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Vem, Senhor Jesus!

Dom Wilson Tadeu Jönck - Arcebispo de Florianópolis

Dia Nacional da Pastoral da Criança
5 de Dezembro
Antônio Medeiros - toninhomedeiros@hotmail.com

Os esquemas dos Grupos Bíblicos em
Família, para o tempo do Advento, vêm com
algumas novidades. Os temas dos encontros podem ser aprofundados com conteúdos do Catecismo da Igreja Católica.
Também são enriquecidos com uma
reflexão da Campanha de Evangelização
que é realizada durante o Advento. As
outras novidades podem ser encontradas
nos anexos. Lá estão reproduzidos alguns
discursos do Papa Francisco e também o
esquema da Leitura Orante da Bíblia.
Os três pensamentos expressos pelo
Papa Bento XVI no livro “Infância de Jesus”
possam ajudar a compreender o significado
do Natal.
O mundo moderno até admite que Deus
possa agir nos pensamentos e nas ideias,
mas não sobre a matéria. No nascimento e
ressurreição de Jesus, Deus age sobre a
matéria. No Natal, o poder criador de Deus
abraça todo ser. Com a concepção de Cristo,
Deus inicia uma nova criação.
Na época do nascimento de Jesus, o
mundo vivia um tempo de paz. Todos os
seres e os bens foram registrados (recenseamento). No império romano havia uma
língua comum que permitia a compreensão
do pensamento e da ação. Neste tempo, o
Natal do Senhor fez entrar no mundo uma
mensagem universal de salvação.
A manjedoura era o lugar onde os
animais encontravam alimento. No Natal
está deitado na manjedoura aquele que se
apresenta como verdadeiro pão descido
dos céus. É o alimento de que o ser humano
necessita para se tornar uma pessoa humana.
Que neste tempo de Advento renovemos a disposição de seguir a estrela que nos
leva à gruta de Belém.
PRODUÇÃO

DIREÇÃO
Pe. Sérgio José de Souza
Contato: (47) 3348-1254
Praça Irineu Bornhausen S/Nº
Centro - Itajaí
paroquiasantissimo@gmail.com
www.paroquiadamatriz.com.br
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contato@ilimitar.com.br

A Pastoral da Criança foi fundada em 1983, no Paraná, pela Dra.
Zilda Arns Neumann, médica sanitarista e pediatra, nascida em
Forquilhinha, Santa Catarina, e pelo então Arcebispo de Londrina,
Dom Geraldo Majella Agnelo, atendendo a uma solicitação da CNBB.
Segundo dados do IBGE, o Brasil reduziu a mortalidade infantil,
nos últimos 30 anos, em 75,8%. Ações preventivas de saúde e
nutrição, aleitamento materno e campanhas de vacinação, apoiadas e
realizadas pelos voluntários da Pastoral da Criança, contribuíram,
decisivamente, para essa significativa redução (Cf. site Pastoral da
Criança).
O resultado extraordinário obtido, só foi possível pelo compromisso cristão, assumido por tantos voluntários, em benefício da vida.
A dedicação e o amor preferencial da fundadora, pelos pobres e
idosos, se expandiu por todo mundo como fermento na massa. Após
30 anos de atividades, atuando na organização de trabalhos voluntários nos campos da saúde, educação, nutrição e cidadania, a Pastoral
da Criança se faz presente em todo o território nacional, além de
outros 21 países da África, Ásia, América Latina.
Dra. Zilda morreu em plena atividade, em 12 de janeiro de
2010, vitimada pelo terremoto que sacudiu o Haiti. Encontrava-se,
naquele país, atuando na causa que abraçou, pela vocação sublime
que a movia – o amor ao próximo.
Todo trabalho plantado pela ação do amor, germina, milagrosamente, pela ação do Próprio Espírito de Deus.
Com o advento que inicia, não podemos deixar de anunciar a
primeira vinda de Jesus, há quase dois mil anos. O amor do Pai, que
dinamizou o incansável trabalho da Dra. Zilda e de seus colaboradores
voluntários, encheu o mundo de sentimentos de verdadeira alegria,
paz e esperança de vida eterna, pela presença do Próprio Deus
Conosco – Jesus Cristo: ”Porque um menino nos nasceu, um filho se
nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e se chamará o seu
nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade,
Príncipe da Paz”. (Is 9,6)
Que o Espírito de Deus, prometido pelo próprio Cristo, ilumine
nossas vidas, tão ofuscadas por vãs preocupações.
FELIZ NATAL!
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Conhecer para ofertar

Dizimistas
Aniversariantes
em Dezembro

Pastoral do Dízimo

Calendário do Dízimista 2014

A equipe da Pastoral do Dízimo de nossa paróquia tem novos
coordenadores, trata-se do casal Michael Rodrigo Vieira e sua esposa
Gisele Borges Vieira. O primeiro ato dos novos coordenadores foi o de
ampliar a equipe de colaboradores na Pastoral. Desta forma, convidou os
casais Clairton/Juliana e Robinson/Cirlene na Igreja Matriz e, além da
valorosa contribuição da Margarete, na Igreja Nossa Senhora da Paz,
somam-se a ela o Sr. Geraldo e a Srª Edir. A Paróquia sente-se honrada por
ter tão importantes membros com um objetivo único: Promover a Boa
Nova do SENHOR através do Dízimo. Sejam bem vindos ao grupo.
No mês de novembro iniciou-se a distribuição dos novos
Calendários do Dízimo 2014; com ele já comemoramos os primeiros
cadastros de jovens e crianças que, a exemplo de seus pais, entenderam
nosso convite de partilhar e doar por desapego às coisas materiais e,
como consequência, participar da vida da igreja através do Dízimo
Infantil.

