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A Voz do Pároco
Pe . Adam Folta, SVD
Como já se disse em boletins anteriores,
o mês de setembro traz à lembrança a
preocupação com a dimensão bíblica.
Todo este mês é dedicado à Bíblia
Sagrada. É preciso torná-la o meio
privilegiado e preferencial das leituras,
meditações e orações que são feitas. É
desconcertante observar que a mesma
Bíblia é interpretada de tantas maneiras
diferentes, seja pelas pessoas,
individualmente, seja pelas diversas
igrejas cristãs. Para que a leitura bíblica
seja correta, é importante considerar, ao
fazê-la, certa norma fundamental:
colocar-se em atitude de escuta,
acreditando que Deus fala a todos por
meio da Bíblia, e começar cada leitura,
por essa razão, invocando o Espírito
Santo. É preciso, por outro lado, evitar a
leitura fundamentalista, isto é, a leitura
ao pé da letra, sem considerar os
diversos tipos textuais e o caráter
histórico dos Livros Sagrados. Não se
pode desconsiderar o gênero literário, a
mentalidade dos povos orientais, a sua
cosmovisão e a linguagem daquela
época. Por último, é importante levar em
conta que a Bíblia e a Tradição
Apostólica formam uma unidade e que o
Magistério da Igreja oferece a respectiva
chave de leitura. Desejo a todos os
paroquianos e simpatizantes boa e
proveitosa leitura bíblica, de modo
especial das Cartas de São Paulo, em
função do Ano Paulino.
Gostaria de informar oficialmente a
todos que o Pe. Vitus Gustama
encontra-se em férias, na Indonésia.
Ele vai permanecer na terra natal até o
dia 5 de novembro. Desse fato poderá
decorrer certo acúmulo de
compromissos. Peço paciência e
compreensão.

Deus nos Fala
O Apóstolo
pelas Escrituras Evangelizador
O apóstolo São Paulo – que pregou ao mundo
inteiro a verdade de Cristo, depois de tê-lo
perseguido, e que utilizou todos os meios para
anunciar a Boa Nova aos povos, empenhando-se
com zelo pela unidade e concórdia de todos os
cristãos -, foi, desde sempre, e é até hoje venerado
pelos fiéis. Deve-se, para conservar o tesouro da fé,
da espiritualidade e do ardor missionário, prestar
tributo a Paulo – o Apóstolo das Nações – que, no
caminho de Damasco, aceitou receber a luz de
Cristo. Depois de descobrir toda a verdade, Paulo
viveu, inicialmente, três dias no silêncio e nas
trevas da fé, antes de descobrir a comunidade
cristã local e de partir para anunciar o Evangelho.

Em 30 de setembro, comemoramos o
dia de São Jerônimo, que consagrou
sua vida ao estudo das Sagradas
Escrituras. No último domingo de
setembro, festejamos o “Dia da
Bíblia”, que nos revela os
ensinamentos de Deus, foi escrita em
hebraico, aramaico e grego, e
traduzida em diversos idiomas.

Nas pregações, ele deixava de lado os artifícios da
linguagem e entregava tudo ao poder da Palavra da
Fé. As cartas de São Paulo não são, a rigor,
tratados de Teologia, mas constituem, certamente,
respostas e orientações a todos os fiéis de Cristo.
São, sem dúvida, ensinamentos preciosos e luzes
genuínas que esclarecem e fundamentam pontos
da doutrina cristã. Pode-se dizer, então, que a
verdadeira “teologia” de Paulo não foi elaborada
exclusivamente com apoio em tratados de religião
nem construída apenas sobre o acontecimento da
sua conversão. Muito mais que isso, essa “teologia”
de Paulo se desenvolveu em linha contínua,
sempre em evolução, sob a inspiração e o impulso
do divino paráclito que, consistentemente, dirigiu
todo o seu apostolado.

