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PALAVRA DO PADRE
Caríssimos leitores do Elo Missionário, vamos iniciando
O Papa Francisco tem nos falado em Igreja Missionário
mais um ano e, com graça de Deus, temos que olhar para e em Igreja em Saída. É isso que precisamos tentar implementar
frente para podermos avançar. Temos doze meses pela frente. em nossa Paróquia e Comunidades. “Neste tempo de grandes
Tudo está ao nosso dispor. Vamos, então, aproveitar cada transformações sociais, evangelizar requer uma Igreja
momento para que possamos ser instrumentos de Deus, neste missionária toda ela em saída, capaz de operar um
mundo.
discernimento para se confrontar
Quero agradecer ao Pe.
com as diversas culturas e visões
Paulo Marcony que foi Vigário
do homem.
Paroquial e que a partir deste mês
Para um mundo em
deixa a sua missão em nossa
transformação, há necessidade de
paróquia e vai assumir out ra
uma Igreja renovada e
missão. Além de continuar
transformada pela contemplação e
at endendo Passabém e São
pelo contato pessoal com Cristo,
Sebastião do Rio Preto, agora vai,
pela potência do Espírito. É o
também, atender Itambé do Mato
Espírito de Cristo a fonte da
Dentro, sua terra natal. Desejo a
renovação que nos faz encontrar
você, caro irmão no sacerdócio, um
novos caminhos, novos métodos
vigor missionário para realizar o
criativos, várias formas de
seu trabalho junto ao Povo de Deus
expressão para a evangelização do
que lhe é confiado. Obrigado pelo
mundo atual”.
serviço desenvolvido em nossa
Agradeço a Deus, através
paróquia.
da Mãe do Rosário, por todas as
A partir deste mês acolhemos
dádivas e bênçãos que t êm
com muito carinho o Sem.
derramado sobre a minha pessoa
Anderson que vem realizar o seu
para que eu continue sendo
estágio Pastoral em nossa paróquia
instrumento Dele em nossa
e que, com a graça de Deus, em
Diocese e de modo especial nesta
breve será ordenado Presbítero para o serviço nesta Igreja de Paróquia que me é confiada. Estou a serviço e quero continuar
Itabira-Fabriciano e em nossa paróquia. A partir deste mês o vivendo esse serviço com gratuidade. Conto com todos os
Sem. Anderson vai residir na casa paroquial e irá ajudar nos Agentes de Pastoral e as pessoas de bem, para que possa viver
trabalhos de evangelização. Assim sendo, peço a todos que o o Ideal de Jesus, nesta realidade.
acolham com muito carinho e que ele possa verdadeiramente
Agradeço ao Bispo Diocesano e ao Conselho Presbiteral
nos ajudar no revezamento das Missas e Celebrações em que estão concedendo-me mais um tempo nesta Paróquia,
nossas comunidades, pois eu, com o trabalho que desenvolvo afinal, via de regra, a norma diocesana para que o padre fique
na Diocese, como Coordenador Diocesano de Pastoral, não em uma paróquia é de seis anos e eu estou sendo conduzido
terei tempo para celebrar e assumir o trabalho pastoral em para mais tempo a frente desta paróquia, o que aceito com
toda a extensão da Paróquia. Ao Sem. Anderson será confiada alegria, pois gosto desta realidade paroquial que ao longo dos
essa missão juntamente comigo. Também teremos a presença anos aprendi a amar. Afinal, seis anos de caminhada é uma
do Pe. Arlindo Ferreira Coura, que já está no nosso meio e história que fizemos juntos e isso foi muito gratificante e
que irá ajudar e a presença generosa das Irmãs Vera, Teresa e realizador. Agora vamos juntos para mais um tempo. Estou à
Genoveva, que estão animando a paróquia e com o trabalho disposição e para servir!
mais sistemático na Pastoral da Juventude, Catequese e
Que a Mãe do Rosário nos abençoe e rezem por nós!
Grupos de Reflexão, além das Pastorais Sociais que estão
Pe. Hideraldo Verissimo Vieira
precisando ser mais dinamizadas.
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COMUNIDADE COM ROSTO MISSIONÁRIO EM SUA
DIMENSÃO SOCIAL

