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ARTIGO DO MÊS

PALAVRA DO PAPA

A Alegria do Evangelho

“A Alegria do Evangelho enche o coração e a vida inteira
daqueles que se encontram com Jesus”. Assim começa a Evangelii
Gaudium, Exortação Apostólica na qual o Papa Francisco trata do
tema do anúncio do Evangelho no mundo de hoje.
O texto é um convite a todos os batizados, sem distinções de
papel, para que levem aos outros o amor de Jesus, em um estado
permanente de missão, vencendo o grande risco do mundo atual:
cair em uma tristeza individualista.
Confira a seguir uma seleção de passagens da Exortação
Apostólica Evangelii Gaudium, publicada pelo Papa Francisco:
* ”O grande risco do mundo atual, com sua múltipla e avassaladora
oferta de consumo, é uma tristeza individualista que brota do coração
comodista e mesquinho, da busca desordenada de prazeres superficiais,
da consciência isolada. Quando a vida interior se fecha nos próprios
interesses, deixa de haver espaço para os outros, já não entram os
pobres, já não se ouve a voz de Deus, já não se goza da doce alegria do
seu amor, nem fervilha o entusiasmo de fazer o bem”.
* “Há cristãos que parecem ter escolhido viver uma Quaresma sem
Páscoa. Reconheço, porém, que a alegria não se vive da mesma
maneira em todas as etapas e circunstâncias da vida, por vezes muito
duras. Adapta-se e transforma-se, mas sempre permanece pelo menos
como um feixe de luz que nasce da certeza pessoal de, não obstante o
contrário, sermos infinitamente amados”.
* “Prefiro uma Igreja acidentada, ferida e enlameada por ter saído
pelas estradas, a uma Igreja enferma pelo fechamento e a comodidade
de se agarrar às próprias seguranças. Não quero uma Igreja preocupada
com ser o centro, e que acaba presa num emaranhado de obsessões e
procedimentos”.
* ”A Igreja «em saída» é uma Igreja com as portas abertas. Sair em
direção aos outros para chegar às periferias humanas não significa
correr pelo mundo sem direção nem sentido. Muitas vezes é melhor
diminuir o ritmo, pôr de parte a ansiedade para olhar nos olhos e
escutar, ou renunciar às urgências para acompanhar quem ficou caído
à beira do caminho. Às vezes, é como o pai do filho pródigo, que
continua com as portas abertas para, quando este voltar, poder entrar
sem dificuldade”.
* “Ser Igreja significa ser povo de Deus, de acordo com o grande
projeto de amor do Pai. Isto implica ser o fermento de Deus no meio da
humanidade; quer dizer anunciar e levar a salvação de Deus a este
nosso mundo, que muitas vezes se sente perdido, necessitado de ter
respostas que encorajem, dêem esperança e novo vigor para o caminho.
A Igreja deve ser o lugar da misericórdia gratuita, onde todos possam
sentir-se acolhidos, amados, perdoados e animados a viverem segundo
a vida boa do Evangelho”.
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Uma das recomendações médicas para se evitar
problemas de saúde é, sem dúvida, o exercício físico; e
São Paulo já sabia disso, pela sua condição de militar (I
Tim 4,8): “Se o exercício corporal traz algum pequeno
proveito, a piedade, esta sim, é útil para tudo, porque tem a
promessa da vida presente e da futura”.
Sabemos o quanto é importante o exercício físico
para a saúde, mas São Paulo dá prioridade à prática da
piedade, quando faz citação do Livro de Provérbios 4,22:
“são vida para aqueles que a encontram, saúde para
todo corpo”.
Muitos acham que é complicada a observância
das Escrituras e, por isso, vivem conflitos internos,
chegando ao extremo de abandonar tudo o que se
relaciona à religião. Quando, no entanto, basta a observância de alguns versos da Bíblia para que se viva em
harmonia com Deus e os Homens, conscientizando-se,
apenas, da origem que influencia as próprias ações e
relacionamentos.
São Paulo acrescenta (Gal 5,16-26): Digo, pois:
deixai-vos conduzir pelo Espírito, e não satisfareis os
apetites da carne. Porque os desejos da carne se opõem aos
do Espírito, e estes aos da carne; [...] Ora, as obras da carne
são estas: fornicação, impureza, libertinagem, idolatria,
superstição, inimizades, brigas, ciúmes, ódio, ambição,
discórdias, partidos, invejas, bebedeiras, orgias e outras
coisas semelhantes. Dessas coisas vos previno, como já vos
preveni: os que as praticarem não herdarão o Reino de
Deus! Ao contrário, o fruto do Espírito é caridade, alegria,
paz, paciência, afabilidade, bondade, fidelidade, brandura, temperança. Contra estas coisas não há lei. Pois os que
são de Jesus Cristo crucificaram a carne, com as paixões e
concupiscências. Se vivemos pelo Espírito, andemos
também de acordo com o Espírito. Não sejamos ávidos da
vanglória. Nada de provocações, nada de invejas entre
nós.
Diante disso, se for identificada na lista de ações
citadas por São Paulo, atitudes próprias, pode-se pesar e
observar para onde está pendendo o pêndulo: para a
vontade natural, da carne, ou para os frutos do Espírito.
São Paulo encerra o capítulo cinco, citando o Livro
do Levítico (Lev 19, 18): “Porque toda a lei se encerra num
só preceito: Amarás o teu próximo como a ti mesmo”.
Simples, assim.
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Conhecer para ofertar

