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PALAVRA DA IGREJA

ARTIGO DO MÊS

Viver o tempo do Advento
Por Maria Gloria da Silva - Coord. arquid. dos GBF

É um novo tempo litúrgico na Igreja, que vem trazer
mais alegria e esperança. Possamos todos abrir melhor o
nosso coração para celebrar a chegada do Emanuel, o Deus
conosco, ontem, hoje e sempre. Advento, um tempo em que
a esperança se renova e a vida se volta para o Natal em
família, celebrando o nascimento de Jesus.
Chamo a atenção para a letra deste canto de José A.
Santana. São palavras que nos trazem uma boa reflexão
sobre o Natal do nosso tempo. Leiam, cantem, e reflitam: “O
tempo vai passando sutilmente. De repente, a gente lembra
que o Natal já vai chegar. É preciso parar. É preciso lembrar
que Cristo veio para nos salvar. A praça apareceu iluminada;
na calçada, o povo pensa que em pacotes compra a paz. Só
de Deus vem a paz, é só ele quem traz felicidade para todos
nós. O meu Natal seria uma prece, se eu pudesse em alegria
todo pranto transformar. Ele veio salvar, todo pranto
enxugar. Tornou-se gente para humanizar”.
Neste tempo em que a Igreja nos chama a testemunhar, com mais intensidade e convicção, de que Jesus é o
sentido para a vida e o centro da fé cristã, os Grupos Bíblicos
em Família trazem, a partir do novo livreto, uma proposta de
preparação para o Natal do Senhor.
Os Evangelhos que vamos refletir neste Tempo nos
mostram a importância da conversão interior, do verdadeiro
sentido da nossa festa de Natal. Que seja vivida com os
valores cristãos: o amor, a paz, a justiça, a solidariedade...
Precisamos urgentemente ouvir a palavra do Batista:
“Preparai os caminhos do Senhor, endireitai as veredas para
ele” (Lc 3,4).
Quando João Batista pregava o batismo, junto ao rio
Jordão, os que vinham a ele perguntavam: “Que devemos
fazer?” (Lc 3,10). Essa pergunta também cabe a cada um de
nós hoje: “O que devemos fazer” para acolher Jesus como
centro da nossa vida?
Queremos, com o olhar da fé e a alegria no coração,
redescobrir neste advento o verdadeiro sentido do Natal,
para podermos exclamar: Que alegria! O Natal é o nosso
encontro com Deus, o Deus conosco, que veio morar no
meio de nós, em nossa terra: “Alegraivos, o Senhor está
perto”.
Nada mais belo do que encontrar, no início desta
caminhada para o Natal, a festa da Imaculada Conceição.
Maria, a mulher que Deus escolheu para Mãe do seu Filho, o
Salvador. Com o seu sim, ela tornou- se mãe da humanidade.
Bendito seja Deus para sempre!
Os Grupos Bíblicos em Família e as Comunidades
Eclesiais de Base se reúnem para rezar, refletir a vida à luz da
Palavra de Deus e assumir seu compromisso. Qual? Fazer um
mutirão pela comunidade, visitando e convidando todas as
famílias para participarem da Missa na Noite de Natal, a
grande celebração do “Natal em Família”, do nascimento de
Jesus de Nazaré, na igreja de sua comunidade.
A capa do livreto dos GBF do Tempo de
Advento/Natal quer expressar a realidade do nascimento de
Jesus em cada família de nossas comunidades da
Arquidiocese. Senhor, ilumina e abençoa os teus discípulos
e discípulas missionários que vão sair de porta em porta,
levando tua Palavra às famílias de nossas comunidades,
fazendo em cada lar a tua Igreja doméstica. Senhor, envianos!
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GLÓRIA E LOUVOR AO PAI
Antônio Medeiros - toninhomedeiros@hotmail.com