Como é a Palavra de Deus, a Bíblia
deve ser conhecida e lida,
diariamente, pelo povo de Deus. Para
haver benefício de sua leitura, convém
observar algumas sugestões:

• Leia-a todos os dias, pois a
palavra de Deus é alimento; alimentese diariamente.
• Tenha uma hora marcada para
sua leitura, por isso escolha seu
melhor momento do dia e faça dele a
sua hora com Deus.
Neste Boletim, lembro, com muita
satisfação, o 2º ano de funcionamento • Escolha um lugar apropriado, já
que tranqüilidade e silêncio facilitam a
da Barraca do Bom Samaritano. Há
concentração e favorecem o clima de
tantos que nos têm ajudado nesse
oração.
evento de todos os domingos! Não
• Tenha lápis e papel à mão e anote
posso, porém, deixar de mencionar o
nome do idealizador do projeto - Sr. Luiz os textos que mais lhe marcaram.
• Faça a leitura em espírito de
Chaves – e o da pessoa que, sempre
presente, presta total apoio ao projeto – oração.
D. Maria Helena, da Creche Sant´anna.
“Quando oramos, falamos a Deus.
Finalmente, a todos os nossos
Quando lemos as Sagradas
benfeitores e freqüentadores, o mais
Escrituras, é Deus quem nos fala”.
sincero “Deus lhes pague!”.

Para mais ainda saber sobre o apóstolo São Paulo,
nada melhor do que “entrevistá-lo” e perguntar a ele
sobre sua vida e suas atividades pastorais. É bom
saber a sua história, conhecer suas ações,
descobrir a razão de suas cartas. No Ano Paulino
proposto pelo Papa, é possível pedir a Paulo que se
apresente e diga alguma coisa de suas viagens
missionárias. Como fazer isso? Um caminho seguro
é consultar as cartas que ele escreveu.
Figura no título do boletim: Comunidade da rua Júlio Otoni reunida numa missa de domingo para ouvir a Palavra de Deus.

Você, o Dízimo e a Pastoral

Quem Não Conhece?

O dízimo é uma forma concreta de se manifestar a fé em
Deus Providente e um jeito de se praticar a caridade na vida
em comunidade. É uma forma de se devolver a Deus, num
ato de agradecimento, uma parte daquilo que se recebe. O
dizimista não deve se preocupar com o que sai de seu bolso
(se muito ou pouco dinheiro), mas com o que sai de seu
coração (se pouco ou muito amor a Deus e à comunidade).
Cada membro da Igreja é e deve sentir-se responsável pelos
outros que formam a Igreja. Deus é Pai de todos e quer a
plena realização de todos. Ora, ninguém pode chegar a essa
realização sozinho. Por isso o sentido do dízimo é hoje
riquíssimo, pois é um dos meios pelos quais cada cristão
demonstra sua responsabilidade para manter a Igreja a que
pertence, seja a Igreja-Templo, seja a Igreja-Povo.
A contribuição mensal de cada dizimista favorece a
organização da Pastoral do Dízimo. Assim como ocorre em
cada lar, a Igreja, sabendo quanto recebe mensalmente de
dízimo, pode fazer seus orçamentos e previsões.
Antes de tudo, o dízimo é a manifestação da coresponsabilidade de cada um para com a comunidade cristã,
da qual faz parte. O dízimo é como a semente: lançada em
terreno fértil, germina e cresce, e, com o tempo, produz
frutos bons e abundantes. Com a evangelização paroquial
do dízimo, observa-se que cresce, no coração do dizimista e
na comunidade participativa, o espírito de fraternidade e de
amor ao próximo.
Embora a conseqüência natural da implantação do dízimo
seja um crescimento na arrecadação paroquial, o objetivo da
Pastoral do Dízimo não tem a conotação de resolver o
problema de caixa da paróquia. Conseguir recursos para a
evangelização, eis o carisma da equipe de Pastoral do
Dízimo; e, para que haja uma boa organização do dízimo, é
necessária muita evangelização. A equipe de Pastoral do
Dízimo tem esta missão: conscientizar todos os paroquianos
sobre sua responsabilidade para com a comunidade
paroquial onde vivem e da qual fazem parte, lembrando que
dessa conscientização também faz parte a colaboração
direta na organização e desenvolvimento das atividades da
Pastoral.
Alguém que participa regularmente da comunidade pode ser
membro da equipe paroquial de Pastoral do Dízimo. A
condição essencial para ser membro da equipe paroquial é a
de ser um dizimista consciente, o que implica freqüência e
participação assíduas, independentemente de status social,
intelectual ou profissional.
Para que aconteça uma Pastoral de Conjunto dinâmica e
atuante é necessário que todos contribuam e participem. A
participação não é meramente financeira, mas implica
também a doação pessoal à comunidade de tempo e
talentos.
Não deixe de colaborar para a Pastoral do Dízimo. Seja um
membro mais participante, mais ativo. A comunidade
precisa de você.