Dizimistas Aniversariantes
em Fevereiro

Princípios e Filosofia do Dízimo
Carlos H. Medeiros - Agente de Pastoral

O Santo Padre, Beato João Paulo II, disse:
“Nós não podemos ficar de braços cruzados, desfrutando de nossas próprias riquezas e liberdades se, em qualquer lugar do século XX (ou qualquer século), um Lázaro esteja às nossas portas”.
O Papa João Paulo, menciona o Capítulo 16 e o versículo 20 do Evangelho de São Lucas: “Havia
também um mendigo, por nome Lázaro, todo coberto de chagas, que estava deitado à porta do rico”.
O Livro Sagrado é repleto de citações e passagens, independentemente de estarem no Antigo
ou no Novo Testamento, que traduzem e revelam a fundamentação bíblica do Dízimo; seus
ensinamentos e orientações na condução da vivência Cristã e sua importância em comunidade de
Igreja. Importância esta, que nós não devemos dar as costas, pois tudo o que é realizado numa
comunidade paroquial deve vir e, tão somente, ser fomentado pelo Dízimo.
Novo Testamento:
"Em tudo que eu fiz, eu mostrei-lhe que por este tipo de trabalho árduo devemos ajudar os fracos,
lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus que disse: "Há mais felicidade em dar do que receber” (At
20, 35).
Antigo Testamento:
"Eu era jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem seus filhos mendigando
comida" (Sl 37, 25).
As passagens bíblicas acima, como muitas outras, não mencionam a palavra “Dízimo” explicitamente como em Números: “Não cometereis pecado algum por causa disso, e não profanareis as santas
ofertas dos israelitas, quando tiverdes separado o melhor do dízimo, para que não morrais” (Nm 18, 32);
porém fica subentendido a doação, a fé e a caridade d’aquele que ama o seu próximo (características
dos que devolvem seu Dízimo) e a gratidão do Senhor Deus com aqueles que ofertam com alegria.
Alguns princípios do Dízimo:
Dar de volta ao Senhor em gratidão uma parte de tudo o que Deus lhe deu, seja através das
Bênçãos, da saúde, da família, da paz, entre outros, e mesmo o que recebemos através dos salários,
dividendos inesperados, subsídios ou presentes.
Ver o Dízimo não como um sacrifício, mas uma devolução regular e individual, pois O Senhor nos
propicia diariamente diversas e infindáveis Graças, e se Ele nos dá tanto, por que não contribuirmos
com uma pequena parte?
A sua contribuição mensal fará com que os demais membros de sua comunidade possam agir da
mesma forma que você e todos poderão assim testemunhar e sentirem-se responsáveis diretos pela
construção e manutenção da Igreja do Senhor.
As famílias devem envolver seus filhos no Dízimo, ensinando-lhes através da palavra e pelo
exemplo, a prioridade de retorno a Deus uma parte da Bênção que Ele nos dá. As crianças e os jovens
podem fazer isso através do Dízimo das suas “mesadas” ou rendimentos dos pequenos recursos
ganhos de seus pais; no intuito d’eles próprios experimentarem o sentimento da doação.
Com base neste último princípio, convidamos nossos catequizandos de 1ª Comunhão e Crisma,
ou você jovem que ainda não faz sua oferta, a solicitar seu Calendário do Dízimo 2014 (Diziminho);
para que você contribua mensalmente e, desde já, ocupar seu papel como batizado e missionário:
EVANGELIZAR. O Dízimo é uma forma de atuar nesta
importante missão, que o próprio Cristo nos convocou.
Informações: secretaria paroquial (47) 3348-1254.
Para refletir:
“Ordene aos que são ricos no presente mundo que não
sejam arrogantes, nem ponham a sua esperança na riqueza,
que é tão incerto, mas para colocar a sua esperança em Deus,
que abundantemente nos dá todas as coisas para o nosso
prazer. Que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, e
para ser generoso e disposto a compartilhar. Dessa forma, eles
acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era vindoura, para que eles possam tomar posse da
vida que é verdadeiramente vida” (1 Tm 6, 17-19).
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Sueli Rosini S. Zimmermann
Ivonete Kobarg
Solange Probst Liberato
Andréa Rosa Góis Gaya
Sinhorinha Nascimento Cugner
Rosali Nespolo
Lindomar Pedro de Oliveira
Pedro Reig Filho
Gilda Jaques Rebelo
Maria dos Santos Biscaia
Jackson Kaminski
Valmor José de Souza
Maria Del Carmem Pereira
Maria Cândida Pinto
Roseli Corrêa
Dirceu Santos
Laércio Silva
Alvim João Souza
Celso Laurentino
Romualda Gonçalves Pereira
Odanilo Prazeres
Adriana Regina Andrade Ouriques
Dilce Amorim dos Passos
Elza Oliveira Bittencourt
Maria de Fátima Carvalho de Souza
Emim João Peixer
Neuza Marcos Faria
Rogério Rossi
Maria de Lourdes Soares
Regina Peixer da Luz
Veranice Barni Pereira
Irineo da Silva
Jeniffer Eva Rosa de Souza
Luiz Alberto Krobel
Nilda Vieira
Hilda Rebello Wloch
Jocemar Bonapaz Meller
Soely Lissot
Vilza Rosa Garcia
Clarisse Muller
Karla Aparecida Donato
Carlos Stoltz
Osvaldo Luiz Vinholi
Orlando Sandre
Yvone Garrozi Silva
Valter Manoel Balduino
Jandira Noveletto
Soely Marçal Turos
Ademir Morelli
Cenir Carlos de Brito
Edna Aparecida Rosa Stroeh
Lizete Maria Waltrick
Lindinalva Deola da Silva
Marli de Oliveira Gasperi
Antônio Braz Junke
Vital Soares
Romário Jordão
Janete Maria da Silva Rossi
Osmar de Souza
Robson Chiarelli
Alice Beller Cruz Tavares
Eveli Marlene Mezadri
Antônio Augusto Lapa
Airton Rodrigues Salerno
Maria Fernanda Gugelmin Girardi
Tânia Aparecida Mafra
Valdemiro Junkes