ANO
S

01/12
01/12
02/12
02/12
02/12
03/12
03/12
04/12
05/12
05/12
06/12
06/12
06/12
07/12
07/12
08/12
08/12
08/12
09/12
09/12
09/12
09/12
10/12
10/12
11/12
11/12
12/12
13/12
13/12
14/12
15/12
15/12
15/12
16/12
16/12
17/12
17/12
18/12
18/12
19/12
19/12
19/12
21/12
21/12
21/12
21/12
23/12
23/12
23/12
24/12
24/12
24/12
25/12
25/12
26/12
26/12
26/12
26/12
27/12
27/12
28/12
29/12
30/12
31/12

Alba Werner
Maria Vieira de Borba
Natalí Nascimento
Sônia Dilli Barbosa
Marlene de Oliveira Mattos
Denise Maria Mafra
Inês de Souza Bragato
Sylvia Heusi Seára
Adriana Nunes Goulart
Ana Maria Costa da Silva
Rômulo Caio Nocetti Castro
Mauri João Floriano
Sérgio Lamin
Luiz Antônio Coelho
Paulina Sobolwshy da Silva
Paulo Alexandre Souza Matos da Luz
Maria da Conceição Dalsoquio
Geanine Maria da Luz
Kleber Almeida da Costa Pinto
Leocadia Martinha Ferreira
José Rodilvan Franco
Benta da Silva Macedo
Jorge Luiz Isolani
Olipia Batista Reinert
Edna Moreira Rebelo
Luiz Gabriel Andrade Silva
Dagberto A. Cabral
João Luciano Lazário
Ana Virgínia Espíndola
Véra Lúcia Tavares
Gicéli Reig de Oliveira
Carlos Alexandre Sperber
Enir Soares
Iracema Aragão
Maria Adelaide Dal-Ri
Arlindo Machado
Maria de Fátima Damasceno Lozano
Enorelina Lobo Teixeira
Renata Rafaela Bragato
Bento Amaro Rebelo
Jandira Caeté Lemos Nicolau Tanus
Margareth Custódio Paul
Anita Else H. Praum
Maria Eli Pinotti de Mello
Aldo Sienstcoski
Claudete Rosa de Oliveira
Maria Bernadete Praum
Maria Lurdes Gonçalves Souza
Darci Ramos Peixer
Romy Kracik
Elsa Tissori
José Pedro Mendes
Fábio Roberto de Souza
Lauro Tramontini
Reinaldo dos Santos Lazzaris
Matias José Martins
Sandra Rodrigues dos Santos
Dirceu Paulo do Nascimento
Maria de Lourdes Nascimento Malburg
Hélio Moreira
Elza Dezidério Silva
Sônia Maria Berlim
Susane A. Silva
Cirlene Inácio da Graça

Querido(a) dizimista, caso
seu nome não conste na
lista dos aniversariantes,
por gentileza procure a
Secretaria Paroquial
para atualizar o seu cadastro.
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A Caminho do Altar
Rosa Helena Severino

Breve biografia: Marcelo Henrique Câmara
Marcelo Henrique Câmara
nasceu na cidade de Florianópolis
em 28/06/1979 e faleceu aos 28
anos no dia 20/03/2008.
Aprendeu as pr imeiras
orações com sua bisavó materna,
com quem muito pouco pode
conviver em razão da idade
avançada. Devota de Nossa
Senhora Aparecida, guardava em
seu quarto muitas imagens de
santos que fascinavam o pequeno Marcelo. Filho mais velho de
Júlio Carlos Richard Câmara e
Leatrice Pavan, recebeu dos pais
excelente educação.Marcelo
viveu em companhia dos pais até
Ó Deus, chamastes Marcelo Câmara
os 10 anos, quando, contra a sua
a viver a sua juventude
vontade, enfrentou a separação
no seguimento de Cristo,
abraçando com fé e amor a Santa Cruz, do casal. O fim do casamento dos
especialmente, através da enfermidade,
pais no ano de 1989 provocou
vivida com alegria e paz cristã;
infundindo sentido redentor
uma grande mudança na sua
ao trabalho profissional
personalidade, tendo-lhe forçado
e a todas as atividades da sua vida;
e realizando um profundo apostolado, o amadurecimento pela dor. O
principalmente, com os jovens.
menino de apenas 10 anos ao ir
Fazei que eu saiba também
morar com a mãe e o irmão mais
santificar todas as atividades e
circunstâncias da minha vida e
novo, Murilo Eduardo, passou a
atrair para o amor de Jesus Cristo todos
aqueles com quem convivo e trabalho. ter atitudes de um verdadeiro
Dignei-vos glorificar
adulto na condução da família
o vosso servo Marcelo Câmara
(preocupando-se
com o trabalho
e concedei-me por sua intercessão
o favor que vos peço (peça-se). Amém. da mãe, com os gastos da casa,
Pai-nosso, Ave-Maria, Glória.
etc.) sentindo-se responsável
pelo futuro dos familiares,
preocupação que o acompanhou por toda a vida.
Recebeu a Primeira Eucaristia em julho de 1991. Apesar da
separação do casal, o pai manteve contato frequente com os
filhos, acompanhando o crescimento e estimulando a formação.
Com o auxílio da madrinha de batismo de Marcelo, procurava
manter nos filhos, pelo menos, o compromisso da Santa Missa nos
finais de semana.
No movimento de Emaús, foi extremamente assíduo nas
reuniões do grupo de jovens no qual participava o grupo São
Paulo, tendo sido, inclusive, seu presidente e por longa data, até
quando precisou afastar-se por problemas de saúde. Era, também, palestrante assíduo nos cursos, nas reuniões de grupo e
Escola Missionária do Movimento, bem como colaborador
frequente nos programas do Movimento junto a Rádio Santa
Catarina (rádio que antecedeu a Cultura enquanto emissora
católica em Florianópolis).
Marcelinho, como era carinhosamente chamado pelos
amigos, costumava saudar a todos desejando “Paz e Bem”.
Estudioso profundo e autodidata da doutrina católica mantinha