Depois da consagração do Pão e Vinho, na
santa missa, respondemos
às palavras do Sacerdote
com a aclamação “Glória e
louvor ao Pai, que em Cristo
nos reconciliou!”.
Dar glória a Deus é
homenagear e exaltar o
Seu Santo Nome.
Por que o fazemos?
Porque a Ele toda a honra,
fama e grandeza. É uma
forma de reconhecimento
e de gratidão pelas obras
de Deus na nossa vida.
Com o Natal do
Menino Deus, se cumpre a
promessa do Criador pela
boca dos profetas, expressa
nas Antigas Escrituras. Com
sua morte e ressurreição,
tudo se faz consumado
como havia de ser, perfeito.
Somos, agora, reconciliados com Deus pelo mesmo Cristo. Oh,
Glória!
Louvar e agradecer são ações do próprio Espírito que se manifesta
em nós e por nós.
Em geral, a participação na Santa Missa se tornou um tanto quanto
mecânica e previsível, o que é compreensível, dada a nossa natureza
humana, sem a perfeita visão do grande Mistério do Amor. Mas, com
meditação em cada passagem, podemos transitar com o coração, pelos
caminhos generosos que a Liturgia nos leva, porque esta (cf. Sacrossanctum
Concilium,7) é “uma ação sagrada pela qual através de ritos sensíveis se
exerce, no Espírito Santo, o múnus sacerdotal de Cristo, na Igreja e pela
Igreja, para a santificação do homem e a glorificação de Deus”.
Na Missa, vivemos momentos de louvor, de ação de graças, de
propiciação e de satisfação. Ali renovamos momentos em que Deus
santifica o mundo por Cristo, com Cristo e em Cristo.
Por tudo isso, e por nos ter chamado à vida, demos graças a Deus.
O aniversário é de Jesus, mas nós é que somos agraciados com o
Grande Presente,
Obrigado, Pai Criador!
Obrigado, Cristo Redentor!
Obrigado, Espírito Santo Santificador!
Obrigado a todos os queridos leitores do Jornal da Matriz que nos
têm prestigiado, aos patrocinadores que possibilitam a divulgação das
obras da Igreja e aos amigos pelas palavras carinhosas com as quais temos
sido agraciados.
Glórias a Deus nas Alturas, e Paz na Terra aos homens por Ele
amados.
FELIZ NATAL!
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NATAL COM GRATIDÃO
“Maria partilhou com o
mundo o que tinha de mais
precioso: seu filho JESUS.”
Compartilhando com a
comunidade os diversos dons
que o Senhor Nosso Deus
proporcionou, para o bem de
todos, muitos foram os que
usufruíram da prática
manifestada por eles. O ato de
devolver é, sem dúvida, um gesto
de amor, gratidão e esperança;
pois o dizimista, fiel testemunha
às bênçãos recebidas de um
Deus de bondade que retribui
àqueles que dão com alegria e
sem pesar.
Este ano passou e muitas
foram as demonstrações de
caridade com o próximo. O gesto
generoso de nossos dizimistas
proporcionou esperança as
comunidades carentes,
co n h e c i m e n to a o s
catequizandos, conforto aos
recém-nascidos e suas mães,
dignidade aos enfermos,
evangelização, entre outras
ações.
A Pastoral do Dízimo da
Paróquia Santíssimo Sacramento
agradece a todos que aderiram o
“C a l e n d á r i o d o D í z i m o” e
entenderam que a contribuição
por seu intermédio é a que
atende as designações da Igreja;
pois a Bíblia nos ensina a levar
nossa oferta ao Templo como está
escrito no livro do Deuteronômio: “então, ao lugar que o Senhor, vosso Deus, escolheu para
estabelecer nele o seu nome, ali levareis todas as coisas que vos ordeno: vossos holocaustos,
vossos sacrifícios, vossos dízimos, vossas primícias e todas as ofertas escolhidas que tiverdes
prometido por voto ao Senhor.” (Dt 12, 11s).
Para o próximo ano que se inicia, já preparamos o novo calendário que será
entregue a toda comunidade nas celebrações em nossa Matriz e nossas Capelas. Contamos
com sua colaboração para cada vez mais provermos evangelização e partilha no gesto
simples de retribuir.
Você que ainda não é dizimista, venha viver esta experiência que irá modificar a sua
vida e aproximá-lo ainda mais de DEUS através da caridade.
Que neste Natal, as Graças de DEUS e luzes celestiais desçam copiosas sobre você,
dizimista, sobre seus familiares e igualmente sobre você que ainda não é dizimista,
permanecendo por todo o novo ano que se inicia.
São os sinceros votos da equipe de Pastoral do Dízimo.

Dizimistas
Aniversariantes
em Dezembro
01/12 Alba Werner
01/12 Ana Butwisloski
02/12 Natalí Nascimento
03/12 Denise Mª Mafra
03/12 Inês de Souza Bragato
04/12 Sylvia Heusi Seára
05/12 Adriana Nunes Goulart
05/12 Ana Maria Costa da Silva
06/12 Rômulo Caio Nocetti Castro
06/12 Mauri João Floriano
06/12 Sérgio Lamin
07/12 Luiz Coelho
07/12 Paulina da Silva
08/12 Paulo Alexandre Souza Matos da Luz
08/12 Geanine Maria da Luz
09/12 Kleber Almeida da Costa Pinto
09/12 Leocadia Martinha Ferreira
09/12 José Rodilvan Franco
09/12 Benta da Silva Macedo
10/12 Jorge Luiz Isolani
10/12 Olipia Batista Reinert
11/12 Edna Moreira Rebelo
11/12 Luiz Gabriel Andrade Silva
12/12 Dagberto A. Cabral
13/12 João Luciano Lazário
13/12 Ana Virgínia Espíndola
13/12 Maria Tânia Adami da Veiga
14/12 Véra Lúcia Tavares
15/12 Gicéli Reig de Oliveira
15/12 Enir Soares
16/12 Iracema Aragão
16/12 Maria Adelaide Dal-Ri
17/12 Arlindo Machado
17/12 Maria de Fátima Damasceno Lozano
18/12 Enorelina Lobo Teixeira
18/12 Renata Rafaela Bragato
19/12 Bento Amaro Rebelo
19/12 Jandira Caeté Lemos Nicolau Tanus
19/12 Margareth Custódio Paul
21/12 Anita Else H. Praum
21/12 Aldo Sienstcoski
21/12 Claudete Rosa de Oliveira
21/12 Valdete Mª de Freitas
23/12 Maria Lurdes Gonçalves Souza
23/12 Maria Bernadete Praum
23/12 Darci Ramos Peixer
23/12 João Luiz Silva
24/12 Aneliz Haufle
24/12 Romy Kracik
24/12 Elsa Tissori
24/12 José Pedro Mendes
25/12 Fábio Roberto de Souza
25/12 Lauro Tramontini
26/12 Reinaldo dos Santos Lazzaris
26/12 Dirceu Paulo do Nascimento
26/12 Rosane Splitter Nunes
27/12 Maria de Lourdes Malburg
27/12 Hélio Moreira
28/12 Elza Dezidério Silva
29/12 Sônia Mª Berlim
30/12 Susane A. Silva
31/12 Cirlene Inácio da Graça