Uma casa cheia não significa que vai bem. A Igreja está bem quando está em
missão. A espiritualidade exige desacomodação. E a espiritualidade exige conversão
pessoal e pastoral. Essas reflexões enriqueceram a Assembleia Diocesana de Pastoral,
realizada em novembro do ano passado.
Os participantes da assembleia foram convidados a: olhar para o presente comemorando os cinquenta anos da Diocese de Itabira- Coronel Fabriciano; olhar
para a História - lembrando o Concílio Vaticano II e olhar para a frente – estudando
os documentos da Igreja.
Falando de Igreja, é bom lembrar a Exortação Evangelii Gaudium, as
Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora no Brasil e a Exortação Apostólica do
papa Francisco. Os três documentos apontam que a Igreja deve ser missionária; ser
um canal voltado para a evangelização do mundo atual mais do que para sua
autopreservação, é uma comunidade de batizados, deve ser inculturada, a Igreja
deve ser uma casa de iniciação cristã, deve seguir sua missão evangelizadora, deve
fazer opção preferencial pelos pobres.
Vindos dos três regionais da Diocese, os participantes da Assembleia
refletiram, também, quanto às Oportunidades e às Fragilidades das paróquias e da
diocese. Muitas são as Dificuldades , mas as Oportunidades também são muitas.
Foram avaliados os desempenhos das pastorais, dos Movimentos e dos
Serviços, bem como a contribuição dos conselhos paroquiais e diocesanos e do
Secretariado Diocesano.
Muitas sugestões de ações foram feitas no sentido de levar a Diocese a
continuar sua caminhada como Povo de Deus Construindo Comunhão.
Acreditamos que para Deus nada é impossível, é importante vencer o
pessimismo da situação. Ele mesmo renova todas as coisas. É hora de renovarmos
as paróquias para que se organizem em comunidades e favoreçam as multiformes
manifestações da vida cristã. Uma nova realidade implica um novo entusiasmo por
Deus e por seu Reino, isto é, uma nova evangelização, alinhada com a renovação
espiritual e a conversão pastoral. (Comunidade de Comunidades: Uma nova
Paróquia). Que Nossa Senhora Aparecida abençoe a Diocese de Itabira - Coronel
Fabriciano.
Terezinha de Assis Bretas – Pastorais Sociais
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NOVO ANO E A VIDA QUE
SEGUE...
Quando nos olhamos no espelho,
sempre vemos marcas que o tempo se
incumbe de nos ofertar; machucados por
um acidente qualquer, linhas que o
próprio tempo deixa, olhos que exprimem
sofrimento, alegria, tristeza, satisfação,
decepção, enfim, vemos a matéria, ou
seja, o resultado de nossa vida em forma
física... isso, vemos em nós mesmos e
podemos ver nos outros... mas a alma...
ah... isso somente nós podemos ver e
sentir, quando se trata de nós mesmos.
Olhe para dentro de si e tente
lembrar o que foi feito de bom ou ruim;
procure repetir as coisas boas, muitas e
muitas vezes...
Erros?
Não esqueça para não repeti-los...
Acontecimentos
ruins
involuntários, esqueça e pense que no
futuro virão muitas coisas boas e que você
será forte para enfrentar quaisquer
situações complicadas ou embaraçosas
que possam aparecer.
Seja positivo, afinal há o livre
arbítrio e é você quem decide como quer
viver a sua vida.
Escolha o melhor!
Desejo a você Santa Maria de
Itabira... um ano novo repleto de saúde,
paz, felicidade, amor e prosperidade.......

Deus possa, a cada dia, visitar o
lar de todos vocês e leve muitas bênçãos
e muitas vitórias pra o ano de 2015. Que
Nossa Senhora do Rosário os proteja!
Gustavo Siqueira Pires - São Paulo
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MARIA É FELIZ PORQUE ACREDITOU

Se, desde o momento da Anunciação lhe foi revelado
o Filho, que apenas o Pai conhece completamente, como
Aquele que O gera no «hoje» eterno (cf. S12, 7), então Maria,
a Mãe, está em contato com a verdade do seu Filho somente
na fé e mediante a fé! É feliz, portanto, porque “acreditou”;
e acredita dia-a-dia, no meio de todas as provações e
contrariedades do período da infância de Jesus e, depois,
durante os anos da sua vida oculta em Nazaré, quando ele
“lhes era submisso” (Lc 2, 51); submisso a Maria e também
a José, porque José, diante dos homens, faria para Ele às
vezes de pai; e era por isso que o Filho de Maria era tido
pela gente do lugar como “o filho do carpinteiro” (Mt 13,
55).