uma postura firme face às propostas ou ensinamentos contrários
jamais transigindo com o erro em questões de fé e moral,
esclarecendo as fontes bíblicas e magisteriais que revelavam o
ensinamento ao mesmo tempo em que o fazia com mansidão e
humildade no coração.
Seu amor a Igreja foi intensificando-se. Esse amor levou-o a
defender com heroísmo a Santa Igreja perante os colegas
universitários e professores, todas as vezes que era injustamente
atacada.
Ao mesmo tempo em que continuava com o firme apostolado
junto ao Movimento de Emaús e a Paróquia dos Ingleses, foi
mergulhando na vida de São Josemaria Escrivá (Fundador do
Opus Dei), através das palestras em que frequentava, dos
convívios, dos retiros, da direção espiritual e da leitura da biografia
do santo fundador.
Marcelo marcou profundamente as pessoas que com ele
conviveram, não somente pelo seu conhecimento incomum, mas
por não se importar em “gastar” tempo com os familiares, colegas
de trabalho, alunos e amigos. Assim, além da sua completa
dedicação ao trabalho profissional e religioso, são características
marcantes do seu ser, a palavra acolhedora, o sorriso encantador,
o companheirismo, a disposição em ajudar, a riqueza de sentimentos em seu coração, sem contar a fé viva e inabalável, o
intenso amor a Deus.
Enfrentou uma dura provação a partir de setembro de 2004,
quando, subitamente, perdeu os movimentos das pernas
necessitando ser internado, com urgência. Nesta ocasião, recebeu
o diagnóstico de linfoma linfoblástico (linfoma não-Hodgkin), um
tipo de câncer que se origina no sistema linfático, disseminando
tumores que se desenvolvem, principalmente, no tórax (região
denominada mediastino).
Com o auxílio incansável da família e dos amigos, com a
confiança filial na Providencia Divina, enfrentou com surpreendente e contagiante serenidade o longo processo de luta pela
vida, que durou cerca de quatro anos, realizando muitos exames e
coletas de sangue, quimioterapia e radioterapia, experimentando
medicamentos e tratamentos, submetendo-se a prolongadas
internações e até a um auto transplante de medula óssea, em
novembro de 2007, quando a doença já havia atingido a corrente
sanguínea, sendo diagnosticada a leucemia.
Sua aceitação e entrega aos desígnios de Deus era completa,
ouvindo-se, também, de seus lábios, a expressão “se fico nesta
vida, é pela misericórdia de Deus, se vou para a vida eterna é pela
misericórdia de Deus”.
Dom Wilson Tadeu Jönck, nosso Arcebispo, aprovou a
divulgação da oração para devoção privada a este jovem Marcelo
Henrique Câmara. Todos que desejarem, podem recorrer a sua
intercessão e pedir a Deus para que Marcelinho seja contado
entre os bem-aventurados reconhecidos solenemente pela Igreja.
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Projeto de restauro da Igreja Imaculada Conceição é assinado
Fonte: Texto e foto Prefeitura Municipal de Itajaí / Secretaria de Comunicação.

Edital prevê prazo máximo de cinco meses para entrega do projeto arquitetônico
Katiana Rocha Machado. O prazo máximo para entrega do
projeto é de cinco meses.
O projeto tem como objetivo planejar a reestruturação da Igreja, que no próximo ano (2014), completará 190
anos. Nesse primeiro momento, será feito o projeto arquitetônico que contemplará o restauro das fundações e estruturas; das instalações hidráulicas, sanitárias, elétricas e
eletrônicas; instalações de prevenção e combate ao incêndio; projeto de iluminação; plano de gestão de risco; e
manual de inspeção e manutenção. O projeto também
contará com a confecção de planilha de orçamento e
cronograma físico-financeiro da obra, que indicará ao poder
público municipal o valor correto para restauro completo da
Igreja.
A primeira etapa para o restauro da Igreja Imaculada
Conceição já começou. O contrato que prevê a confecção
do projeto completo de restauro da Igreja foi assinado no
dia 04 de novembro, entre o Superintendente da Fundação
Genésio Miranda Lins (FGML), Antônio Carlos Floriano, e a
representante da empresa Kaeh Projetos e Construção Ltda,

A Igreja Imaculada Conceição, localizada no Centro
da cidade e conhecida como Igrejinha Velha, foi construída
em 1824 e é tombada como patrimônio histórico de Itajaí e
Santa Catarina. Parte do teto da Igreja desabou em agosto
deste ano, sendo necessário o fechamento do local. Além de
patrimônio histórico, a Igrejinha também é um dos principais pontos turísticos da cidade.

1º ano de criação da Irmandade da Imaculada Conceição
Vitor dos Santos Cardoso – Seminarista Diocesano de Florianópolis

No intuito de fortalecer a devoção à padroeira de
Itajaí e os grupos Marianos da Cidade, é que na véspera
da festa de Nossa Senhora da Imaculada Conceição do
ano de 2012, foi criada a Irmandade da Imaculada
Conceição.
A Irmandade teve início com 50 zeladoras(es) e
outros tantos associados; atualmente conta com 66
zeladoras(es), pertencentes às mais diversas paróquias
da Cidade de Itajaí e arredores. A Irmandade tem como
atividades participar da vida paroquial e em especial das
missas do primeiro sábado de cada mês, onde se realiza
o desagravo ao Sagrado Coração de Maria, como
também nas missas em honra à Imaculada no dia 8 de
cada mês.
Neste primeiro ano de existência, a Irmandade
contribuiu muito nas missas realizadas na Igreja da

Imaculada, como também na procissão do Senhor dos
Passos e tantos outros acontecimentos paroquiais.
Todos os associados e zeladores são convidados a
participar do encontro no primeiro sábado de cada mês
na capela de Guadalupe, onde rezam o Ofício a Nossa
Senhora e são passadas algumas orientações
decorrentes do mês que se inicia.
Assim, no próximo sete de dezembro, a Irmandade
celebrará seu primeiro aniversário. Na oportunidade,
haverá a entrega das fitas e opas aos novos associados e
zeladores, pelas mãos sacerdotais de nosso pároco Pe.
Sergio José de Souza em solene missa a ser realizada na
Matriz do Santíssimo Sacramento.
Venha você também fazer parte Irmandade e vamos
juntos divulgar a devoção a nossa mãe Imaculada
Conceição.