www.cdmmulher.com.br
(47) 3349 4022
Rua Zózimo José Peixoto, 166
Centro - Itajaí - SC
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Virgem de Guadalupe, Rainha do México e
Imperatriz da América!
Dia 9 de dezembro de 1531, na cidade do México, Nossa Senhora apareceu
ao índio Juan Diego, e pediu-lhe que dissesse ao bispo da cidade para
construir uma Igreja em sua honra. Imediatamente ele foi transmitir o pedido,
mas o bispo exigiu uma prova de que a Virgem tinha aparecido.
Como prova, Nossa Senhora fez crescer flores numa colina semidesértica em
pleno inverno rigoroso, as quais Juan Diego devia levar ao bispo. Ele o fez no
dia 12 de dezembro, acomodando as flores no seu manto. Ao abri-lo diante do
bispo e de várias outras pessoas, verificaram admirados que a imagem de
Nossa Senhora estava estampada no manto. O manto de Guadalupe tem hoje
480 anos, portanto nada deveria restar dele.
No dia 7 de maio de 1979, o professor Phillip SernaCallahan, biofísico da
Universidade da Flórida, junto com especialistas da NASA, analisou a imagem.
Desejavam verificar a origem da imagem, mas comprovaram que não era
uma fotografia, pois não há impressão no tecido. Eles fizeram mais de 40
fotografias infravermelhas para verificar como era a pintura. Constataram que
a imagem não esta colada ao manto, mas se encontra três décimos de
milímetro distante da tilma. Para os céticos, outra complicação: verificaram
que, ao aproximar os olhos a menos de 10 cm da tilma, não se vê a imagem ou suas cores, mas só fibras do manto.
“Mãe de Guadalupe acolhe-nos no aconchego do teu manto, no carinho de teus braços. Que nada nos aflija nem perturbe nosso coração”.
Rosa Helena Severino

Santa Luzia

sacerdote após cinco
anos. Nesta mesma
época conheceu Santa
Te r e z a D ’Á v i l a , a
reformadora das
carmelitas. Ela
reconheceu naquele
frade pequeno,
fisicamente insignificante, mais rico
interiormente, o sócio
ideal para ampliar a
reforma também nos
conventos masculinos.
João era 27 anos mais
jovem que Tereza, mas
ela brincava amavelmente com sua baixa
estatura.

13 de dezembro

Ó, Santa Luzia,
conservai a luz dos meus olhos
para que eu possa ver as
belezas da criação. Conservai
também os olhos de minha
alma, a fé, pela qual posso
conhecer o meu Deus,
compreender os seus
ensinamentos, reconhecer o
seu amor para comigo e nunca
errar o caminho que me
conduzirá onde vós, Santa
Luzia, vos encontrais, em
companhia dos anjos e
santuário.
Santa Luzia protegei meus
olhos e conservai minha fé.
Amém.

São João da Cruz

14 de dezembro

São João da Cruz nasceu perto de Ávila, em 1542. Seus pais
eram pobres tecelões. Na verdade, seu pai era de uma família rica, mas
foi deserdado por causa de seu casamento com uma mulher mais
pobre, e faleceu enquanto João era pequeno. A este, tentaram ensinar
um trabalho manual, mas ele não levava muito jeito. Assim, com vinte
anos de idade ingressou na Ordem dos Carmelitas. Foi ordenado

Animado por Tereza,
João acalentou o desejo
de retornar ao fervor
primitivo da vida
religiosa, mas isto gerou
muito mau humor e
atitudes agressivas
contra ele por parte de
seus coirmãos. Por isso, passou nove meses aprisionado em sua
pequena cela, maltratado e difamado. João conheceu a cruz em todas as
formas possíveis: das mortificações as doenças, das calúnias ao
abandono espiritual. É preciso ressaltar que sua experiência mística não
o fechou ao mundo, mas abriu a caridade para com os outros. Seu lema
preferido era: “No entardecer da vida seremos julgados sobre o amor”.
Seu espírito contemplativo-místico o tornava sensível também à beleza
da natureza. Nela reconhecia o reflexo do esplendor divino.
Rosa Helena Severino

Acesse nosso site:

www.paroquiadamatriz.com.br

Paróquia Santíssimo Sacramento
Itajaí - SC

Fone: (47) 3349-4634
Av. Cel Marcos Konder, 217
Centro - Itajaí - SC
postoitajahycenter@terra.com.br
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UM DIA PARA SER LEMBRADO
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ORDENAÇÃO DE DOM JOÃO FRANCISCO

Por Irene de Souza

Bem – vindos, entre nós, neo-diáconos, Fábio e Eliomar,
queridos e amados de Deus.
Diácono em Grego, diakonoj significa servo ou ministro.
Há quatro anos, então candidatos ao diaconato,
ingressaram no Instituto de Teologia de Santa Catarina (ITESC)
preparando-se para esse ministério. A caminhada exigiu
esforço redobrado, renuncia e perseverança.
O tempo passou. E nessa jornada de Fé, hoje vitoriosos,
apresentam-se a comunidade que exultante de alegria, se faz
presente para participar da ordenação diaconal, realizada na
Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, no dia 17 de novembro
de 2012.
Que seus caminhos sejam aplainados por aquele que os
chamou e ungiu.
Faça-se perene realidade o lema diaconal de Eliomar; “Eu
vivo, mas já não sou eu, é Cristo que vive em mim (GL 2,20).” E de
Fábio: “Realizou em mim maravilhas Aquele que é poderoso e
cujo nome é Santo (LC 1,49)”.
A obediência, o serviço à Igreja prometido a sua
Excelência Reverendíssima Bispo ordenante Dom Wilson Tadeu
Jonck, diante de Deus e todo clero presente: sacerdotes,
diáconos, o pároco Pe. Sérgio José de Souza seja o itinerário de
suas vidas.
A paróquia Ssmo. Sacramento, também se congratula
com as outras paróquias e seus diáconos ordenados para que
tenham ministério fecundo e profícuo: José Olavo Mafra Filho,
Nicolau Rodrigues, Orlando José Pinto (Paróquia São João);
César Augusto da Silva, Vili Maschio (Paróquia São Cristóvão)
Dilney Tadeu Muller (Paróquia N. Sra. de Lourdes).
Deus os abençoe, Jesus caminhe com vocês, rumo ao Pai,
e que o Espírito Santo o renovador de tudo e de todos os
santifique.

