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SER CRIATIVOS E CAMINHAR JUNTOS
“O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos
criando. O caminho para ele não é encontrado, mas construído e o ato de
fazê-lo muda tanto o realizador quanto o destino.” (Antoine de Saint-Exupéry).
O Papa Francisco, em sua exortação sobre a Alegria do Evangelho, nos
convida a ser mais ousados e “criativos”, abandonando a posição cômoda de
dizer: “foi sempre assim” (EG, 33). Muito importante é essa exortação do Papa:
“Não caminhar sozinho”. Há muitos líderes que caminham sozinhos, mesmo
tendo ao seu lado uma equipe, grupo, comissão e pessoas mais sábias do que eles.
O mais terrível é ele pensar que os outros não pensam, e ele achar que só ele é o
inteligente e que os demais devem achar que ele é entendido e sabe tudo.

A Assembleia Paroquial de Pastoral é a
reunião dos Coordenadores, agentes de pastoral e
representantes da comunidade, com seus pastores.
É um momento forte e de muita importância
para a caminhada Paroquial. Sua missão é celebrar
os frutos da Ação Evangelizadora na Paróquia, bem
como avaliar a caminhada feita e lançar luzes para
o futuro. Planejar as principais atividades da
Paróquia a partir de uma avaliação séria da
caminhada.
Uma Assembleia Paroquial é o encontro
mais indicado para ouvirmos os gritos de nossas
lideranças, traduzi-los em necessidades para
partirmos rumo às ações concretas. Esta tem como
meta a formação e dinamização de nossa Igreja
enquanto rede de comunidades missionárias.
A Assembleia Diocesana de Pastoral é um
processo de evangelização. Com isso, queremos
dizer que a sua preparação constitui uma
importante ação evangelizadora. Portanto, é
necessário realizarmos o processo com muita
dedicação.
O clima de assembleia é muito saudável para
a Igreja, porque fortalece os laços de comunhão e
de pertença, não só das pessoas que vêm participar
da assembleia, mas de todos os que por elas se
sentem representados, em igualdade, para falar,
ouvir e contribuir na realização da mesma.
Realizar essa Assembleia Diocesana é um
marco significativo na caminhada pastoral da
Diocese, nestes tempos, rumo aos 50 anos. É
espaço de partilha, de avaliação, de reflexão, de
aprofundamento, de celebração, de tomada de
decisões e de comunhão entre as comunidades.
Uma assembleia só será eficaz se for bem
preparada.
Que a Mãe do Rosário, S. José e S. Sebastião
nos abençoem e rezem por nós!
Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira

Há líder que faz dos outros apenas figuras simbólicas e marionetes.
Infelizmente, a instituição concede poder para esse líder (que pode ser mortal)
para ele ditar, controlar e destruir.
Estamos em crise: social, política, econômica, educacional, familiar e religiosa. A
crise religiosa é a pior de todas. De todos os líderes intolerantes, o religioso é o
mais ferrenho. Na crise sem sabedoria, os projetos são decadentes. No desespero
se atira pra todos os lados. Quem caminha para o fundo do poço fica cego para
encontrar uma saída. Daí a derrota é certa.
Ser criativo é ter a companhia de gente mais sábia e mais experiente e
comissões que são determinantes nas soluções. Caminhar juntos é construir
fortalezas interiores e exteriores, ou seja, ser feliz e honesto para ser modelo de
uma sociedade edificada numa obra concreta e duradoura na dignidade da pessoa
humana.
Ser criativo é viver atualizado, é ter
a companhia da ciência e da tecnologia.
Ser criativo é saber caminhar com o
Evangelho de Cristo para alcançar os
corações. Ser criativo é não ter medo das
mudanças, do novo e dos desafios. Ser
criativo é estar aberto para as surpresas,
para o impactante, para abissalidade.
Tudo morre devido a mesmice, o
cotidiano repetido, posições cômodas ao meu bel-prazer, marasmo, doença da
ditadura e das leis e o medo!
Documentos demais, reuniões demais, assembleia demais, missas
descarecterirazadas com uma falação danada, comunhão fingida, amizades falsas
e fraternidades fracassadas são resultados de mentes doentias, lideranças boçais e
ausência do Espírito Santo.
O que estamos construído? Onde há o espírito criativo, e a nossa
felicidade aqui e eterna? Tenhamos humildade de sujeitar-nos ao Espírito
Criativo de Deus e caminhar como verdadeiros irmãos e amigos.
Na compaixão, na simplicidade e na caridade podemos revolucionar as
nossas comunidades no crescimento total de criatividade, de renovação e de
bênção para todos. Vai ser sempre assim: ”Buscando no Santo Espírito
Criativo renovar e reavivar todas as coisas”.
Pe. Inácio José do Vale
Professor de História da Igreja Instituto de Teologia Bento XVI
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CATEQUESE E LITURGIA
Mistério no pensamento cristão
Nos primeiros séculos do cristianismo, o vocábulo grego mystérion
tomou sentido amplo, assumiu importância capital para a Teologia e a Liturgia.
Com efeito; passou a designar os feitos salvificos da redenção cristã,
especialmente o nascimento, a crucificação e a ressurreição de Jesus Cristo,
pessoas, coisas e acontecimentos do Antigo Testamento que podem ser
consideradas figuras de Jesus Cristo e da sua obra. Conforme S. Justino (+165),
o Antigo Testamento é uma profecia de Jesus Cristo
expressa de maneira velada: mistério torna-se assim
sinônimo de símbolo vivo, parábola viva. Como exemplo,
seja citado Moisés orando de braços abertos para obter
a vitória de Israel sobre os amlecitas “quando Moisés
tinha a mão levantada, Israel vencia, mas logo que a
abaixava, Amelec triunfava. Mas como se fatigassem
os braços de Moisés, opuseram-lhes uma pedra por baixo
e ele assentou-se nela, enquanto Arão e Hur lhe
sustentavam as mãos da cada lado: suas mãos puderam assim conservar-se
levantadas até o por- do sol, e Josué derrotou Amalec e seu povo ao fio da
espada.” (Ex 17, 11-13).
As verdades da fé cristã, todas elas se referem à salvação trazida por
Cristo. Eram tidas como “mistérios “pelo fato de que jamais a mente humana
por si só as atingiria; o plano de Deus é tão surpreendente que os homens
jamais o imaginariam.
Os ritos sagrados do Cristianismo por estes se atualiza ou torna presente
a ação salvífica de Deus em favor dos homens. A palavra grega mysterion foi
traduzida para o latim por sacramentum (sacramento).
Sacramento era o juramento de fidelidade prestado a Roma (deusa e
cidade) pelos soldados. Esse ato tinha, para os romanos, o valor de uma
consagração religiosa; em consequência, só era permitido àqueles que não
fossem indignos, pergunta-se, porém: qual a ligação que podia existir entre
sacramento e mistério? Eis a resposta: os ritos de mistérios tinham a sua
iniciação, que era acompanhada por um juramento do candidato; havia, pois,
tanto para os soldados romanos como para os iniciados nos mistérios, uma
consagração consolidada por juramento; diziam mesmo os antigos que o serviço
aos cultos do mistério era uma santa milícia. Eis porque os romanos traduziram
mistérios por sacramento. Sacramento passou assim a designar não somente
os ritos sagrados dos cristãos (especialmente a Eucaristia), mas também as
figuras ou as imagens que no Antigo Testamento pré-anunciavam o Cristo.
Muito significativo é o texto de Tertuliano (+220), escrito no Norte
da África: “Fomos chamados para a milícia do Deus vivo desde que
respondemos às palavras do sacramento”. Sacramento aqui designa tanto o
juramento do neófito quanto o sacramento do batismo.
S. Agostinho (+430) observa que o fato de Jacó usurpar a bênção
devida a Esaú em (Gn 27, 1-45) não é mentira, mas é mistério, esta palavra,
no caso, não significa que o gesto de Jacó foi obscuro, mas, sim, que foi
prenúncio do que se daria nos tempos de Cristo: os gentios haveriam de receber
a bênção que tocava ao povo primogênito de Deus, que era Israel: fechandose na incredulidade, o herdeiro direto da bênção messiânica perdeu-a para o
povo “mais jovem” na história da salvação.
Jorge Luiz - Baú/Simão
Fonte: Curso de Liturgia- Escola “Mater Eclesia”

O MENSAGEIRO E A MENSAGEM
Em todas as Paróquias da Diocese de Itabira/
Coronel Fabriciano, aconteceram as Assembleias
Comunitárias em preparação para as Assembleias
Paroquiais e Regionais, culminando com a Assembleia
Diocesana, em novembro deste ano. Um dos pontos em
destaque nas reflexões foram as Cinco Urgências da ação
Evangelizadora no Brasil.