SERGIO
Pode-se considerar quase que completa a trajetória dele na Igreja Cristo
Redentor, que considera como parte de seu lar. Nascido e criado em
Laranjeiras, perto da igreja, SÉRGIO LUIZ TEIXEIRA DA CRUZ,
carinhosamente chamado pelos paroquianos de SERJÃO, nela foi batizado pelo
então Padre Werner, hoje Bispo de Governador Valadares, recebeu a primeira
comunhão do Padre Sebastião, foi aluno do primeiro curso de Coroinhas
ministrado por Luiz Chaves, freqüentou o Movimento Eucarístico Jovem-MEJ,
fez o curso de crisma e é membro ativo do Ágape, coordenando o Grupo de
Oração desde 2005. Este, só não conhece quem não quer.
Filho de família católica, seu pai Carlos Roberto, já falecido, e sua mãe, Célia
Damiana, o educaram dentro de rígidos conceitos cristãos, diretrizes até hoje
observadas em todos os momentos, mesmo de lazer, quando se diverte,
principalmente praticando o canto que carrega em sua veia artística herdada de
sua mãe, que é professora de artes cênicas.
- Pratico o canto como diversão, já que minha formação superior é na área de
administração e trabalho como analista de produtos financeiros. Minha irmã,
Ana Paula, formou-se em música, toca flauta transversa, dá aulas e já possui
doutorado na matéria.
– Minha irmã é verdadeiramente uma Doutora, afirma com orgulho.
Com apenas 26 anos, Sérgio já é considerado referência na Paróquia, sendo
um dos mais elogiados da nova geração.
Animador de mão cheia, com ele nenhuma festa ou evento fica monótono,
fazendo com que todos os presentes se integrem numa só alegria. Atribui sua
descontração à sua mãe, “extrovertida e simpática por natureza”. Sempre que
convidado, profere palestras, principalmente nos cursos de Crisma, o que, junto
com a música, considera como sua missão.
Aos doze anos sofreu grave acidente - foi atropelado -, ocasião em que os
médicos lhe deram um prazo não inferior a cinco anos para recuperação,
mesmo assim sem garantia de que esta fosse total. Seus pais, familiares,
amigos e paroquianos uniram-se numa grande corrente de oração, creditada,
juntamente com sua grande fé na ajuda Divina, à sua completa recuperação em
apenas um ano, sem nenhuma seqüela.
Ao retornar às suas atividades, continuou como coroinha até os quinze anos,
quando, com seu avantajado corpo, mal cabia dentro das vestes que lhe
deixavam de fora as canelas. Era o mais velho da turma.
- Em um dia de 1999, antes da missa das 20 horas, que eu costumava
freqüentar, e atraído por uma música, fui até o Salão Paroquial, onde muito bem
recebido pela “sempre sorridente” Estela, que me convidou a participar do
Grupo ÁGAPE, ali reunido, ao qual me juntei e freqüento até hoje como membro
de uma família.
- A fé, devo à minha formação familiar; a decisão de sempre permanecer em
Deus e nele educar a família que um dia pretendo constituir, devo ao Grupo de
Oração do ÁGAPE, onde cresci interiormente e aprendi a conviver com o
semelhante e a realizar com alegria o chamamento de Deus.

São Januário
(19 de setembro)
A vida deste santo se liga à da cidade italiana
de Nápoles, na qual estão guardados o corpo e
o sangue de Januário. Como cristão,
preparava-se constantemente para
testemunhar, com o próprio sangue se preciso
fosse, o seu amor ao Senhor, já que, naquele
tempo – fim do século III -, a Igreja estava
sendo perseguida e não era raro ser preso,
condenado e martirizado pelos inimigos da
Verdade.