Milhares de pessoas lotaram a catedral diocesana de
Tubarão, dia 24 de novembro, para participar da ordenação
episcopal do 6º bispo da diocese de Tubarão, dom João
Francisco Salm. Oficiou o rito de ordenação o arcebispo de
Florianópolis, Dom Wilson Tadeu Jönck. Participaram da
celebração, como consagrantes, dom Agostinho Petry,
bispo diocesano de Rio do Sul e Dom Vito Schilickmann,
bispo auxiliar emérito da arquidiocese de Florianópolis.
Padre Sérgio Jeremias de Souza, do clero de Tubarão, e Pe
José Jacó Archer, do clero de Florianópolis, foram os padres
assistentes.

Ordenação Diaconal do seminarista
Eduardo Bastos

No dia 25 de novembro, Dom José presidiu na
Catedral São Paulo Apóstolo, a ordenação diaconal de
Eduardo Bastos, natural de Itajaí, nascido no dia 30/01/1984.

Móveis Planejados e sob medida

home design
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NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO: HISTÓRIA DA SUA IMAGEM
Por Edison d´Ávila - historiador

Há pelos menos 190 anos, encontra-se entre nós a histórica imagem de
Nossa Senhora da Conceição, a quem veneramos no altar-mor da Igrejinha da
Imaculada Conceição como padroeira de Itajaí. Ela acompanhou o casal
Agostinho Alves Ramos e Ana Maria Rita, quando se mudaram de Desterro,
hoje Florianópolis, nos primeiros anos de 1820, e se deu início ao futuro Curato
do Santíssimo Sacramento, origem da cidade de Itajaí.
Grandes devotos da Virgem Maria, enquanto não tinham pronta a
Capela do Curato, Agostinho e Ana construíram para a bela imagem um
oratório próximo de sua residência (na esquina das ruas Lauro Müller e Hercílio
Luz ), para que os moradores da redondeza pudessem prestar seu culto à Mãe
de Deus; lugar que passou a ser conhecido como a “Casinha de Nossa
Senhora”.
Esta rica imagem, trazida pelo casal fundador, que pode ser de procedência portuguesa do século XIX, é de madeira policromada e dourada. Ela
mede 67 cm, sem a peanha, que mede10 cm. Nossa Senhora veste uma túnica
branca com barra dourada e um manto azul com volutas florais douradas; e
tem na cabeça um véu branco com barra também dourada. A Virgem Maria
paira sobre uma nuvem branca que se coloca sobre o globo terrestre, decorado com estrelas douradas. Da nuvem, saem três cabeças de anjos aladas;
sendo que à esquerda está colocada a lua crescente prateada, símbolo da
castidade. A presença da lua crescente também é referência à passagem do
livro do Apocalipse que diz: “E apareceu um grande sinal no Céu: uma mulher
vestida de sol, tinha a lua debaixo de seus pés...” Todo o conjunto da imagem
tem traços da estética barroca, mas já não mais em seu estado puro, posto que
estes traços já se apresentam mesclados a outros estilos.
A devoção a Nossa Senhora da Conceição só não se fez o orago principal
do Curato de Itajaí, porque os doadores do terreno para a construção da
capela e do cemitério, José e Maria Coelho da Rocha, eram grandes devotos do
Santíssimo Sacramento e disso fizeram condição para doar. Mesmo assim, a
imagem de Nossa Senhora sempre esteve entronizada no altar-mor como
padroeira de Itajaí e a Irmandade, que os leigos moradores fundaram em 1830, denominava-se“Irmandade do Santíssimo Sacramento e
Nossa Senhora da Conceição”. Esta denominação só foi abolida no Compromisso da Irmandade, quando reformado em 1908.
Em 1904, nas festas com que a Paróquia do Santíssimo Sacramento de Itajaí, com muita solenidade, celebrou o 50º aniversário do
dogma da Imaculada Conceição, a imagem de Nossa Senhora da Conceição foi presenteada pelo casal Coronel Eugênio Luiz Müller e
Guilhermina Büchele Müller, que também festejava vinte cinco anos de casamento, com a rica coroa de prata lavrada, trazida do Rio de
Janeiro, e que até hoje a ostenta com grande beleza artística.

"A SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DA VIRGEM MARIA"
"8 DE DEZEMBRO DE 1854"

Por Marcio Antônio Reiser

Na manhã de sexta-feira, 8 de dezembro de 1854, a capela
Sistina estava grandemente decorada e belamente iluminada, para
a celebração litúrgica presidida pelo Papa Pio IX reunido com 53
cardeais, 43 arcebispos, 99 bispos, vindos de todo o mundo para a
celebração da definição dogmática da Imaculada Conceição da
Virgem Maria.
Pio IX, após a leitura do evangelho, proclamado em grego e
latim, entoa o veni creator, e, em seguida lê a definição dogmática:
"Para honra da Santa e Indivisível Trindade, glória e dignidade da
Virgem Mãe de Deus, para exaltação da fé católica e triunfo da
religião cristã: pela autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos
santos apóstolos Pedro e Paulo e pela nossa, declaramos, pronunciamos e definimos que a doutrina que ensina que a bem aventurada
Virgem Maria, foi no primeiro momento de sua Conceição, por uma
graça e privilégio singular de Deus todo poderoso,e em razão dos

merecimentos de Jesus Cristo, Salvador do gênero humano,
preservada intacta de toda a mancha do pecado original: é doutrina
revelada por Deus e que, em consequência, deve ser acreditada
firme e constantemente por todos os fiéis".
Após a promulgação do dogma, os sinos de todas as igrejas
de Roma, tocaram festivamente para celebrar aquele dia, era o
meio-dia. Conforme Mons. Campana, "Será até o fim dos tempos,
lembrado como um dos mais gloriosos da história".
O rosto de Pio IX, banhado em lágrimas, foi iluminado por
um feixe de luz que descia do alto.
Em 1858, na cidade de Lourdes, na França, a Ssma. Virgem
aparece a pastorinha Bernadete, e no dia 25 de março, respondendo
ao questionamento da menina, Nossa Senhora responde: "Eu sou a
Imaculada Conceição".