É preciso considerar que Deus, como pessoa, se
relaciona com as pessoas. Por isso, deve-se observar a
dimensão pessoal e a dimensão comunitária no
relacionamento dentro de uma comunidade, na qual não
pode existir o individualismo. Daí a importância de um
estudo profundo das Cinco Urgências, partindo para a
ação comunitária de evangelização.
Partindo da mensagem de Jesus, a Igreja preocupase, especialmente, com a VIDA e vida digna para todos.
Daí a preocupação com tudo aquilo que é contrário à vida
humana e a vida no planeta. Sob as luzes do Espírito Santo,
o cristão é convidado a olhar a realidade com os olhos da
fé e procurar contribuir na construção de uma realidade
sem males. Para isso, é necessário que se faça uma ação
conjunta, somando formas e carismas, pensando,
planejando, executando e avaliando conjuntamente o que
precisa ser feito. Já nos falou São Tiago que a fé sem
obras é morta.
A Igreja em estado permanente de missão conduz o
cristão a levar aos outros a mensagem que cada um já
recebeu – o mensageiro é também mensagem. O testemunho
é condição para o anúncio. As comunidades fechadas, sem
relacionamento com a sociedade civil contradizem a
dinâmica do reino de Deus.
A Igreja é a casa de iniciação da vida cristã. A fé é
um dom de Deus que acontece a partir do encontro com
Jesus, mediado pela Igreja. É preciso que o cristão tenha a
fé de Jesus, isto significa que cada cristão deve fazer o que
Jesus fazia. O leigo é mais desafiado pelo mundo do que
as pessoas consagradas. Daí a necessidade de se aperfeiçoar
em sua formação.
A Igreja é o espaço de animação bíblica da vida e da
pastoral. Rezar é também ouvir o que Deus tem a nos dizer.
Deus revela-se no diálogo. O mundo precisa escutar a voz
de Cristo. O discípulo é ouvinte e não indica o que a Palavra
deve dizer.
A Igreja é uma comunidade de comunidades. Desde
o seu início, a Igreja teve características de vida
comunitária. O cristão vive sua fé em comunidade. Daí as
Paróquia
Irmãs. A Paróquia Nossa Senhora do Rosário e a Paróquia
São Geraldo de Ipatinga foram as pioneiras na Diocese a
se adotarem como irmãs. Temos também as Igrejas Irmãs
e as Comunidades Irmãs.
A Igreja está a serviço da vida plena para todos. Em
meio a um mundo marcado por sinais de morte, as Pastorais
Sociais têm a missão de defender a vida, cuidar dela,
promover a vida em todas as suas expressões. A Igreja não
pode ficar presa às quatro paredes. Atuar no mundo é,
também, tarefa dela.
Que o Deus da Vida toque a mente e o coração de
todos os cristãos para que possam seguir os passos de Jesus
em defesa da Vida plena para a humanidade e lembrem-se
de que, para isso, é preciso estar em harmonia com a
natureza!...
Terezinha de Assis
Bretas – Pastorais Sociais
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DIA INTERNACIONAL DO AMIGO (A)
20 de julho
Há pessoas estrelas.
Há pessoas cometas.
Os cometas passam.
Apenas são lembrados pelas datas que
Passam e retornam.
As estrelas permanecem. Há muita
gente cometa. Passa pela vida da gente
apenas por instantes; não prende
ninguém
e a ninguém se prende.
Gente sem amigos. Que passa pela vida
Da gente sem iluminar, sem aquecer,
sem
Marcar presença.
Assim são muitos artistas.
Brilham apenas por instantes
nos palcos
da vida. E com a mesma
rapidez que
aparecem, desaparecem.
Assim são muitos reis e
rainhas: de nações,
Clubes ou concurso de beleza.
Assim são rapazes e moças
que se enamoram
E se deixam com a maior
facilidade.
Assim são muitos que vivem
numa
Mesma família e passam pelo
outro sem serem
Presença.
Importante é ser estrela. Marcar
presença. Ser
luz, calor, vida.
Amigos são estrelas. Podem passar os
anos, surgirem
Distâncias, mas a marca fica no
coração.
Ser cometa não é ser amigo: é ser
companheiro por
instantes. Explorar sentimentos.
Aproveitar das pessoas e da situação.
È fazer acreditar e desacreditar ao
mesmo tempo.
A solidão é resultado de uma vida
cometa.
Ninguém fica. Todos passam. E a gente
também
Passa pelos outros.
Há necessidade de criar um mundo de
estrelas.
Todos os dias poder vê-las e senti-las.
Todos os dias poder contar com elas.

Assim são os amigos. Estrelas
na vida da gente.
Pode-se contar com eles.
Eles são aragem nos momentos
de tensão.
Luz nos momentos escuros.
Pão nos momentos de fraqueza.
Segurança nos momentos de
desânimo.
Olhando os cometas, é bom não
se sentir
Como eles.
Não desejar prender-se em sua
cauda.

Olhando os cometas, é bom
sentir-se estrela.
Marcar presença. Ter vivido e
construído
Uma história pessoal.
Ter sido luz para muitos amigos.
Ter sido calor para muitos
amigos.
Ter sido calor para muitos
corações.
Ser estrela neste mundo
passageiro,
neste mundo cheio de pessoas
cometas,
é um desafio, mas acima de tudo
uma recompensa.
É nascer e ter vivido, e não
apenas existido.
(Autor
desconhecido)
José Célio – Taquaraçu Fonte: Revista “Família
Cristã.”