Liturgia

Diácono Jair F Guimarães

“A Liturgia é o cume para o qual tende a ação da Igreja e, ao mesmo tempo, é a
fonte donde emana toda a sua força.” (SC 10)
É na Liturgia que Deus Pai por Cristo, com Cristo e em Cristo, na unidade do
Espírito Santo, através da Igreja, faz chegar ao homem Suas Graças.
Da mesma forma o homem, através da Igreja, por Cristo, com Cristo e em Cristo, na
unidade do Espírito Santo, faz chegar a Deus Pai seu louvor e glória.
A grandeza desta palavra Liturgia é tão grande que só a encontramos em três
ocasiões:
1. Liturgia dos Sacramentos
2. Ano Litúrgico
3. Liturgia das Horas
Em todas as três vivenciamos a presença do Cristo.
Na verdade, devemos nos perguntar quando nas celebrações encontramos a
presença viva de Jesus?
Ao participarmos das celebrações, em especial da Santa Missa, podemos não
perceber, talvez estejamos com muitas preocupações, talvez o nosso coração não arda
o fogo da paixão, mas com certeza o Senhor Jesus está presente entre nós de diversas
formas. Será que percebemos que à expressão dita pelo Presidente da Celebração, ou
na Aclamação ao Santo Evangelho pelo Diácono: “O Senhor esteja convosco.”, nós
respondemos: “Ele está no meio de nós.”
Em primeiro lugar encontra-se na pessoa do sacerdote ou daquele que preside,
pois, ele age na pessoa do Cristo. Ele acolhe todos os pedidos e apresenta ao Pai, na
Oração de Coleta. Ele atualiza o único e eterno Sacrifício, através do Espírito Santo.
Ele se encontra na assembléia reunida: “Pois onde dois ou três estiverem reunidos
em meu nome Eu estou ali, no meio deles.” (Mt 18, 26) Como vimos um pouco mais
acima não dizemos: “Ele está no meio de nós.”? Realmente acreditamos no que
afirmamos, ou só repetimos por estar no folheto?

Bispo zeloso, bondoso e sábio, Januário,
depois de preso e condenado, foi, por ordem
do terrível imperador Diocleciano, lançado aos
leões no anfiteatro. As feras se aproximaram
mas não avançaram nesse homem protegido
por Jesus. A espada manejada pela irracional
maldade humana foi a forma encontrada para
dar prosseguimento à determinação daquele
perseguidor. Januário foi decapitado.
Alguns cristãos, piedosamente, recolheram o
sangue do bispo Januário e o colocaram numa
ampola, para conservá-lo como preciosa
relíquia, e o seu corpo acabou na Catedral de
Nápoles. Desde então os napolitanos
começaram a venerar o santo protetor ante a
peste e as erupções do vulcão Vesúvio.
Talvez o maior de tantos milagres alcançados
pela sua intercessão se deve “ao sangue
guardado na ampola”. Consta que,
extraordinariamente, o sangue, exposto na
Catedral, passa de um estado para outro e
muda de cor e de volume. A multidão edificada
se manifesta com gritos, enquanto a Ciência,
que já provou tratar-se de sangue humano,
silencia quanto a uma explicação para esses
fatos, esclarecidos somente pela fé.

Ele se encontra na Palavra proclamada, também na Salmodia. É Palavra do Senhor,
Palavra da Salvação, e Ela é retirada do Livro que contém a Palavra inspirada por
Deus, a Sagrada Escritura, a Bíblia. É, portanto, a presença viva de Deus entre nós. Ao
rezarmos o Angellus, não dizemos: “O Verbo se fez carne.”? Vemos no Evangelho de
São João: “No princípio era o Verbo e o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus.
No princípio, Ele estava com Deus. Tudo foi feito por meio d’Ele e sem Ele nada foi
feito.” (Jo 1, 1-3)
Logo a Palavra proclamada é a presença viva de Deus, através do Seu Verbo
(Palavra), o próprio Jesus. Por isso precisamos dar a mesma dignidade, à Palavra, que
damos às Espécies Consagradas, por isso, devemos manter o silêncio, como um sinal
de respeito, enquanto o leitor, o salmista, o diácono ou o padre proclama a Palavra.
E temos, de maneira especial, a presença de Jesus nas Espécies Consagradas. Ele
ali se encontra completo, tanto numa quanto noutra, Pão e Vinho, Corpo e Sangue. Ao
comungá-lO o fazemos por inteiro, por menor que seja a partícula, ou numa fração da
gota, ali se encontra o Cristo por inteiro.
Em especial quando recebemos a Comunhão sob as duas Espécies, só o podemos
fazer diretamente na boca, não sendo permitido, nesta ocasião, que o façamos na mão.
Abrandemos os nossos corações, esqueçamos os nossos problemas, perdoemos os
que nos ofenderam (como rezamos no Pai-nosso), e nos dediquemos de corpo e alma
àquele momento que estamos vivendo de uma maneira tão intensa a presença do
Cristo entre nós.
Porque a Liturgia é esse momento de forte participação junto de Cristo, pois, é por
Ele que partem as nossas orações de glória e louvor, e é através d’Ele que nos chegam
todas as Graças. Nunca mais digamos fui assistir à Missa, mas sim, fui, vou e sempre
irei participar, como membro ativo, da Missa.