VENDA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA

47

Computadores Notebooks Impressoras

47
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

3344.8800

vendas@bitmix.com.br

3348-3747
3046-3747

Tudo de mais gostoso para você!
Rua Alberto Werner, 133 - Vila Operária - Itajaí - SC
www.confeitariacolonial.com.br - colonial@confeitariacolonial.com.br
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"OS FIÉIS SEGUIDORES DA IMACULADA CONCEIÇÃO’’
Já no ano de 1124, um famoso discípulo de Santo Anselmo
de Canterbury, defendeu a doutrina de que Maria podia ser
purificada desde a sua conceição, eis como bem explicou:
"Vede, de Deus dá à castanha ser semeada, nutrida e
formada debaixo de espinhos, sem ser picada, não podia permitir a
um corpo humano de que queria fazer a si um templo para aí
habitar corporalmente e do qual ele devia tornar homem perfeito?
Não podia, digo eu, dar a este corpo, ainda que concebido entre
espinhos dos pecados, de ser completamente preservado de seus
aguilhões? Se então podia, certamente que sim, ele o fez" (Régamey, P. 123).
Desde todo o sempre, desde os primeiros cristãos que a
semente da Imaculada Conceição de Maria, começou a brotar e
lentamente foi crescendo e se desenvolvendo.
Já, no século VII, celebrava-se no oriente a festa da Conceição
de Maria, e somente no século XI começou na Inglaterra, e de lá,
para o mundo.
A idade média foi marcada pelo fator divisor dos defensores
e dos opositores da doutrina da Conceição Imaculada. Os franciscanos foram defensores ferrenhos da Imaculada de tal forma que
faziam um quarto voto solene, o de defender com a própria vida, se
fosse preciso, a Imaculada Conceição.
A universidade de Paris, no século XIV, foi o cenário ideal para
a defesa que definiria completamente, o dogma da Imaculada
Conceição. O grande teólogo escocês, frei João Duns Scoto O.F.M,
foi o autor do seguinte ensinamento: "Maria, em previsão dos
méritos de Jesus Cristo, foi preservada de toda mancha de pecado.
Para nós, foi proporcionada a redenção liberativa do pecado,
porém unicamente a Virgem Maria gozou do privilégio da redenção preservativa"

ITAJAÍ E SEUS MOVIMENTOS MARIANOS
Sabemos que em 1830 foi erigida, em nossa cidade, a Irmandade do Santíssimo Sacramento e de Nossa Senhora da Conceição,
portanto 24 anos antes da proclamação do dogma da Imaculada Conceição.
No ano de 1911 foi erigida a paróquia do Ssmo. Sacramento de Itajaí, a Via União das Filhas de Maria, tendo como fundadoras as
Srtas: Erotides Fontes, Zulmira Vieira, Marieta Konder, Adalgiza Vieira, Neoflides Vieira, Carolina Vailate, Corina Vieira, Cecília Brandão,
Gorgina Tabalipa, Natalia Uriarte, Olga Thieme, Aurora Coelho, Maria dos Anjos, Concórdia Fontes e Olávia Linhares. Segundo consta nos
registros, a Pia União das Filhas de Maria foi extinta no dia 21 de setembro de 1958, sendo que as jovens passaram a integrar a "Congregação Mariana" e no dia 18 de outubro de 1958, receberam a fita e tiveram como diretor espiritual o Revmo. Pe. Bertolino Schilickmann,
eram elas: presidente Hilda Fischer e secretária Olávia Linhares, increveram-se nas fileiras da Congregação Mariana: Erotides Fontes,
Maurina Nagel, Célia Rocha, Adalgiza Vieira, Catarina Heil, Maria Lucia Wolinger, Zelandia Romano, Hilda Fischer, Hiltrudes Fischer, Anésia
Sagaz, Iracema Veríssimo, Alvina Reichert, Florzinha Pereira, Ida Irene Trierweiler.
É certo que a congregação Mariana já havia sido fundada em 1940, somente para os homens, e teve como presidente o Sr.
Antonio Capela.
No ano de 1923, foi criada uma associação para atender e acompanhar as mães gestantes e tinha como padroeira - Nossa
Senhora do Bom Parto. Provavelmente existiu até a década de 30.
Em 1956, o Pároco Monsenhor Vendelino Hobold, acolheu a Legião de Maria em nossa Paróquia, e dela falou com entusiasmo
numa das reuniões das Filhas de Maria.
O primeiro Praesidium da Legião de Maria levou o nome de Nossa Senhora da Conceição, sendo que a primeira reunião aconteceu em 1956 e oficializado em 1957. Foram seus fundadores: presidente: Reinaldo França; vice-presidente: Zilda Helena Deschamps;
secretária: Wilma Tomázia Nunes e o tesoureiro: Eduardo Trevisam - diretor espiritual: Pe. Bertolino Shilickmann.
A Legião de Maria expandiu-se rapidamente e neste ano completou 91 anos no mundo e 56 em nossa paróquia.

dry wall

47 8404 4789
eurosc.comercial@gmail.com

sistemas construtivos a seco

Divisórias, Gesso Acartonado, Forros Fixos e Removíveis; Steel
Framing; Isolamento Acústico e Térmico, Mezaninos.
Reformas em Geral

O Relógio de Deus continua pontual...
e o seu?
“Pode ser difícil sentir o Espírito Santo
quando se está apressado,
por isso tenha como meta a
pontualidade, nas celebrações.”
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Você, devoto do Sagrado Coração de Jesus, não fique alheio a este convite!