Portanto, Jesus tinha a consciência de que “só o Pai
conhece o Filho” (cf. Mt 11, 27); tanto assim, que até aquela a
quem tinha sido revelado mais profundamente o mistério da sua
filiação divina, a sua Mãe, vivia na intimidade com este mistério
somente mediante a fé!

A Mãe, por conseguinte, lembrada de tudo o que lhe
havia sido dito acerca deste seu Filho, na Anunciação e nos
acontecimentos sucessivos, é portadora em si mesma da
“novidade” radical da fé: o inicio da Nova Aliança. É este o
início do Evangelho, isto é, da boa nova, da jubilosa nova.

Papa João Paulo II

Não é difícil, porém, perceber naquele início um
particular aperto do coração, unido a uma espécie de “noite
de fé” - para usar as palavras de São João da Cruz - como
que um “véu” através do qual é forçoso aproximar-se do
Invisível e viver na intimidade com o mistério. Foi deste
modo, efetivamente, que Maria, durante muitos anos,
permaneceu na intimidade com o mistério do seu Filho, e
avançou no seu itinerário de fé, à medida que Jesus “crescia
em sabedoria... e graça, diante de Deus e dos homens” (Lc
2, 52).
Manifestava-se cada vez mais aos olhos dos homens
a predileção que Deus tinha por Ele. A primeira entre estas
criaturas humanas admitidas à descoberta de Cristo foi Maria
que, com Ele e com José, vivia na mesma casa de Nazaré.
Todavia, na ocasião em que O reencontraram no
templo, à pergunta da Mãe: “Por que procedeste assim
conosco?” Jesus - então menino de doze anos - respondeu:
“Não sabíeis que devo ocupar-me das coisas de meu Pai?”;
e o Evangelista acrescenta: “Mas eles (José e Maria) não
entenderam as suas palavras” (Lc 2, 48-50).

Encontrando-se constantemente ao lado do Filho, sob o
mesmo teto, e “conservando fielmente a união com o Filho” Ela
«avançava na peregrinação da fé», como acentua o Concílio.
Assim sucedeu também durante a vida pública de Cristo (cf. Mc
3,21-35) pelo que, dia-a-dia, se cumpriram nela as palavras de
congratulação pronunciadas por Isabel, por ocasião da Visitação:
“Feliz aquela que acreditou”.

Carta Encíclica “Redemptoris Mater

4

Paróquia Nossa Senhora do Rosário - Santa Maria de Itabira

ELO MISSIONÁRIO
INFORMATIVO DA PARÓQUIA
NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
Santa Maria de Itabira
01/04/1871 – 144 Anos
Diocese de Itabira – Cel. Fabriciano
ANO VII – Número 70
JANEIRO 2015

www.nossasenhoradorosario.com
HORÁRIO DA CELEBRAÇÃO:
Comunidades da Paróquia N. S. do
Rosário – Santa Maria
Sábados
16h00 – Baú/Simão e Comandante
19h00 – Itauninha
19h30 – Centro e Lambari
Domingos
07h30 – Vila Marília – Celebração
08h00 – Barro Preto, Quenta Sol,
Queiroz, Indaiá e Macuco
08h30 – São Pedro
09h00 – Soares, Oriente e Cuité
09h30 – Centro
14h00 – Gongo, Pedras e Taquaraçu
15h00 – Gomes, Cotovelo e Tatu
17h00 – Florença
18h00 – Hematita e Córrego da Lage
19h00 – Chaves
19h30 – Centro e Vila Marília
01 – 5ª. Feira
09h30 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
09h30 – Barro Preto – Cel. – Ir. Genoveva
15h00 – Antônio Dias – Festa de São Bendito
– Missa – Pe. Hideraldo
16h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao
Santíssimo
17h00 – Tatu – Celebração – Ir. Genoveva
19h00 – Itauninha – Celebração – Ir.
Genoveva
19h30 – Centro – Celebração – Ministros
19h30 –Vila Marilia– Celebração – Ministros
19h30 – Lambarí – Celebração – Ministros
02 – 6ª. Feira
Sagrado Coração de Jesus
06h00 – Vila Marília – Missa – Pe. Hideraldo
08h00 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Lambari – Missa – Pe. Hideraldo
03 – Sábado
10h00 – Centro – Missa – Centenário de D.
Bia – Pe. Hideraldo