São Januário, rogai por nós !

Espaço para anúncio:
Módulos de
4 cm de altura por
6 cm de largura
aproximadamente

Você conheceu o
Colégio Colégio Sacré-Coeur de Jesus,
de Laranjeiras?
Pois terá a oportunidade de visitar o prédio
onde ele funcionou.
A Casa Cor de 2008 está sendo realizada em
Laranjeiras, no palacete situado no início da
Rua Pinheiro Machado. Informe-se.

Parabéns aos Dizimistas
Aniversariantes do Mês
1
2
3
6
7

9
11
13
17

18
19
20
22

25
28

Almerinda de Jesus Girão
Ana Maria de Carvalho Veiga
Ana Maria de A. Coelho
Hélio (Celina)
Cremilda A. Serapicos
Maria de Los Desamparados Arciniega
Ana Lucia Rios Cunha
Lucia Maria de Andrade Cypriano
Rosiléa G. de Azevedo
Lucia Sarnelli
Bernard David Blower
Maria Eugênia Cabral Lobarinãs
Maud F.F. Gonçalves
Angélica Ferreira de Barros
Filomena Calomino Greco
Helena Almeida D’arede
Marly Quintanilha
Luiz Carlos Barboza
Márcio José Montenegro
Roselys
Francisca J.M. Mansur
Junia de Campos Silveira
Maria Elza A. de Souza
Lucia Chaves Velloso Bouhon
Maria Aparecida

Participe da vida da paróquia em setembro:
3
4
7
8
11
11

quarta-feira, às 19h30min – Ministério do Acolhimento e da Visitação

14
15

domingo, às 15h – Missa na Comunidade da Rua Dr. Júlio Otoni

18
21
25
28
30

quinta-feira, às19h30min – Reunião da Pastoral da Saúde
domingo, às 16h – Missa na quadra da Rua Cardoso Júnior
sexta-feira, às 18h – Missa festiva: Natividade de Nossa Senhora
quinta-feira, às 19h30min – Reunião da Pastoral do Dízimo

quinta-feira, às 20h – Palestra de Pe. Navarro,
paróquia Cristo Redentor. Programada pela coordenação
dos Encontros de Casais com Cristo.
segunda-feira, às 18h – Missa: Nossa Senhora das Dores (com o Coral de
Santa Cecília)
quinta-feira, às 19h30min – Reunião da Missão Popular

domingo, das 9h às 16h - Mostra Bíblica, na paróquia da
Ressurreição. Com a participação das crianças da
Catequese de nossa paróquia.
quinta-feira, às 19h30min – Reunião dos MESC
domingo, às 14h30min – Missa na Comunidade do Coroado/AMAPOLO
terça-feira, às 19h30min – Reunião do Conselho Pastoral da Paróquia

Quebra-cuca
Pelos Sinais ... descubra o nome dos santos e santas

NOVIDADES NO NOSSO SITE

Você sabe o que é uma peça "AQUIROPITA"?
Então acesse o nosso site,
http://www.cristoredentor-rj.com.br, e exulte
com muita alegria ao examinar o texto
objetivamente documentado, referente ao
primeiro tema incluído na nova série intitulada
"PRECIOSIDADES NÃO FEITAS POR MÃOS
HUMANAS", que faz parte do maravilhoso
acervo da Igreja. Ali você vai poder
contemplar a face do Senhor, apresentada em
relevo, ou tridimensionalidade, conforme nova
técnica fotográfica aplicada ao Santo Sudário,
relíquia submetida ao maior número de
estudos e pesquisas já realizados.

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
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