CARTA ABERTA DOS/AS PARTICIPANTES
DA PASTORAL DA JUVENTUDE
I ENCONTRO DE JUVENTUDES E
ESPIRITUALIDADE LIBERTADORA
“O espírito de Deus sempre me leva ao outro”.
Marcelo Barros
Nas terras sagradas de Fortaleza/CE, onde
estudaram e viveram
Dom Helder Câmara e
Padre Cícero, aconteceu,
de 1 a 4 de maio de 2014,
o I Encontro de
Juventudes
e
Espiritualidade
Libertadora. Com o
intuito de discutir a
relação
entre
as
juventudes
e
sua
espiritualidade, o encontro foi espaço de compartilhar
experiências de vivências e ações concretas de viver a
teologia nas bases.
A espiritualidade libertadora foi ponte de união que
move a diversidade na construção da unidade, tendo como
Horizonte um bem comum. Com mais de cem participantes
entre jovens, assessores/as e militantes, e com o acúmulo
histórico da vivência da opção e da prática teológica, a
Pastoral da Juventude colaborou no debate desenvolvido
na plenária e nas oficinas que abordaram temáticas como
ecumenismo, juventude negra, corpo, gênero, ecologia,
política partidária, movimentos sociais, espiritualidade
indígena, dentre outros.
Durante o Encontro, vivemos a Páscoa do profeta
Dom Tomás Balduíno, testemunha de Jesus Cristo e de
uma espiritualidade libertadora que move e anima. Também
fizemos memória do Pe. João Batista Libânio, presente
em espírito no encontro, sendo água da fonte da teologia
que nos sacia. Ambos nos inspiram a ser Igreja renovada
construtora de um mundo mais justo e fraterno.
Na celebração da memória dos e das Mártires da
Caminhada, em especial de Frei Tito, quisemos denunciar
toda situação de martírio de ontem e de hoje, sofrida por
todos e todas que lutam por uma sociedade mais justa.
Recordamos que esse é o tempo favorável de uma libertação
profética, de um pastoreio frutífero e de regar com o sangue
dos mártires a semente que é plantada.
Sabendo que bebemos dessa espiritualidade que gera
vida e da Teologia da Libertação que dá base, queremos
junto aos pobres e a todos marginalizados e todas as
marginalizadas ser Igreja pobre para os pobres. Assim,
reafirmamos o amor pela causa assumida e vivida por um
Cristo Libertador, que fortalece a fé e a esperança na
construção da Civilização do Amor.
O I Encontro Nacional de Juventudes e
Espiritualidade Libertadora nos alimentou e nos fortaleceu!
Acreditamos na juventude como lugar teológico, e, por
isso, assumimos os compromissos firmados por todos e
todas na Carta Final dos Participantes. Também nos
colocamos a serviço para ajudar, pensar e construir outros
momentos como esse, na certeza do Novo Céu e da Nova
Terra que se aproximam. Amém, Axé, Awiri, Aleluia.
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PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Santa Maria do Itabira
PROGRAMAÇÃO DE JULHO – 2014

Sábados
16h00 – Baú/Simão e Comandante
19h00 – Itauninha
19h30 – Centro e Lambari

01 – 3ª. Feira
19h30 – Vila Marília – RCC
02 – 4ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
15h00 às 16h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
19h00 – Salão Paroquial – Pastoral da
Sobriedade
03 – 5ª. Feira
15h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao
Santíssimo
16h00 – Fazenda da Esperança – Missa –
Pe. Paulo Neves
19h30 – Centro – Missa de Bênçãos – Pe.
Paulo Neves
04 – 6ª. Feira
Sagrado Coração de Jesus
06h00 – Vila Marília – Celebração – Ir.
Teresa
08h00 – Centro – Celebração – Ir. Genoveva
19h30 – Lambari – Celebração – Ir. Vera
05 – Sábado
09h00 – Salão da Saúde – ERAC
09h00 – Centro – Missa das Bodas de Prata
de Mário e Rute – Pe. Valério
19h30 – Lambari – Celebração – Ministros
19h30 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
06 – Domingo
08h00 – Salão Paroquial – Catequese de
Batismo
07h30 – Vila Marília – Missa – Pe. Hideraldo
09h00 – Centro – Missa da Festa Paroquial
do Sagrado Coração de Jesus – Pe. Hideraldo
13h00 – Cuité – Missa – Pe. Hideraldo
15h00 – Tatu – Missa – Pe. Hideraldo
17h00 – Hematita – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Vila Marília – Celebração –
Ministros
19h30 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
07 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
08 – 3ª. Feira
19h30 – Vila Marília – RCC

HORÁRIO DA CELEBRAÇÃO:
Comunidades da Paróquia N. S. do Rosário – Santa Maria
Domingos
07h30 – Vila Marília – Celebração
08h00 – Barro Preto, Quenta Sol, Queiroz,
Indaiá, Macuco
08h30 – São Pedro
09h00 – Centro, Oriente e Cuité

09 – 4ª. Feira
19h00 – Salão Paroquial – Pastoral da
Sobriedade
10 – 5ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
14h00 às 18h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
15h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao
Santíssimo
17h00 – Quenta Sol – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Centro – Missa de Bênçãos – Pe.
Hideraldo
11 – 6ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
15h00 às 16h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
17h00 – Indaiá – Missa – Pe. Hideraldo
17h00 – Morro Escuro – Missa – Pe. Paulo
Marcony
18h00 – Vila Marília – Terço das Mulheres
19h00 – Oriente – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Vila Marília – Terço dos Homens
19h30 – Barro Preto – Missa – Pe. Hideraldo
12 – Sábado
15h30 – Cotovelo – Missa – Pe. Paulo Neves
19h30 – Lambari – Missa – Pe. Paulo Neves
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h30 – Centro – Celebração – Ministros
13 – Domingo
Retiro da Legião de Maria
07h30 – Vila Marília – Missa – Pe. Paulo
Neves
09h00 – Centro – Missa – Pe. Paulo Neves
09h00 – Chaves – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Vila Marília – Celebração –
Ministros
19h30 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
14 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão

14h00 – Gongo, Pedras e Taquaraçu
15h00 – Gomes, Cotovelo e Tatu
17h00 – Florença
18h00 – Soares, Hematita e Córrego da Lage
19h00 – Chaves
19h30 – Centro e Vila Marília

15 – 3ª. Feira
18h00 – Salão Paroquial – Cúria Santa
Maria Mãe de Deus – Legião de Maria
19h30 – Vila Marília – RCC
19h30 – Salão Paroquial – CPP
16 – 4ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
14h00 às 16h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
17h00 – Macuco – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Queiroz – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Salão Paroquial – Pastoral da
Sobriedade
17 – 5ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
14h00 às 16h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
15h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao
Santíssimo
19h30 – Centro – Missa de Bênçãos – Pe.
Hideraldo
18 – 6ª. Feira
16h00 – Comandante – Missa – Pe.
Hideraldo
18h00 – Lambari – Terço das Mulheres
19h00 – Lambari – Terço dos Homens
19h00 – São Pedro – Missa – Pe. Hideraldo
19 – Sábado
09h00 – Arpas/João Monlevade – Formação
para a Equipe de Liturgia – EDAL
11h00 – Centro – Casamento – Pe. Hideraldo
14h30 – Gomes – Missa – Pe. Paulo
Marcony
15h00 – Pedras – Missa – Pe. Hideraldo
17h00 – Gongo – Missa – Pe. Hideraldo
16h30 – Baú/ Simão – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Itauninha – Celebração – Ir. Teresa
19h30 – Centro – Celebração – Ministros
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19h30 – Lambari – Celebração – Ministros
19h30 – Poliesportivo – Missa do 1º
Aniversário do Grupo de Jovem – JUC – Pe.
Hideraldo
20 – Domingo
Aliança de Amor
Catequese de Noivos
07h30 – Vila Marília – Missa – Pe. Paulo
Marcony
07h30 – Sitio S. Antônio – Juventude
Vicentina – Missa – Pe. Hideraldo
09h00 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
10h00 – Missa em Senhora do Carmo – Pe.
Paulo Marcony
10h30 – Catequese de Noivos – Palestra –
Pe. Hideraldo
14h00 – Itauninha – Missa da Festa de N. S.
do Carmo – Pe. Hideraldo
19h30 – Vila Marília – Celebração –
Ministros
19h30 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
21 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
22 – 3ª. Feira
19h30 – Barro Preto – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Vila Marília – RCC
23 – 4ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
15h00 às 16h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
17h00 – Florença – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Salão Paroquial – Pastoral da
Sobriedade
19h00 – Soares – Missa – Pe. Paulo Marcony
19h30 – União – Missa – Casa de Jane – Pe.
Hideraldo
24 – 5ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
14h00 às 16h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
15h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao
Santíssimo
19h30 – Centro – Missa de Bênçãos – Pe.
Hideraldo
25 – 6ª. Feira
18h00 – Indaiá – Casamento e Batizado –
Pe. Hideraldo
18h00 – Centro/Matriz – Terço das
Mulheres
19h00 – Centro/Matriz – Terço dos
Homens
26 – Sábado
Assembleia Paroquial

09h00 às 17h00 – Salão Paroquial –
Assembleia Paroquial – Pe. Hideraldo e
Equipe
18h00 – Florença – Missa na Fazenda Serra
Morena – Emilson e Jane – Pe. Hideraldo
19h00 – Córrego da Lage – Celebração – Ir.
Genoveva
19h30 – Lambari – Celebração – Ministros
19h30 – Centro – Missa – Padre da Casa
Mãe Acolhedora
27 – Domingo
07h30 – Vila Marília – Missa – Pe. Hideraldo
08h00 às 12h00 – Oriente – Encontro com
as Famílias da Infância Missionária:
Quenta Sol e Oriente
09h00 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
10h00 – Centro – Batizados – Pe. Hideraldo
14h00 – Taquaraçu – Missa da Festa de S.
Joaquim e Santana – Pe. Hideraldo
16h30 – Córrego da Lage – Missa do
Reinado: N. S. do Rosário – Pe. Paulo
Marcony
19h30 – Vila Marília – Celebração –
Ministros
19h30 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
28 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
29 – 3ª. Feira
19h00 – Salão Paroquial – CEAP – Conselho
Econômico – Pe. Hideraldo
30 – 4ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
15h00 às 16h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
17h00 – Tatu – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Hematita – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – São Pedro – Missa – Pe.
Hideraldo
19h00 – Salão Paroquial – Pastoral da
Sobriedade
31 – 5ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
15h00 às 16h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
15h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao
Santíssimo
19h30 – Centro – Missa de Bênção – Pe.
Hideraldo
Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira – Pároco
Pe. Paulo Marcony Duarte Simões –
Vigário Paroquial