19h30 – Lambari – Celebração – Ministros
19h30 – Centro – Missa – Pe. Paulo Neves
04 – Domingo
07h30 – Vila Marília – Missa – Pe. Paulo
Neves
09h30 – Centro – Missa – Pe. Pe. Paulo
Neves
17h00 – Oriente – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Vila Marília – Celebração –
Ministros
05 a 12 – Férias do Padre Hideraldo
05 – 2ª Feira
Dia do Grupo de Reflexão
06 – 3ª. Feira
19h30 – Vila Marília – RCC
07 – 4ª. Feira
19h00 – Salão Paroquial – Pastoral da
Sobriedade
08 – 5ª. Feira
16h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao
Santíssimo
19h30 – Centro – Missa de Bênçãos – Pe.
Paulo Neves
09 – 6ª. Feira
18h30 – Vila Marília – Terço das Mulheres
19h30 – Vila Marília – Terço dos Homens
10 – Sábado
19h30 – Lambari – Celebração – Ministros
19h30 – Centro – Celebração – Ir. Genoveva
11 – Domingo
07h30 – Vila Marília – Celebração –
Ministros
09h30 – Centro – Celebração – Ir. Genoveva
19h30 – Vila Marília – Celeb. – Ministros
19h30 – Centro – Celebração – Ir. Genoveva
12 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
13 – 3ª. Feira
18h00 – Salão Paroquial – Cúria Santa
Maria Mãe de Deus – Legião de Maria
19h00 – Itauninha – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Vila Marília – RCC
14 – 4ª. Feira
19h00 – Salão Paroquial – Pastoral da
Sobriedade

19h30 – Centro – 1º Dia do Tríduo de S.
Sebastião – Pe. Hideraldo
15 – 5ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
14h00 às 16h30 – Secretaria Paroquial –
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
15h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao
Santíssimo
19h30 – Centro – 2º Dia do Tríduo de S.
Sebastião/Missa de Bênçãos – Pe. Hideraldo
16 – 6ª. Feira
17h00 – Comandante – Missa – Pe.
Hideraldo
18h30 – Centro – Terço dos Homens e das
Mulheres
19h30 – São Pedro – Celebração – Pe. Sem.
Anderson
19h30 – Centro – 3º Dia do Tríduo de S.
Sebastião – Pe. Hideraldo
17 – Sábado
19h00 – Poliesportivo – Missa da Festa de
São Sebastião – Pe. Hideraldo
19h30 – Lambari – Celebração – Ministros
19h30 – Não haverá Missa na Matriz
18 – Domingo
Aliança de Amor
07h30 – Vila Marília – Missa – Pe. Casa
Mãe Acolhedora.
09h30 – Barro Preto – Celebração – Pe. Sem.
Anderson
09h30 – Centro – Missa – Pe. Casa Mãe
Acolhedora.
11h00 – Centro – Batizados – Pe. Hideraldo
15h00 – Macuco – Celebração – Sem.
Anderson
17h00 – Queiroz – Celebração – Sem.
Anderson
17h00 – Quenta Sol – Missa – Pe. Hideraldo
18h00 – Igreja S. Geraldo/Vila Marília - Dia
da Aliança do amor – Concentração dos
membros da Mãe Rainha e Procissão até a
Igreja do Centro.
19h30 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
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17h30 – Soares – Missa: Bodas de Mazart
e Regina – Pe. Hideraldo
19h30 – Centro – Celebração – Ministros
19h30 – Lambari – Celebração – Sem.
Anderson
19h30 – Córrego da Lage – 3º Dia do Tríduo
de S. Sebastião – Pe. Hideraldo
19h30 – Hematita – 3º Dia do Tríduo de S.
Sebastião – Pe. Arlindo
25 – Domingo
07h30 – Vila Marília – Missa – Pe. Arlindo
09h00 – São Pedro – Missa – Pe. Hideraldo
09h30 – Centro – Missa – Pe. Arlindo
14h00 – Hematita – Festa de S. Sebastião –
Pe. Hideraldo
22 – 5ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial – 14h00 – Córrego da Lage – Festa de São
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe. Sebastião – Pe. Arlindo
15h00 – Gomes – Celebração – Sem.
Hideraldo
14h00 às 16h30 – Secretaria Paroquial – Anderson
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe. 17h00 – Baú/Simão – Celebração – Sem.
Anderson
Hideraldo
15h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao 19h30 – Vila Marília – Celebração – Sem.
Anderson
Santíssimo
19h30 – Centro – Missa – Pe. Hideraldo
17h30 – Indaiá – Missa – Pe. Arlindo
19h30 – Centro – Missa de Bênção – Pe. 26 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
Paulo Neves
19h30 – Córrego da Lage – 1º Dia Tríduo de 27 – 3ª. Feira
19h30 – Barro Preto – Missa – Pe. Hideraldo
S. Sebastião – Sem. Anderson
19h30 – Hematita – 1º Dia do Tríduo de S. 19h30 – Vila Marília – RCC
28 – 4ª. Feira
Sebastião – Pe. Arlindo
19h00 – Salão Paroquial – Pastoral da
23 – 6ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial – Sobriedade
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe. 19h00 – Ipatinga – Missa – Bodas de Prata
– 25 Anos de Sacerdócio do Pe. José Geraldo
Arlindo
– Pe. Hideraldo
17h00 – Gongo – Missa – Pe. Arlindo
19h30 – Morro Escuro – 1º Dia do Tríduo
18h30 – Lambari – Terço das Mulheres
de S. Sebastião – Ir. Vera
19h30 – Lambari – Terço dos Homens
19h30 – Córrego da Lage – 2º Dia do Tríduo 29 – 5ª. Feira
09h30 às 11h30 – Secretaria Paroquial –
de S. Sebastião – Pe. Arlindo
19h30 – Hematita – 2º Dia Tríduo de S. Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
Hideraldo
Sebastião – Sem. Anderson
14h00 às 16h30 – Secretaria Paroquial –
24 – Sábado
Plantão e Atendimento de Confissões – Pe.
15h00 – Cuité – Missa – Pe. Arlindo
17h00 – Florença – Celebração – Sem. Hideraldo
15h00 às 19h00 – Centro – Adoração ao
Anderson
Santíssimo
17h00 – Taquaraçu – Missa – Pe. Arlindo
19 – 2ª. Feira
Dia do Grupo de Reflexão
17h00 – Pedras – Missa – Pe. Hideraldo
19h00 – Tatu – Missa – Pe. Hideraldo
20 – 3ª. Feira
17h00 – Cotovelo – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Chaves – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Vila Marília – RCC
21 – 4ª. Feira
19h00 – Salão Paroquial – Pastoral da
Sobriedade
19h00 – Itabira – Formatura – Missa de
ação de Graças – Pe. Hideraldo