Estamos no “Ano da Fé”.
Toda a Igreja reúne-se para rever sua vida de fé. Oportunidade e
abertura que a Santa Sé oferece, propondo caminhos, meios de reavivá-la.
O Apostolado da Oração do Sagrado Coração de Jesus de nossa
Paróquia, Associação que pensa e sente com a Igreja, não pode ficar alheia
a este convite. Faz o anúncio do amor de Deus que envia seu Filho único,
por amor a humanidade.
Propõe a humanidade coração contrito e reparador. A verdadeira
reparação constrói sobre as ruínas acumuladas pelo ódio e violência a
civilização do Amor.
O Coração de Jesus nos quer solidários, fraternos, libertados e
libertadores dos irmãos e irmãs de caminhada. Sonha com obreiros
incansáveis no seu Reino comprometidos com o evangelho, agentes
transformadores na história da salvação dos nossos tempos e
continuadores da obra inacabada da Redenção.
O Secretário Nacional do Apostolado da Oração, Pe. Otmar Jacob
Schwengber (SJ) nos impulsiona: “Agora é tempo de reanimar nossa fé.
Conosco, pois, todo o Apostolado da Oração bem como o Movimento
Eucarístico Jovem (MEJ), a participar dos cursos e celebrações nas
Paróquias e nas Dioceses neste Ano Jubilar”.
Nosso diretor espiritual Pe. Sérgio José de Souza propõe uma
campanha que abranja toda a comunidade, no próximo ano, a partir de
janeiro.
Quem tem vida de igreja, certamente já ouviu falar da devoção
reparadora ao Coração de Jesus, herança sagrada das revelações de Jesus
a Santa Margarida Maria Alacoque.
Jesus lhe confiou e justificou um amor não correspondido que
pede desagravo de todos os fiéis, à luz da misericórdia de seu coração.
Fez-lhe então 12 promessas e pediu que Margarida Maria as difundisse.
São estas:
1. Eu darei aos devotos do meu Coração todas as graças
necessárias a seu estado de vida.
2. Estabelecerei e farei reinar a paz em suas famílias.
3. Serão por mim consolados em todas as suas aflições.
4. Serei para eles refúgio seguro na vida, e de modo especial na
hora da morte.
5. Lançarei bênçãos abundantes sobre todos os seus trabalhos e
empreendimentos.
6. Os pecadores encontrarão em meu Coração fonte inesgotável
de misericórdias.
7. As almas tíbias se tornarão fervorosas pela prática dessa

ANO
S

devoção.
8. As almas fervorosas subirão em pouco tempo a uma alta
perfeição.
9. Minha bênção descerá sobre as casas em que estiver exposta e
for honrada a imagem de meu Coração.
10. Darei aos sacerdotes que praticarem especialmente essa
devoção o poder de tocar os corações endurecidos.
11. As pessoas que propagarem esta devoção terão seus nomes
inscritos para sempre em meu coração; eles jamais serão apagados.
12. A todos os que comungarem nas primeiras sextas-feiras de
nove meses consecutivos, darei a graça da perseverança final e da salvação
eterna.
Ao visitar Zaqueu, o mestre pronunciou uma das frases mais
emocionantes e consoladoras de todo o evangelho: “Zaqueu, hoje a
salvação entrou na tua casa”. (Pe. Roque Schneider, SJ).
Jesus anseia vivamente habitar em nossos lares, ter espaço em
nossas famílias e corações.
“Portanto, durante nove meses consecutivos, isto é de janeiro a
setembro, todos os que participarem destas comunhões reparadoras”;
tem a garantia de ser contemplado com a grande promessa.
Nas 1ªs sextas feiras de cada mês, ficará a disposição dos fiéis uma
urna para colocarmos os pedidos, nomes e orações e na 9ª primeira sexta
feira do mês de setembro, ao final da nossa campanha, tudo será ofertado
ao Sagrado Coração de Jesus em celebração especial, motivo de muita
unção e alegria.
“A devoção ao Sagrado Coração de Jesus foi a maior explosão de
luz que o mundo viu e conheceu após pentecostes”. (Dom Baugaud).
Sagrado Coração de Jesus, sabedores que somos que o céu
aproxima-se de nós, pelo exercício da fraternidade, oração e vivência dos
sacramentos; especialmente o da Sagrada Eucaristia, pedimos
perseverança, para concluirmos esta campanha. Amém!
Diretoria do Apostolado da Oração

Coroinhas
No último dia 27 de outubro de 2012 aconteceu em Antonio
Carlos no Parque aquático Junkes, um grande passeio com os coroinhas da
nossa paróquia. Contamos com a participação de quase todos,
juntamente com os coroinhas das demais paróquias da nossa comarca. O
passeio foi muito legal!
Passamos um dia inteirinho de puro divertimento e animação. Ao
chegarmos no local fomos recebidos pela irmã Cléia, em seguida nos
conduziu uma oração, na igreja da comunidade do Louro,
Após então fomos para o divertimento no parque fizemos
algumas brincadeiras dentro da piscina, nos divertimos nos tobogãs, entre
outras brincadeiras na água.
Pela tarde, após o almoço, as crianças brincaram com vários jogos
onde o mais cogitado foi o de dama, além de muitas guloseimas que nossa
coordenadora levou e sorvete do local.
Após o descanso retomamos as brincadeiras na piscina e
incansavelmente brincamos nos tobogãs, ponte do rio que cai, vôlei, e
muitas risadas.
Encerramos o nosso valioso passeio com um maravilhoso café da
tarde e após as orações de agradecimento e despedidas, voltamos para
nossa paróquia realizados, por todo carinho que fomos recebidos e por
este presente nós dado.
Agradecemos este momento de grande ternura e que
conseguimos compreender que na vida há sempre um melhor caminho a
seguir.
Muito obrigado.
Coroinhas da Igreja Matriz