JOVEM,
AS IRMÃS FILHAS DO
SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
CONT INUAM, NO MUNDO, A
MISSÃO INICIADA POR SANTA
TERESA VERZERI.
VOCÊ, HOJE, ESTÁ SENDO
DESAFIADA, CONVIDADA A
SEGUIR ESSE SONHO... VOCÊ
DESEJA CONHECER
ESSA PROPOSTA?
ENTRE EM
CONTATO
CONOSCO:
IR. VERA RICHTER
FONE: 31- 8657-1020
E-MAIL:
VEMARI38@GMAIL.COM

SER PADRE é deixar-se seduzir, todos
os dias e momentos da vida, pelo amor
infinito de Cristo.
É fazer, também, com que
esse amor seduza o coração
dos filhos de Deus e nossos
irmãos.
Seja Padre na Diocese de
Itabira/Fabriciano
Endereço de contato:
Pe. Fernando dos Santos
Andrade
Av. Itaú - 450
30.850 – 035
Belo Horizonte –
MG
Fone: 31 – 34644105

Paróquia Nossa Senhora do Rosário –
Santa Maria de Itabira

Área Pastoral: Paróquia São José –
Passabém e Paróquia S. Sebastião –
São Sebastião do Rio Preto
Telefones: 31 – 3838 1199 (Secretaria
Paroquial)
Celular: 8550 1270
E-mail: paroquiasmi@yahoo.com.br.
Site: www.nossasenhoradorosario.com
Redação: Pe. Hideraldo Verissimo
Vieira.
E- mail: padrehideraldo@yahoo.com.br
Praça Sagrados Corações – 3
35.910 – 000
Santa Maria de Itabira - MG
Revisão: Terezinha Bretas e
Ila Pires Lage
Diagramação: Lênio Muzzi Duarte
Triagem: 2800

6

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Santa Maria de Itabira

PARÓQUIA SÃO JOSÉ – PASSABÉM
PROGRAMAÇÃO DE JULHO – 2014
HORÁRIO DA CELEBRAÇÃO: Comunidades da Paróquia São José – Passabém
Domingos
Sábados
15h00 – Varginha
18h00 – Bolívia
10h00 – Motas
19h00 – Matriz
15h00 – Alto Capinal
01 – 3ª. Feira
14h30 às 16h30 – Passabém – Atendimento
de Confissões – Pe. Paulo Marcony
02 – 4ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
15h00 às 16h00 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Paulo Marcony
03 – 5ª. Feira
17h00 às 19h00 – Passabém – Adoração ao
Santíssimo
04 – 6ª. Feira
Sagrado Coração de Jesus
13h00 – Passabém – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Itambé – Missa – Pe. Paulo Marcony
05 – Sábado
09h00 – Salão da Saúde – ERAC
15h00 – Alto Capinal – Missa – Pe. Paulo
Marcony
06 – Domingo
08h30 – Bolívia – Missa – Pe. Paulo
Marcony
10h00 – Motas – Missa – Pe. Paulo Marcony
19h00 – Passabém – Missa – Pe. Paulo
Marcony
07 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
08 – 3ª. Feira
14h30 às 16h30 – Passabém – Atendimento
de Confissões – Pe. Paulo Marcony
19h00 – Passabém (Papagaio) – Missa – Pe.
Paulo Marcony

09 – 4ª. Feira
19h00 – Motas – Missa – Pe. Paulo
Marcony
10 – 5ª. Feira
17h00 às 19h00 – Passabém – Adoração ao
Santíssimo
12 – Sábado
09h00 – Passabém – Encontro com os
Coroinhas
15h00 – Varginha – Missa – Pe. Paulo
Marcony
13 – Domingo
Retiro da Legião de Maria
09h00 – Bolívia – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Passabém – Missa – Pe. Paulo
Marcony
14 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
15 – 3ª. Feira
14h30 às 16h30 – Passabém – Atendimento
de Confissões
18h00 – Salão Paroquial – Cúria Santa
Maria Mãe de Deus – Legião de Maria
19h00 – Passabém – Reunião com Equipe
Paroquial em preparação a Assembleia
Paroquial
17 – 5ª. Feira
17h00 às 19h00 – Passabém – Adoração ao
Santíssimo
17h00 às 19h00 – São Sebastião – Adoração
ao Santíssimo
19 – Sábado
09h00 – Arpas/João Monlevade – Formação
para a Equipe de Liturgia – EDAL