19h30 – Missa de Bênçãos – Pe. Hideraldo
19h30 – Morro Escuro – 2º Dia do Tríduo de
S. Sebastião – Sem. Anderson
30 – 6ª. Feira
18h30 – Centro – Terço das Mulheres19h30
– Centro – Terço dos Homens
19h00 – Centro – Missa – Bodas de Ouro de
Quintiliano (Quito) e Leonor – Pe. Hideraldo
19h30 – Morro Escuro – 3º Dia do Tríduo de
S. Sebastião – Sem. Anderson
31 – Sábado
15h00 – Recanto Salvador Pires – Missa –
Pe. Hideraldo
17h00 – Morro Escuro – Festa de S. Sebastião
– Pe. Hideraldo
17h00 – Tatu – Celebração – Pe. Sem.
Anderson
19h00 – Itauninha – Celebração – Pe. Sem.
Anderson
19h30 – Centro – Missa – Pe. Casa Mãe
Acolhedora.
19h30 – Lambari – Missa – Pe. Casa Mãe
Acolhedora.
21h00 – Centro – Casamento – Pe. Hideraldo
Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira – Pároco
Sem. Anderson Ferreira
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Catequese e Liturgia
ESPIRITUALIDADE LITÚRGICA
“A espiritualidade é a vida do cristão movida pelo Espírito Santo, que nos faz filhos no FILHO e, consequentemente,
nos leva a clamar ‘Aba, Pai’ “não recebeste um espirito de escravo para viverdes ainda no temor, mas recebeste o espirito de
adoção pelo qual clamamos; Aba”! Pai! O Espirito mesmo dá testemunho ao nosso espirito de que somos filho de Deus (Rm 8
15-16).
Assim, a espiritualidade litúrgica é aquela que faz da liturgia (Eucaristia, Sacramentos e
Ofício Divino principalmente) os grandes referenciais da vida do cristão. Quem compreende o
que é a liturgia, há de concluir que a espiritualidade litúrgica é a espiritualidade clássica, ou, por
excelência, da Igreja. Não é própria de alguma corrente particular, mas é fundamental e comum
a todos os fiéis, porque todos são chamados a viver a Eucaristia, que tem por preliminar o
batismo e que leva a construir o corpo eclesial de Cristo, - A espiritualidade litúrgica não exclui
as respostas pessoais do cristão à graça de Deus ou as devoções particulares; ao contrário, deve
suscitá-las, de tal modo, porém, que estejam sempre em conformidade com o culto oficial da
Igreja.
Ter uma espiritualidade litúrgica, embora seja uma das primeiras consequências do ser
cristão, é algo que falta em muitos fiéis por não terem tido a catequese ou a formação devida.
Alguns fiéis católicos formulam criticas à Igreja- instituição. Podem ter suas razões, o fato, porém, é que se afastam da
Igreja como tal, trazendo então uma vida espiritual deslocada ou distanciada da sua verdadeira fonte, - o cristão bem formado
não ignora as falhas dos homens da Igreja, mas supera tal quadro, ciente de que a Igreja é sacramento ou é o Corpo de Cristo
prolongado. Na Igreja, além do elemento humano, subjetivo, que é vacilante em sua fidelidade, existe o elemento divino, ou
seja, Jesus Cristo sempre presente e atuante com seu poder santificador, através dos homens que Ele escolhe. O que importa,
portanto, é estarmos ligados a Cristo através da medição humana que Ele institui o mistério da Encarnação prolongado. Com
outras palavras: na Igreja, há algo de objetivo, que não falha quando os homens falham e que não podemos perder por causa das
falhas dos homens.
A mesma verdade pode ser expressa mediante uma analise da expressão “Comunhão dos Santos”, que é sinônimo de
“Igreja”. (“(O original grego koinonia ton hagion pode ser entendido de duas maneiras; 1) significa “comunhão de pessoas
santas” ou 2)...” comunhão de coisas santas”. Ora, essa segunda acepção é preferível, se se consultam os textos antigos. As
coisas santas, no caso, são os méritos de Cristo e os tesouros da sua graça. Cada cristão tem parte nestes dons mediante o
Batismo, a Eucaristia e a vivência correspondente. Visto que todos participam de tal riqueza, existe uma comunhão também
entre as pessoas assim santificadas; esta, porém, é ela que faz a grande riqueza do cristão e que lhe permite enriquecer seus
irmãos (na medida em que alguém se deixa docilmente penetrar pela graça de Deus, pode fazer que esta transborde sobre seus
irmãos, como um célula muito sadia de um organismo que transmite saúde às demais células).
Já no início de restauração litúrgica se formulou o lema “Santire cum Ecclesia. – “Pulsar com a Igreja”, ou seja, pensar