Não amemos com palavras,
mas por atos e em verdade
(I Jo 3,8)
Pastoral do Dízimo
AV. JOCA BRANDÃO, 265 - CENTRO - ITAJAÍ - SC - FONE (47) 3045-6030
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História do Natal
Por: Áurea Araújo Silva Francisco

Caminhamos para o Natal do Menino Jesus, o Rei e
Senhor do Universo, o todo-poderoso.
Começamos com o Advento que coloca-nos na longa
espera pelo Messias prometido, vivida pelo povo de Israel
durante séculos. A Igreja nessas quatro semanas revive o
acontecimento histórico e a expectativa dos nossos
irmãos do Antigo Testamento. É o tempo de aproximação
confiante ao Senhor. A oração é um meio eficaz para um
verdadeiro encontro com Jesus, mediante a escuta atenta,
a meditação e a interiorização de sua palavra.
Que este Natal seja para todos, uma solenidade
radiante de luz, o prelúdio de uma experiência
particularmente profunda de gratidão e misericórdia
divina, que se prolongará até o dia da Epifania de Nosso
Senhor Jesus Cristo, em seis de Janeiro.
O Deus da revelação cristã não é uma força anônima,
mas tem um rosto, é alguém que fala na primeira pessoa. A
novidade da fé cristã reside em afirmar que na existência humana de Jesus, em sua maneira de ser, em sua história,
encontramos Deus.
Em Jesus de Nazaré, Deus se faz próximo, a ponto de entregar-se a nós num rosto humano. Ele decidiu viver em nosso
mundo, assumir nossa vida e falar nossa linguagem, revelando-nos a face amorosa e misericordiosa do Pai, libertando-nos
do egoísmo e reunindo-nos para a edificação da fraternidade.
É Natal, tempo de luz. A luz expõe as coisas como elas realmente são e mostra-nos o caminho que conduz à vida. De
maneira consciente e livre, deixemo-nos iluminar pela luz esplendorosa do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem
de Deus e que em sua manifestação destruiu a morte e fez brilhar a vida e a imortalidade.
Um profundo silêncio e uma paz sereníssima
tomaram conta da natureza. Foi nesse exato momento
que veio a este mundo a Criança divina. O acontecimento
foi acompanhado de outra manifestação extraordinária:
os ouvidos atentos puderam captar vozes celestes
cantando: “Glória a Deus nas alturas e paz na terra a todas
as pessoas de boa vontade”.
O impacto desse evento foi tão grande que nunca
mais pôde ser esquecido.
É um dia comemorado e festejado por todos.
Para muitos, Natal é um dia especial em que as
pessoas viajam para rever parentes e amigos. Para outros,
Natal é promover festas, é uma oportunidade para se
deixar extravasar os desejos da carne. Para uma criança, é
uma data desejada e esperada com muita ansiedade para
se ganhar presentes.
Talvez, para muitos, o Natal seja um momento do ano
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em que as famílias se reúnem para se alegrar e agradecer a Deus por mais um ano que se passou. Para os empresários e
comerciantes, é um dos eventos festivos do ano que abre o maior espaço para vendas em todos os aspectos.
E para o cristão, o que é mesmo Natal? Festas, presentes, compras, viagens, encontros familiares. O Cristão deve ter em
mente que Natal tem um sentido profundamente espiritual, e não apenas um sentido humano. Natal é uma busca
constante do verdadeiro Jesus.
Os magos, guiados pela estrela que tinham
visto no Oriente, chegaram à casa de Maria, Mãe
de Jesus, encontraram o menino e, prostandose, o adoraram.
A adoração verdadeira é um dos aspectos
relevantes do Natal. Não existe Natal sem o
compromisso de adorar o menino Jesus. Natal
sem adoração ao Deus Trino e Uno não é Natal.
Nesse sentido, todos os dias, podem ser Natal,
pois todo o dia podemos adorá-lo em Espírito e
em verdade.
Natal é abrir o coração e oferecer presentes
a Jesus.
Os magos, depois de buscarem o menino
Jesus, encontrando-o, adoraram-no. Então,
abrindo seus tesouros, apresentaram-lhe
presentes, tais como: ouro, incenso e mirra.
Um dos maiores presentes que podemos
dar a Cristo é a nossa vida como sacrifício vivo,
santo e agradável a Deus, que é o nosso culto espiritual, Rm 12:1. Portanto, abramos nossos tesouros, nossos corações e
apresentemos ao Senhor Jesus nossas dádivas, nosso verdadeiro e fiel amor. Ele merece. É Natal. Ele nasceu em nossas vidas
e nascerá de novo.

O Sonho de Maria
Por: Autor Desconhecido

Eu tive um sonho, José.
Não o entendi muito bem, mas parece que era a respeito da
celebração do aniversário do nosso filho. Eu penso que era a
respeito disso.
As pessoas andavam há seis semanas a preparar esta festa.
Tinham decorado e iluminado a casa e comprado presentes
muito bonitos. Mas era curioso notar, que esses presentes, não
eram para o nosso filho.
Embrulharam esses presentes em papel muito bonito,
amarraram-nos com fitas de várias cores e colocaram-nos
debaixo de uma árvore. Sim, uma árvore, José, dentro da própria
casa.
A árvore também estava enfeitada. Os ramos estavam cheios
de bolinhas luminosas e decorações brilhantes. Havia uma
figura no ponto mais alto da árvore. Parecia a figura de um anjo.
Oh! Era tão bonito!
Toda a gente se ria e se mostrava feliz. Todos entusiasmados

com os presentes.
Deram os presentes uns aos outros, José. Não os deram ao
nosso filho que fazia aniversário. Deu-me tanta impressão, que
as pessoas nem sequer o conheciam, pois nem mencionavam o
nome dele.
Não é estranho, que as pessoas tenham tanto trabalho para
celebrar o aniversário de uma pessoa que nem sequer
conhecem?
Tive mesmo a sensação que se o nosso filho aparecesse nesta
festa seria um intruso e com certeza não seria bem recebido.
Tudo estava tão bonito, José, todo mundo feliz, porém eu
senti uma enorme vontade de chorar! .
Que tristeza para o nosso filho Jesus, não ser lembrado nem
tampouco desejado em sua própria festa de aniversário!
Ainda bem, José, que foi somente um sonho, imagina se fosse
realidade!