20 – Domingo
Aliança de Amor
Catequese de Noivos
10h00 – Missa em Senhora do Carmo – Pe.
Paulo Marcony
10h30 – Catequese de Noivos – Palestra –
Pe. Hideraldo
19h00 – Passabém – Missa – Pe. Paulo
Marcony
21 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
24 – 5ª. Feira
17h00 às 19h00 – Passabém – Adoração ao
Santíssimo
25 – 6ª. Feira
19h00 – Passabém – Missa e Benção do
Santíssimo – Pe. Paulo Marcony
27 – Domingo
08h00 – Passabém – Missa – Pe. Paulo
Marcony
09h00 às 12h00 – Passabém – Assembleia
Paroquial – Equipe e Pe. Paulo Marcony
19h00 – Passabém – Missa – Pe. Paulo
Marcony
28 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
31 – 5ª. Feira
14h00 às 16h00 – Passabém – Atendimento
de Confissões – Pe. Paulo Marcony
17h00 às 19h00 – Passabém – Adoração ao
Santíssimo
19h00 – Passabém – Missa e Benção do
Santíssimo – Pe. Paulo Marcony
Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira – Pároco
Pe. Paulo Marcony Duarte Simões –
Vigário Paroquial

O DÍZIMO
nos leva para uma experiência fraterna. Um
coração dizimista é um coração generoso,
temente a Deus e Feliz (Sl 112)
Seja fiel com o seu Dízimo!
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PARÓQUIA S. SEBASTIÃO – SÃO SEBASTIÃO DO RIO PRETO
PROGRAMAÇÃO DE JULHO – 2014
HORÁRIO DA
Sábados
19h30 – Matriz
01 – 3ª. Feira
09h00 às 11h30 – São Sebastião –
Atendimento de confissões – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Vila Bom Jesus – Novena – Pe.
Paulo Marcony
02 – 4ª. Feira
19h00 – Vila Bom Jesus – Novena – Pe.
Paulo Marcony
03 – 5ª. Feira
17h00 às 19h00 – São Sebastião – Adoração
ao Santíssimo
19h00 – Vila Bom Jesus – Novena – Pe.
Paulo Marcony
04 – 6ª. Feira
Sagrado Coração de Jesus
15h00 – S. Sebastião – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h00 – Itambé – Missa – Pe. Paulo Marcony
19h00 – Vila Bom Jesus – Novena
05 – Sábado
09h00 – Salão da Saúde – ERAC
09h30 – São Sebastião – Encontro com os
Ministros da Eucaristia e da Palavra – Pe.
Paulo Marcony
19h00 – Vila Bom Jesus – Encerramento da
Novena – Pe. Paulo Marcony
06 – Domingo
14h00 – Vila Bom Jesus – Missa do Jubileu
Senhor Bom Jesus – Pe. Paulo Marcony
07 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
08 – 3ª. Feira
09h00 às 11h30 – São Sebastião –
Atendimento de confissões – Pe. Paulo
Marcony
10 – 5ª. Feira
17h00 às 19h00 – São Sebastião – Adoração
ao Santíssimo

CELEBRAÇÃO: Comunidades da Paróquia S. Sebastião – São Sebastião do Rio Preto
Domingos

08h00 – Posses
09h00 – Vila Bom Jesus
12 – Sábado
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Paulo
Marcony
13 – Domingo
Retiro da Legião de Maria
09h30 – João Moleque – Missa – Pe. Paulo
Marcony
14h00 – Barra – Missa – Pe. Paulo Marcony
19h00 – São Sebastião – Celebração –
Ministros
14 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
15 – 3ª. Feira
09h00 às 11h30 – São Sebastião –
Atendimento de confissões
18h00 – Salão Paroquial – Cúria Santa
Maria Mãe de Deus – Legião de Maria
17 – 5ª. Feira
17h00 às 19h00 – São Sebastião – Adoração
ao Santíssimo
19h30 – São Sebastião – Missa e Bênção do
Santíssimo – Pe. Paulo Marcony
19 – Sábado
09h00 – Arpas/João Monlevade – Formação
para a Equipe de Liturgia – EDAL
19h00 – São Sebastião – Missa – Pe. Paulo
Marcony
20 – Domingo
Aliança de Amor
Catequese de Noivos
10h00 – Missa em Senhora do Carmo – Pe.
Paulo Marcony
16h00 – Posse – Missa na casa do Sr. Miguel
– Pe. Paulo Neves
19h00 – São Sebastião – Celebração –
Ministros
21 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão

15h00 – Barra
19h00 – Matriz
22 – 3ª. Feira
19h00 – São Sebastião – Reunião com
Equipe Paroquial em preparação a
Assembleia Paroquial
24 – 5ª. Feira
17h00 às 19h00 – São Sebastião – Adoração
ao Santíssimo
19h30 – São Sebastião – Missa e Bênção do
Santíssimo – Pe. Paulo Marcony
26 – Sábado
14h30 – Banqueta – Missa – Pe. Paulo
Marcony
16h30 – Rio Preto – Missa – Pe. Paulo
Marcony
19h30 – São Sebastião – Missa – Pe. Paulo
Marcony
27 – Domingo
13h30 às 17h00 – São Sebastião –
Assembleia Paroquial – Equipe e Pe. Paulo
Marcony
19h00 – São Sebastião – Celebração –
Ministros
28 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
31 – 5ª. Feira
09h30 às 11h30 – São Sebastião –
Atendimento de Confissões – Pe. Paulo
Marcony
17h00 às 19h00 – São Sebastião – Adoração
ao Santíssimo

Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira – Pároco
Pe. Paulo Marcony Duarte Simões –
Vigário Paroquial
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TEMPO...VIVÊNCIAS ... APRENDIZADO

O que é a campanha contra a fome da Caritas Internationalis?
A Cáritas acredita que é um escândalo que haja quase um bilhão de
pessoas passando fome hoje em um mundo que tem recursos para alimentar a
todos. As mais de 160 organizações nacionais que compõem a Caritas
Internationalis estão unidas em sua primeira campanha global da história para
pedir o fim da fome até 2025. Acreditamos que a melhor maneira de conseguir
isso é mobilizar os governos para a criação de uma lei que garanta uma
alimentação adequada e nutritiva para todos e todas.
Por que o “direito à alimentação?
Acreditamos que Deus criou um mundo em abundância. Há comida
suficiente para todos, mas uma em cada oito pessoas passa fome todos os dias.
Nós podemos mudar esta injustiça. O direito à alimentação é humano, legal e
claramente definido (veja a Declaração Universal dos Direitos Humanos), dando
origem à obrigação dos governos de reduzir tanto a desnutrição, quanto a
desnutrição crônica.
Nossa campanha apela aos governos a partir da mobilização social para
incluir esse direito em sua legislação nacional. Se isso fosse feito, nós
poderíamos tirar cerca de 890 milhões de pessoas da fome. O direito à
alimentação leva todos os seres humanos a viver com dignidade, livres da
fome, da insegurança alimentar e da desnutrição. O direito à alimentação
não se trata de caridade, mas de garantir que todas as pessoas tenham a
capacidade de se alimentar com dignidade.
ORAÇÃO DA CAMPANHA MUNDIAL
Senhor Nosso Deus, nos confiaste os frutos da criação para que
cuidássemos da Terra e nos alimentássemos de sua generosidade. Enviaste
teu Filho para partilhar sua própria carne e sangue e para ensinar-nos a Lei
do Amor. Por Sua morte e ressurreição, nos tornamos uma única família
humana.
Jesus teve grande preocupação com as pessoas que não tinham o que comer.
Transformou cinco pães e dois peixes em um banquete que alimentou mais
de cinco mil pessoas.
Viemos diante de Ti, Senhor, conscientes de nossas fraquezas, mas com
muita esperança, para compartilhar o alimento com todas as pessoas da
grande família humana.
Na Tua sabedoria, ilumina os governantes e todos os cidadãos e cidadãs a
encontrar soluções justas e solidárias para acabar com a fome no mundo e
garantir o direito de cada ser humano à alimentação.
Por isso Te pedimos, Senhor Nosso Deus, que ao nos apresentarmos diante
de Ti, possamos nos proclamar como parte de “Uma Família Humana” com
“Pão e Justiça para todas as pessoas”.
Amém! Axé! Hawere! Aleluia!
Caritas

O mês de julho inicia o declive na curva do
ano 2014. Com ele, entramos no segundo semestre
com um sorriso verde amarelo, bem brasileiro,
independente do que virá, pois somos cristãos e cristãs
e defendemos a participação, a alegria, mas a
liberdade e a Vida em primeiro lugar: “Foi para a
liberdade que Cristo nos libertou”.
Com ele, nos vêm outros tantos motivos e
datas que nos levam à recordação e à celebração,
como o dia dos avós (26). Valorizar a vida desde seu
inicio ao seu término natural, aprender e saborear a
presença e a experiência dos mais vividos é
sabedoria, nos ensina o livro dos Provérbios.
Ao parabenizarmos nossos avós,
agradeçamos a eles, não somente a vida de nossos
pais, mas a transmissão de valores cristãos e, de modo
especial, a vivência da fé, pois andando pelas
comunidades de nossa Paróquia, as pessoas nos
contam histórias de como a vivência da fé há algum
tempo, não era fácil devido às distâncias, mas seus
pais, hoje avós, decididos e corajosos andavam 10,
15 km para participar de uma Celebração, de uma
Missa. É necessário refletirmos, pois, hoje, tudo é
mais fácil, mais próximo e nem sempre aproveitamos
as oportunidades diversas que temos para
aprofundarmos nossa caminhada de fé, de
participação, de compromisso. APRENDAMOS,
POIS, COM NOSSOS AVÓS!
Nós, Filhas do Sagrado Coração de Jesus,
também temos um motivo singular para celebrarmos:
o nascimento, não de uma avó, mas de uma Mãe
Espiritual: Santa Tereza Verzeri, no dia 31 de julho
de 1801. Ela é a fundadora da nossa Congregação e,
com Ela, nós, Irmãs, aprendemos a viver a Caridade
para com cada Irmão/ã e o amor incondicional para
com Deus, até à entrega da própria vida, pois, “Deus
necessita de pessoas generosas, firmes e decididas”
(TV). Nosso abraço carinhoso aos Avós!

Irmãs Filhas do Sagrado Coração de
Jesus – S. Maria de Itabira

“A providência divina não se explica;

confia e espera.”
A devolução do dízimo e da oferta é uma
experiência de fé na providência divina.