Não amemos com palavras,
mas por atos e em verdade
(I Jo 3,8)
Pastoral do Dízimo

09

Paróquia Santíssimo Sacramento - Itajaí

Dezembro 2012

PROGRAMAÇÃO - DEZEMBRO/2012
MISSAS E CELEBRAÇÕES

CASAMENTOS - DEZEMBRO/2012
1. Laisa G. da Silva e Pedro Ivo de S. Correia.
Dia: 01 de dezembro às 18h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
2. Jéssica Eduarda Tomasi e Fabrício Oscar da Cunha.
Dia: 01 de dezembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
3. Fernanda B. Stringari e Leandro Cucker de Souza.
Dia: 08 de dezembro às 18h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
4. Itamara Cristina de Carvalho e Elton R. Teixeira.
Dia: 08 de dezembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
5. Camila S. de Souza e Marcelo S. Ferreira
Dia: 14 de dezembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
6. Caroline P. Negreiros e Clialdo José Ferreira Jr.
Dia: 15 de dezembro às 18h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
7. Vanessa dos Santos e Marcos Alberto Vaz.
Dia: 15 de dezembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Igreja Matriz:
2ª feira – 19h30 – Missa.
3ª feira – 19h30 – Missa com novena de Sto. Antônio.
4ª feira – 14h30 – Confissões.
4ª feira – 15h e 19h30 – Missa e Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
5ª feira – 15h às 18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento
5ª feira – 19h30 – Missa com procissão e bênção c/Santíssimo.
6ª feira – 19h30 – Missa.
Sábado – 19h30 – Missa.
Domingo – 9h30 e 19h30 – Missa.
1ª Sexta-feira do mês – 18h30 – Adoração ao Santíssimo.
1º Domingo do mês – Missa às 19h30 com Procissão e Bênção c/Santíssimo.
Igreja N. Sra. da Conceição:
4ª feira – 19h30 – Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
Domingo – 8h – Missa.

FORMATURAS - DEZEMBRO/2012

Igreja Nossa Senhora da Paz – Vila Operária:
Sábado – 18h – Missa.
4ª feira – 19h30 – Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
1ª Sexta-feira do mês – 19h30 – Missa.
Capela do Colégio Salesiano:
Sábado – 19h – Missa.

CELEBRAÇÕES DE NATAL E ANO NOVO
IGREJA MATRIZ:
24/12/2012 - 2ª feira –19h30 – Missa do Natal
25/12/2012 - 3ª feira – 9h30 e 19h30 – Missa
31/12/2012 - 2ª feira –19h30 – Missa
01/01/2013 - 3ª feira – 9h30 e 19h30 – Missa
IGREJA IMACULADA CONCEIÇÃO:
25/12/2012 – 3ª feira – 8h – Missa
01/01/2013 – 3ª feira – 8h – Missa
IGREJA NOSSA SENHORA DA PAZ (VILA):
24/12/2012 – 2ª feira – 18h – Missa do Natal

AGENDA PAROQUIAL - DEZEMBRO/2012
DATA
02
05
08
08
10
10
12
12
13
13
15
15
19
25

Dom
Qua
Sab
Sab
Seg
Seg
Qua
Qua
Qua
Qui
Sab
Sab
Qua
Ter

HORA
16h
8h
20h
15h
8h30
20h
9h
19h30
8h
14h30
15h
20h

EVENTO
Reunião da Irmandade/Adoração c/MISSA
Bazar de Artesanato – Pastoral do Enfermo
MISSA e Confraternização do Apostolado
Reunião Legião Maria / Comitium Stella Maris
Reunião Legião de Maria – Pré-Comitium
Encerramento – Grupo de Oração – RCC
Entrega de Sacolões – Assoc. Cristã Feminina
Momento Mariano – Mov. de Irmãos
Bazar de Roupas Usadas – Rede Feminina
Reunião Mensal e Confraternização – A.O
Reunião Comarcal e Confraternização – A.O
Adoração – Irmandade
Confraternização – RCC
Natal

1. Curso de Odontologia da Univali.
Dia: 06 de dezembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
2. Curso de Direito da Univali.
Dia: 07 de dezembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
3. Curso de Medicina da Univali.
Dia: 12 de dezembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
4. Curso de Fonoaudiologia e Enfermagem da Univali.
Dia: 13 de dezembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
5. Terceirão do Colégio São José.
Dia: 17 de dezembro às 19h30.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
6. Ensino Médio do Colégio Victor Meirelles
Dia: 17 de dezembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
7. Curso de Psicologia da Univali.
Dia: 18 de dezembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.

ENCONTRO PARA PAIS E PADRINHOS DE BATISMO

LOCAL
Mezanino/Igreja
Salão
Salão/Cozinha
Capela
Sala (Capela)
Vila
Salão
Capela
Salão
Vila Operária
Salão
Capela
Salão

DATA
1º Sábado do mês
1ª Quarta-feira do mês
2ª Sexta-feira do mês
2ª Sexta-feira do mês
2º Sábado do mês
2º Sábado do mês
2º Sábado do mês
2º Sábado do mês
3ª Quarta-feira do mês
3º Sábado do mês

BAIRRO
13h30 Paróquia São Cristóvão (Matriz)
Paróquia São João Batista – São João
19h Paróquia São Sebastião (Baln. Camboriú)
Paróquia N. Sra. Aparecida (Baln. Camboriú)
13h30 Comunidade Cristo Rei – Costa Cavalcanti
13h30 Paróquia São João Bosco (Dom Bosco)
14h Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
13h30 Capela N. Sra. de Fátima – São Vicente
19h Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
13h30 Comunidade N. Sra. do Perp. Socorro–Votorantim

FONE
3341-1408
3348-2594
3360-4321
3360-0488
3341-1408
3348-2728
3367-0847
3241-2742
3367-0847
3341-1408

Acompanhe de Segunda a Sexta
das 9h às 10h da manhã, na
Rádio Conceição FM 105,9

www.lojasmadri.com.br

MADRI

Telefones:
3341-3200
9652-0630

o programa:

“A VOZ DO SANTÍSSIMO”
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Espaço da Criança

Antônio Medeiros

Dezembro
dom seg

2
9
16
23
30

ter

qua qui sex

3 4 5 6 7
10 11 12 13 14
17 18 19 20 21
24 25 26 27 28
31

2012
sáb

1
8
15
22
29

01 - Dia do Imigrante
02 - Dia da Astronomia
08 - Dia da Família
10 - Dia do Palhaço
11 - Dia do Engenheiro
13 - Dia do Marinheiro
15 - Dia do Jardineiro
18 - Dia do Museólogo
21 - Dia do Atleta
22 - Início do Verão
23 - Dia do Vizinho
25 - Natal
28 - Dia do Salva-Vidas

É Natal!
Deus
cumpre a
promessa
revelada aos
profetas
enviando o
Salvador
Jesus.