e viver com a Igreja (o que significa: pensar e viver com o Cristo). (Romano Guardini, um dos grandes teólogos da renovação
litúrgica, explicava isto como sendo “um despertar da Igreja nas almas” ou um tomar consciência de que cada cristão é uma
pequena Igreja dentro da grande Igreja).
A consciência de ser Igreja é suscitada e alimentada pela Palavra Deus.
A Bíblia é a palavra de Deus feita palavra do homem. Por conseguinte, tem valor primacial entre os elementos de
formação doutrinaria do cristão. Todavia, como foi escrita no Oriente e há muitos séculos, é natural que o homem moderno
experimente dificuldades para compreendê-la. É necessária, pois, uma iniciação bíblica, para que o leitor conheça as possibilidades,
tenha a obrigação de se interessar por esta iniciação.
Mas não basta conhecer a Bíblia através das ciências humanas. Para entendê-la cabalmente, é preciso lê-la e interpretala sob o impulso daquele mesmo Espírito que a inspirou. Ora este Espírito vive na Igreja, que ele anima. Donde se segue que a
Escritura há de ser lida dentro da Igreja e em consonância com o pensar da Igreja vivificada pelo Espírito. É este modo de ler
que evidencia ao cristão as linhas-mestras da Bíblia, ou o plano de Deus, que abrange toda a história desde o primeiro Adão até
o pleno desenvolvimento do segundo Adão.
Fonte: Curso de Liturgia da Escola “Mater Ecclesia”
Jorge Luiz – Baú/Simão
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A AÇÃO EVANGELIZADORA E PASTORAL
Foi com muita alegria e esperança que fizemos acontecer a 19ª Assembleia
Diocesana, que contou com a presença de
cerca de 205 participantes: Bispos, Padres,
Religiosos (as), Seminaristas, Leigos e Leigas,
que representaram as Paróquias, Pastorais,
Movimentos, Serviços e as várias instâncias
diocesanas.
A Assembleia foi a conclusão de um
processo de ver a realidade Diocesana e a
partir daí julgar as ações e promover o Agir.
Os Documentos orientadores foram: DGAE
(Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora –
CNBB), Evangelii Gaudium (A Alegria do
Evangelho) e Renovação da Paróquia (Doc.
100).
Tendo como base as Assembleias
Comunitárias, Paroquiais, Regionais e as
Assembleias Específicas a Assembleia
Diocesana escolheu as prioridades e os objetivos para o período de 2015 a 2019:
Prioridades:
o
Família
o
Missão
Propostas de Objetivos:
 Desenvolver na diocese uma eclesiologia de comunhão que possibilite o
envolvimento de todos os seus membros no processo evangelizador em vista
da consecução de objetivos comuns.
 Despertar e encaminhar em nossa diocese um processo de conversão
pastoral que supera a pastoral da conservação, renova e fortalece suas
estruturas pastorais, com destaque para a implantação do CPP e CPC onde
não existem e reorganização do COPAR e COPADI
 Abrir perspectivas para uma Igreja verdadeiramente missionária e
participativa que garanta a sua presença no mundo e responda às necessidades
do nosso tempo, faça da Igreja uma comunidade acolhedora e promotora da
vida humana em todas as suas dimensões.
 Dar especial importância para a formação permanente e abrangente do
clero e dos leigos em todos os âmbitos, lançando mão de todos os meios
disponíveis para tal.
 Valorizar a dimensão bíblica com formação, grupos de reflexão e outros
meios disponíveis.
Após estas definições o Bispo D. Marco Aurélio, ao final da Assembleia,
nomeou uma comissão para elaborar o Plano da Ação Evangelizadora e Pastoral,
com as pistas de ação e os meios para a concretização do mesmo na Diocese. Com
isso, o Secretariado Diocesano de Pastoral inicia uma nova fase do processo de
Assembleia que é o Plano Pastoral. Sei que teremos muito trabalho nos primeiros
meses do novo ano para que possamos concluir o Plano e colocá-lo à disposição de
todo o Povo de Deus.
Tivemos muita atenção para que todo o trabalho evangelizador, neste processo
de Assembleia, tivesse como fundamento e ponto de partida a pessoa e a mensagem
de Jesus. Movida pela ação do Espírito Santo, a Igreja Diocesana foi e é convidada a
olhar a realidade com os olhos da fé e transformar os fatos em sinais dos tempos e
apelos à evangelização.
Pe. Hideraldo Verissimo Vieira