Que no Natal possamos celebrar com grande alegria a promessa de Deus-filho, Jesus Cristo, e rememorar toda a sua obra de
salvação, que recebemos como favor imerecido. Que nesses momentos de festa os nossos pensamentos dirijam-se para a obra de
redenção (resgate do pecador) e de reconciliação com Deus realizada por Jesus e festejemos a Ele com sincera adoração.
Esse é um convite para celebrarmos juntos o verdadeiro sentido do Natal.

(47) 3348-3427
Rua Cônego Thomaz Fontes, 417 - Centro - Itajaí
luxtintas@luxtintas.com.br
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Sagrada Família
site: www.derradeirasgraças.com

No dia 30 de dezembro, é
celebrada a Festa de Jesus, Maria e
José – a Sagrada Família. Trata-se de
celebração muito oportuna,
especialmente nos tempos atuais, em
que a instituição tradicional da família –
entendida cristãmente, ou seja,
estruturada em torno do casamento
monogâmico e indissolúvel – padece
de grave crise.
Com efeito, o divórcio, o aborto e
mais recentemente o chamado
“casamento homossexual”, vêm
entrando livre e impunemente nas
legislações de todo o mundo. E há
legislações que não somente permitem
tais aberrações mais, indo ainda mais
longe, prevêem punições para quem,
em nome da Lei de Deus, se opuser a
elas!
Com isso se inverte a ordem natural
das coisas e se viola gravemente a
justiça. Deus, como Criador, tem o
direito de ser obedecido pelos
indivíduos, pelas sociedades, pelas
nações. Numa época em que tanto se
fala, o mais das vezes abusivamente,
de direitos humanos, por que ninguém, ou quase
ninguém, se lembra dos direitos de Deus?
O projeto de Deus para a redenção de toda a
humanidade tem como centro a encarnação do seu Filho
como homem vivendo entre nós. Quis que seu amado
Filho fosse o exemplo de tudo. Por isso ele foi acolhido
no seio de uma verdadeira família. Uma humilde e
honrada família, ligada pela fé e os bons costumes. Ele
escolheu, seus anjos agiram e a Sagrada Família foi
constituída.
Deus Pai enviou Jesus com a natureza divina e a
natureza humana: O Verbo encarnado, trazendo a sua
redenção para todos os seres humanos. Ou seja: A salvação
do ser humano somente se dá através de Jesus, quem
crer e seguir terá a vida eterna no Reino de Deus.
Assim, Jesus nasceu numa verdadeira família para receber
tudo o que necessitava para crescer e viver, mesmo sendo
muito pobre. Maria, José e Jesus são o símbolo da verdadeira
família idealizada pelo Criador.
A única diferença, que a tornou a "Sagrada Família", foi a
sua abnegação, a aceitação e a adesão ao projeto de Deus,
com a entrega plena às suas disposições. Mesmo assim, não
perderam sua condição humana, imprescindível para que
todas as profecias se cumprissem. A família residiu em

VISÃ

TICA

Nazaré até que Jesus estivesse
pronto para desempenhar sua
missão.
Lá, Jesus aprendeu a andar, correr,
brincar, comer, rezar, cresceu,
estudou, foi aprendiz e auxiliar de
seu pai adotivo, José, a quem amava
muito e que por ele era muito amado
também. Foi um filho obediente à
mãe, Maria, e demonstrou isso já
bem adulto, e na presença dos
apóstolos, nas bodas de Caná,
quando, a pedido de Maria, operou o
milagre do vinho.
Quando o Messias começou a
trilhar os caminhos, aldeias e
cidades, pregando o Evangelho, era
reconhecido como o filho de José, o
carpinteiro da Galiléia. Até ser
identificado como o Filho de Deus
aguardado pelo povo eleito, Jesus
trabalhou como todas as pessoas
fazem. Conheceu as agruras dos
operários, suas dificuldades e o suor
necessário para ganhar o pão de
cada dia.
Essa família é o modelo de todos
os tempos. A família deve ser criada no amor, na
compreensão, no diálogo, com consciência de que haverá
momentos difíceis e crises formais. Só a certeza e a firmeza
nos propósitos da união e a fé na bênção de Deus recebida
no casamento fará tudo ser superado. Pedir esse sacramento
à Igreja é uma decisão de grande responsabilidade, ainda
maior nos novos tempos, onde
tudo é passageiro, fútil e
superficial.
Esta celebração serve para
que todas as famílias se
lembrem da humilde
Sagrada Família, que mudou
o rumo da humanidade. Ela
representa o gesto
transcendente de Deus, que se
acolheu numa família humana
para ensinar o modo de ser
feliz: amar o próximo como a
nós mesmos.
A Igreja comemora a festa da
Sagrada Família em data
móvel, no domingo após o
Natal, ou, alternativamente, no
dia 30 de dezembro.

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

www.visaootica.com.br
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PROGRAMAÇÃO - DEZEMBRO/2013
CASAMENTOS - DEZEMBRO/2013

MISSAS E CELEBRAÇÕES

1. Luciléia Batista de Melo e Jonata Venturini.
Dia: 07 de dezembro às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Paz.

Igreja Matriz:
2ª feira – 19h30 – Missa de Santa Paulina.
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.
5ª feira – 20h30 – Terço dos Homens (Capela N. Sra. de Guadalupe)
6ª feira – 19h30 – Missa.
Sábado – 19h30 – Missa.
Domingo – 9h30 – Missa (transmitida pela Rádio Conceição FM.105.9)
19h30 – Missa.
1ª Sexta-feira do mês – 18h30 – Adoração ao Santíssimo.
1º Domingo do mês – Missa às 19h30 com Procissão e Bênção c/Santíssimo.
Dia 08: 19h30 – Missa em honra a Imaculada Conceição.