Quem são os personagens?
6

Ovelha
Jesus
4
2
Vaquinha
3
Maria
5
José
1
Pastor
Quais foram os presentes que os reis do
Oriente levaram para Jesus?

Respostas:
5, 1, 6, 2, 3, 4
Ouro, Incenso, Mirra

Jogo dos Sete Erros

anuncie aqui
(47) 3348-1254
AV. JOCA BRANDÃO, 265 - CENTRO - ITAJAÍ - SC - FONE (47) 3045-6030
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Advento
Deus continua nos visitando.
É muito bom sentir esse clima diferente nos dias que antecedem
o Natal. Pena que, o comércio e o consumismo vêm ocupando o lugar
principal, deixando muitas vezes encoberto o seu verdadeiro
significado.
O período de preparação para o Natal ganhou o nome de
“Advento”, palavra que, para os antigos romanos, significava a visita na
cidade de algum personagem de destaque, especialmente quando
vinha para assumir um cargo importante, como um rei, um príncipe,
um governador... Advento, assim, passou a significar para os cristãos a
preparação para a festa da principal visita de Deus na nossa história: o
nascimento do seu Filho Jesus. A Bíblia nos fala de muitas visitas de
Deus a seu povo. Sobretudo o Antigo Testamento nos apresenta o
Senhor visitando o seu povo.
Para o animar com promessas de vida e de esperança (Gn.-18).
Para libertá-lo de situações desumanas de vida (Ex 3,7 - 10).
Para convidar os seus escolhidos para uma missão (Isaías 6, 1 - 3).
Para fazer os maus do seu povo experimentarem o sabor amargo
da sua própria infidelidade. (Am 9, 7 – 10).
A melhor forma de celebrar o Advento é estar atento para as
visitas de Deus na Nossa vida pessoal, na vida de nossa Igreja, na vida
do mundo em que vivemos.
Deus pode nos visitar de muitas maneiras: durante um momento
de oração com a Bíblia; por meio de um acontecimento da vida; através
de algum irmão ou irmã que é sinal de Deus para nós. Mas uma coisa é
sempre certa: a visita de Deus nunca deixa a nossa casa do mesmo jeito
que estava. Por onde Deus passa, acontecem as mudanças, a
renovação, a conversão de vida, a abertura para o próximo, a
eliminação da miséria e da injustiça.
Por onde Deus passa, Ele deixa um sinal de vida mais plena, abre
caminhos inesperados de vida mais feliz. Faz “o deserto florir e se
alegrar”, como cantamos em alguns cantos do Advento.
Foi assim com a grande visita que Deus nos fez, na pessoa de
Jesus de Nazaré. Na pessoa de um frágil menininho, pobre como a
grande maioria do seu povo, Jesus veio “sacudir” a história de seu
tempo e de todos os tempos.
Fez-se gente que nem a gente, exceto no pecado. Inaugurou
entre nós o Reino de seu Pai, aberto para a participação de todos, sem
exclusões, no qual todos são sempre bem-vindos e importantes.
Mexeu com os privilégios dos poderosos de seu tempo, os que
estavam à frente da política e da religião, indicando-lhes o caminho da
humildade e do serviço.
Deus continua nos visitando por meio de muitos homens e
mulheres que Ele chama dentro e fora da Igreja, para fazer deste nosso
mundo um lugar mais fraterno e mais justo para todos, um lugar mais
parecido com o Reino que Jesus inaugurou. Para quem tem fé e
esperança, é impossível não perceber tantos e tantos sinais de Deus –
os “sinais dos tempos” – que nos mostram que a semente do Reino
plantada por Jesus está crescendo, amadurecendo e chegando ao
tempo da colheita no meio de nós! O Advento sempre foi tempo forte
para a comunidade. Tempo de espera, de estarmos atentos e
vigilantes, aproveitando ao máximo a preparação para o Natal como
momento de evangelização e vida religiosa mais intensa.
Este ano, iniciamos este tempo, no dia 02 de Dezembro. São
quatro semanas até o Natal. As celebrações são bem motivadoras, com
especial destaque para a Coroa do Advento. Ela é feita de galhos
sempre verdes entrelaçados, formando um círculo, no qual são
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colocadas quatro grandes velas representando as quatro semanas.
A cada domingo uma vela é acesa.
A primeira vela, lembra o perdão concedido a Adão e Eva. A
segunda simboliza a fé de Abraão e dos outros patriarcas, a quem foi
anunciada a terra prometida. A terceira vela lembra a alegria do Rei
Davi que recebeu de Deus a promessa de uma aliança eterna. A quarta
vela recorda os Profetas que anunciaram a chegada do Salvador.
A forma circular da coroa, é sinal do amor de Deus que é eterno,
sem princípio e nem fim, e também do nosso amor a Deus e ao
próximo que nunca deve terminar. Além disso, o círculo dá uma idéia
de “elo”, de união entre Deus e as pessoas, como uma grande “Aliança”.
Sua fita representa o amor de Deus que nos envolve.
Consciente de tudo isso, algo deve mudar em nós neste Natal. Se
Cristo nascesse hoje, como Ele nos encontraria?
Um Santo e Feliz Natal a todos!
Que Deus na sua infinita bondade, nos permita um abençoado
2013.
Áurea Araújo Silva Francisco.
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Encontro de Noivos 10 de novembro

Crisma 27/10/12

VISÃ

TICA

Rua Tijucas, 30 - Centro - Itajaí - Fone: 3348-1260

www.visaootica.com.br