BEM VINDO 2015!

“Louvai o Senhor Deus no
Santuário, louvai-O no alto céu de seu
poder! Louvai-O por seus feitos
grandiosos, louvai-O em sua grandeza
majestosa! Tudo cante os louvores do
Senhor”. (Sl 150).
Que alegria podermos iniciar este
novo ano louvando e agradecendo ao
Deus da Vida por todas as graças e
bênçãos que ele nos concede e também
nos comprometendo com a caminhada
proposta por nossa Diocese: assumir
as prioridades MISSÃO e FAMÍLIA na
realidade bem concreta em que estamos
inseridos, sendo essa Igreja “em saída”
que acolhe os apelos do nosso Papa
Francisco.
O novo ano também pede-nos
que nos comprometamos mais com a
caminhada de nossa paróquia,
reforçando nossos momentos
comunitários de celebração e de
formação, sendo pessoas realmente
presentes, responsáveis e atuantes e,
assim, começar vida nova com o Ano
Novo. Para isso esperamos firmemente
de Deus, tanto o perdão quanto a ajuda.
“Eis a tua prática para o Ano
Novo: apoia-te em Deus, abandonate Nele, e isto de modo prático,
recorrendo a Ele em tudo com plena
confiança na ternura do seu Coração
de Pai, que festeja por cada boa ação
que realizas em favor do próximo. Sê
fiel nisto e passarás este ano no
beneplácito do Coração Amoroso de
Jesus. Desejo-te as mais copiosas
bênçãos do céu.” (Sant a Teresa
Verzeri)
Feliz e Abençoado Ano Novo!
Irmãs Filhas do Sagrado Coração
de Jesus