2. Tatiara de A. Mafra e Paulo André Gonçalves Pezzini.
Dia: 14 de dezembro às 20h.
Local: Capela N. Sra. de Guadalupe.

FORMATURAS - DEZEMBRO/2013

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:
24/12/2013 - 3ª feira –19h30 – Missa do Natal
25/12/2013 - 4ª feira – 9h30 e 19h30 – Missa
31/12/2013 - 3ª feira –19h30 – Missa
01/01/2014 - 4ª feira – 9h30 e 19h30 – Missa

CELEBRAÇÕES ESPECIAIS

Igreja Nossa Senhora da Paz (Vila):
24/12/2013 – 3ª feira – 18h – Missa do Natal.
Feliz e Abençoado 2014

AGENDA PAROQUIAL - DEZEMBRO/2013
DATA
01
03
04
06
08
10
11
11
13
14
14
16
18
19
25

Dom
Ter
Qua
Sex
Dom
Ter
Qua
Qua
Sex
Sab
Sab
Qua
Qua
Qui
Qua

HORA
19h30
11h30
20h
12h
8h
8h
20h30
14h30
15h
20h
20h
8h30

EVENTO
Encontro da Legião de Maria todos os comitiuns
Reunião Coord. de Catequese Comarcal
Macarronada - Associação Amor Próprio
MISSA e Confraternização – Apostolado
Almoço da Solenidade da Imaculada Conceição
Entrega de Sacolões – Assoc. Cristã
Bazar de Roupas Usadas – Rede Feminina
Bazar de Artesanato – Grupo Divina Misericórdia
Confraternização Divino
Reunião e Adoração Apostolado (comarcal)
Reunião Comitium Stella Maris – Legião Maria
Encerramento – Grupo de Oração - RCC
Confraternização - RCC
Reunião Pré-Comitium – Legião de Maria
NATAL

1. Curso de Medicina da Univali.
Dia: 05 de dezembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
2. Terceirão do Colégio Victor Meirelles.
Dia: 10 de dezembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
3. Curso de Direito da Univali.
Dia: 11 de dezembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
4. Terceirão do Colégio São José.
Dia: 12 de dezembro às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Paz.
5. Curso de Direito – Univali/2013.
Dia: 13 de dezembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
6. Curso de Odontologia da Univali.
Dia: 13 de dezembro às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Paz.
7. Cursos de: Fisioterapia, Farmácia, Fonoaudiologia e Ed. Física
Dia: 17 de dezembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.

LOCAL
Igreja Matriz
Capela
Par. S. Cristóvão
Salão
Igreja Matriz
Salão/Igreja
Capela
Salão
Salão
Sala (Capela)
Sala
Salão
Salão
Vila Operária

Convite - Irmandade Imaculada Conceição

A Irmandade Imaculada Conceição iniciou em 07 de
dezembro de 2012 com 48 membros, hoje contamos com 66
participantes, as reuniões acontecem no 1º Sábado de cada mês as
18h, na Capela Nossa Senhora de Guadalupe.
Seja você também um membro e vamos juntos divulgar a
devoção à Imaculada Conceição.

1. Centenário de fundação do Colégio Victor Meirelles.
Dia: 04 de dezembro às 10h
Local: Igreja Matriz
2. Ação de Graças pelos 40 anos de casamento - Maria Ilza e Renato José
Maffim
Dia: 15 de dezembro às 11h.
Local: Igreja Matriz

ENCONTRO PARA PAIS E PADRINHOS DE BATISMO
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
3ª Quarta-feira do mês
4º Sábado do mês
Último Sábado do mês

HORA
13h30
19h30
19h
19h
14h
14h
13h30
19h
13h30
13h30

PARÓQUIA / COMUNIDADE
Paróquia São Cristóvão (Matriz)
Paróquia São João Batista
Paróquia São Sebastião (Baln. Camboriú)
Paróquia N. Sra. Aparecida (Baln. Camboriú)
Paróquia São João Bosco (Dom Bosco)
Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
Capela N. Sra. de Fátima – São Vicente
Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
Paróquia São Vicente de Paulo (São Vicente)
Paróquia São Pedro - Itaipava

FONE
3341-1408
3348-2594
3360-4321
3360-0488
3348-2728
3367-0847
3241-2742
3367-0847
3241-2742
3346-2874

Missa Dominical
Acompanhe aos domingos pela Rádio
Conceição - FM 105.9, a transmissão da Santa Missa
das 9h30, diretamente da Igreja Matriz do Santíssimo
Sacramento.
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Resposta: 08-família, 15-jardineiro, 13-Marinheiro, 25-Natal, 11-Engenheiro,
9-Fonoaudiólogo, 21-Atleta, 10-Palhaço, 28-Salva-vidas, 02-Astronomia

Recorte e ofereça a
quem você ama.

Desenho da Internet
Dia:____

Dia:____

Dia:____

Dia:____

Dia:____

Dia:____

Dia:____

Dia:____

Dia:____

Fel iz Natal
De:
Para:

Dia:____
Resposta: 01-Girafa, 02-pássaro, 03-folhas ao lado da girafa, 04-rabo do macaco, 05 boca do macaco,
06-perna do elefante, 07-olhos da onça.

Desenho: br.Freepik.com/psd-gratis

Missa de
Santa Paulina
Participe todas as segundas feiras,
às 19h30 da missa e benção
com as relíquias de Santa Paulina.

Desenho alterado por nós

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

“A VOZ DO SANTÍSSIMO”
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Ministério da Acolhida e Visitação ou Pastoral da Acolhida
Vilma Maria Dagnoni – Coordenadora da Pastoral da Acolhida

Sejam bem vindos! “Quem recebe vocês
recebe a mim; e quem me recebe, recebe aquele
que me enviou”. Mt 10,40
Desafio: Recuperar a comunidade. Esta foi a
proposta do curso do Ministério da Acolhida
realizado no mês de setembro na Paróquia
Nossa Senhora de Lourdes. Acolher melhor é
uma tarefa urgente de todas as comunidades,
superando a frieza e impessoalidade estabeleMINISTÉRIO
cendo relações mais personalizadas. A Acolhida
DA ACOLHIDA
é uma atitude que toda comunidade precisa
cultivar, bem como os movimentos, as pastorais,
as equipes. O Ministério da Acolhida tem a missão de levar para a
comunidade esta proposta. O convite é para todos
Missão de quem acolhe: Ter um encontro pessoal com Jesus Cristo.
Esta é tônica, a centralidade determinante de toda ação evangelizadora.
A partir deste encontro, nasce a alegria de acolher, visitar e abençoar.
Acolher é uma forma de dizer: “Você é importante para mim”. É isso que
Deus nos faz entender. Ao nos chamar Ele nos diz: Você é importante para
mim, eu te quero bem, eu conto contigo. Entender isso é o segredo de
nossa alegria. Sentir-se amado por Deus, sentir que para Ele não somos
números, mas pessoas.
Tornar-se ministro, acolher não é antes de tudo uma escolha
nossa, mas a resposta de um chamado e um chamado de amor. A alegria
é contagiosa. Se a Paróquia é fonte de animação da vida cristã, essa
animação tem que jorrar além do interior dos seus templos, como braços

de um rio que levam água a todo o seu território, transformando os
lugares e as pessoas por onde passam. Ez 47, 9-12
Há católicos que são “como ovelhas sem pastor”. Mc 6,34 Estão
vulneráveis, estão a mercê dos “lobos” que as espreitam. Jo10, 12-13 Não
cuidar dessas ovelhas é não ouvir o apelo de Jesus, é falhar na missão. Mt
25, 31-46 Se queremos uma Paróquia (entenda-se todos os organismos)
em permanente estado de missão, é urgente sair do comodismo, ou de
pastorais, movimentos centrados apenas no interior dos templos e ir ao
encontro das pessoas, tendo como exemplo Maria a Mãe de Jesus, que se
dirigiu apressadamente para visitar Isabel, que dela necessitava. Lc 1,39 A
pressa de Maria significa a urgência da situação. Os afastados, os que
precisam de nós, não podem mais esperar. A igreja precisa apressar-se
como Maria.
Nesses três dias de curso, Pe. José Rufino, Frei Ladi e Pe. Izidoro
mostraram para nós da Acolhida esta urgência de mudança. Não mudar a
cabeça, mas o coração, para acolher a todos como a igreja Mãe: Protetora,
amiga, fiel e segura. Assim, haverá consolação para os corações esmagados pelo sofrimento, acolhimento para os que choram – fruto da
incompreensão humana, anúncio da graça do livramento para todos.
Acolher as pessoas e os projetos de Deus. “Deus sempre nos
reserva o melhor. Mas pede que deixemos surpreender pelo seu amor e
que acolhamos as suas surpresas”. Papa Francisco.
Estou muito feliz de participar desta missão, e gostaria de convidar
você para participar conosco da Pastoral da Acolhida que esta sendo
reinserida aqui na Paróquia Santíssimo Sacramento. Seja bem vindo (a).

Inscrições e reinscrições para 2014
1ª Eucaristia – Crisma e Catequese para adultos
Inscrições e reinscrições para 2014
1ª Eucaristia – Crisma e Catequese para
adultos
Estão abertas as inscrições para 1ª eucaristia,
Crisma e Catequese para adultos, bem como
as reinscrições das crianças (1ª eucaristia) e
dos jovens (Crisma) que freqüentaram a 1ª
etapa de catequese em 2013.
PRIMEIRA EUCARISTIA:
Documentos necessários para inscrição:
- Idade: 9 anos completos até 31/12/2014.
- Xerox da Certidão de Nascimento ou Identidade.
- Xerox da Lembrança ou Certidão de Batismo.
- Xerox do comprovante de residência.
- Taxa de inscrição.
A Missa de Abertura da catequese em 2014 será em 16 de fevereiro às
9h30.
Os encontros catequéticos da 1ª etapa de Primeira eucaristia acontecem
nas terças-feiras no horário das 8h às 9h30 ou das 14h às 14h30 e terão
início em 18 de fevereiro de 2014 e 2ª etapa iniciam-se em 20 de fevereiro
de 2014.
CRISMA:
Documentos necessários para inscrição:

- Idade: 14 anos completos até
31/12/2014.
- Xerox da Certidão de Nascimento ou
Identidade.
- Xerox da Lembrança ou Certidão de
Batismo.
- Xerox da Lembrança da 1ª Eucaristia.
- Xerox do comprovante de residência.
- Taxa de inscrição.
Os encontros têm como finalidade
preparar os jovens para receberem o
sacramento da Crisma e compreenderem sua missão de cristãos na vida
da Igreja, sendo sal da terra e luz do mundo, deixando-se conduzirem
pela força do Espírito Santo.
CATEQUESE PARA ADULTOS:
Documentos necessários para inscrição:
-Xerox da Identidade.
-Xerox do Comprovante de residência.
Se você tem alguém de sua casa, parente, vizinho ou
amigo que tenham filhos crianças ou jovens para
fazer a primeira Eucaristia ou a Crisma convide-os, e
se conhece algum adulto que não teve a oportunidade quando jovem de
crismar, ou fazer primeira Eucaristia, ou até de batizar, anime-o a viver
este processo de iniciação cristã.

KLEIS & CIA. LTDA.

Fone: (47) 3349-4634
Av. Cel Marcos Konder, 217
Centro - Itajaí - SC
postoitajahycenter@terra.com.br

ALFREDO KLEIS

Artigos para Decoradores
Tapeceiros & Toldeiros
Comunicação Visual

Homepage: www.kleis.com.br / e-mail: kleis@kleis.com.br
MATRIZ: Rua Brusque, 29 - Telefax: (47) 3348 - 4477 - Centro - Itajaí - SC
FILIAL: Av. do Estado, 3439 - Telefax: (47) 3367 - 3466 - Balneário Camboriú - SC
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Imaculada Conceição
Mª de Lourdes Lazzaris - Coordenadora da Irmandade da Imaculada Conceição.

No ano de 1854, dia 8 de dezembro, o Papa Pio IX
proclamou para toda a Igreja: “que a Santíssima
Virgem Maria, no seio de sua mãe, foi isenta do
pecado original, graças ao privilégio do Deus
Onipotente e em consideração aos méritos de Jesus
Cristo Salvador do gênero humano; por isso o título
de Imaculada Conceição. Quando o Papa definiu o
dogma da Imaculada Conceição, ele o fez para que
todos os católicos pudessem venerar e compreender o mistério da vida de Maria, e, em nome de toda a
Igreja, ele apenas refletia o sentimento popular – de
que a Mãe do Salvador, antes, durante e após a
maternidade de Jesus, foi isenta de toda e qualquer
sombra de pecado. Puríssima na verdade, deveria ser
a Mãe do Verbo Encarnado.
A fé da Igreja nos ensina que a Redenção
conquistada por Cristo na Cruz, que atinge o coração
de cada pessoa, atingiu de modo particular a figura

daquela que viria a ser a Mãe do nosso Redentor,
pela força do Espírito Santo. Deus na sua infinita
providência antecipou na pessoa de Maria, os
tesouros da Salvação.
Portanto, que esta Solenidade da Imaculada
Conceição de Maria, seja, para cada um de nós, para
nossas famílias e comunidades, um alento de
esperança em nossa caminhada. Que as orações que
fazemos nos transmitam a convicção de que não
estamos sozinhos. A nossa frente está a nau
iluminada e vitoriosa da Virgem Maria que nos
garante travessia serena para o porto seguro do
Reino definitivo.
Que a puríssima Virgem Imaculada seja nossa
companheira neste Projeto de Evangelização,
objetivando visualizar Jesus na Palavra e nos
sacramentos, na vida cristã e na prática de caridade.

Solenidade da Imaculada Conceição
05 a 08 de Dezembro de 2013 - Igreja Matriz

Programa

Tríduo De Preparação:
Dia 05 – Quinta-feira:
19h30 – Santa Missa.
Tema: “O dogma da Imaculada Conceição”.
Cel.: Pe. Kelvin Konz.
Dia 06 – Sexta-feira:
19h30 – Santa Missa.
Tema: “Os corações de Jesus e Maria”.
Cel.: Pe. Alcides Albony Amaral.
Dia 07 – Sábado:
19h30 – Santa Missa.
Tema: “Eu sou a Imaculada Conceição”.
Cel.: Pe. Sérgio José de Souza.
20h30 – Procissão Luminosa com saída da Igreja Matriz contornando a
Pça. Gov. Irineu Bornhausen.

Solenidade da Imaculada Conceição - Dia 08 – Domingo:
6h – Oração da Manhã: Ofício rezado pelas Religiosas – I.P.M.M.I.
(Hospital),
Irmãzinhas da Imaculada Conceição: Colégio São José, Casa Provincial,
Casa do Peregrino; Salesianos de Dom Bosco (Padres e Irmãos do Colégio
Salesiano).
– Recitação do Terço (Mistérios Gozosos).
7h – Louvor Mariano.
7h15 – Recitação do Santo Terço: Grupo da Divina Misericórdia,
Pastoral
Vocacional, Grupo Divina Misericórdia, Famapa. (Mistérios
Luminosos).
7h45 – Louvor Mariano.
8h – Recitação do Terço: Irmandade de Nossa Senhora da Imaculada
Conceição, Legião de Maria, Equipes de Nossa Senhora, Associação dos
Devotos de Nossa Senhora Auxiliadora (Colégio Salesiano, Paróquia Dom
Bosco. (Mistérios Dolorosos)

8h15 – Louvor Mariano.
8h30 – Recitação do Santo Terço: Grupo do Terço dos Homens
(Hospital Marieta), Pequenas Servas de Maria Imaculada (Hospital Marieta)
Grupo do Terço dos Homens de São José, Pastoral dos Enfermos. (Mistérios
Gloriosos).
8h45 – Recitação do Santo Terço: Pia União de Santo Antônio,
Cursilho de Cristandade, Movimento de Irmãos, Bandeireiras, Grupos
Bíblicos em Família, Pastoral Familiar, Coroinhas. (Mistérios Gozosos).
9h30 – Santa Missa Festiva:
Cel. Dom Luis Carlos Eccel.
10h30 – Recitação do Terço: Diáconos, Ministros, Pastoral do Dízimo,
Grupo Encantos da 3ª idade, Associação Cristã Feminina, RCC, Grupo de
Jovens Bom Pastor, Catequistas. (Mistérios Luminosos).
11h – Adoração ao Santíssimo Sacramento:
• Irmandade do Santíssimo Sacramento,
• Apostolado da Oração (Matriz e Vila),
• Irmandade de Nossa Senhora da Conceição,
• Grupos Bíblicos,
• Pastoral Social,
• Rádio Conceição: Equipe do Terço.
12h – Entoação do canto Salve Regina e a Ladainha de Nossa
Senhora, em latim, pelo Coral do Santíssimo Sacramento.
Logo após será servido um delicioso almoço, por adesão (20,00 por
pessoa), no Salão Paroquial: Adquira seu cartão com antecedência.
19h30 – Santa Missa.
Cel. Pe. Leandro José Rech.
Maria, por sua Imaculada Conceição, foi o marco inicial de nossa
salvação, e será sempre aquela que nos levará à fonte da mesma salvação,
Jesus Cristo, o esplendor da Verdade.
“Debaixo de vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de
Deus. Não desprezeis nossas súplicas em nossas necessidades, mas
livrai-nos sempre de todos os perigos, ó Virgem gloriosa e bendita.
Maria, Imaculada, rogai por nós”.
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Tudo de mais gostoso para você!

3348-3747
3046-3747
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