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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Santos do Mês
Rosa Helena Severino

eles passaram a noite conversando. Três dias depois, de sua
cela, Bento viu a alma de sua irmã deixar a terra e subir aos
céus. São Bento faleceu quarenta dias após a irmã.

SÃO BRÁS
Protetor contra as doenças da garganta - 3 de Fevereiro
Oração:
Ó glorioso São Brás,
que restituístes com uma breve oração
a perfeita saúde a um menino que,
por uma espinha de peixe atravessada na garganta,
estava prestes a expirar,
obtende para nós todos
a graça de experimentarmos
a eficácia do vosso patrocínio
em todos os males da garganta.
Conservai a nossa garganta sã e
perfeita para que possamos falar
corretamente e assim proclamar
e cantar os louvores de Deus.
Amém

BEATA JACINTA DE JESUS MARTO - (20 de fevereiro)

Bênção de São Brás:
Por intercessão de São Brás,
Bispo e Mártir,
livre-te Deus do mal da garganta
e de qualquer outra doença.
Em nome do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
Amém

SANTA ESCOLÁSTICA - (10 de fevereiro)
É uma Santa Católica, nascida na Itália e irmã gêmea de São Bento de
Núrsia, pai do monaquismo. Escolástica buscava a santidade desde muito
jovem e conta-se que iniciou sua vida consagrada a Deus antes de seu irmão.
A história mais contada sobre ela é que Escolástica e Bento, por
mortificação, se encontravam
apenas uma vez por ano para
diálogos santos. Num desses dias,
pouco antes de sua morte, a santa
pediu ao irmão que desta vez
ficasse até o amanhecer, mas ele se
recusou, insistindo que precisava
voltar a sua cela.
Com a resposta negativa,
Escolástica orou a Deus e, após
alguns minutos, uma tempestade
começou. Vendo a situação, Bento
perguntou: "O que você fez?", ao
que ela respondeu "Pedi a ti e não
me ouvistes; pedi a Deus e ele me
ouviu. Vá embora, se puder, e volte
ao seu mosteiro".
Ele, porém, não pode retornar e

Jacinta de Jesus Marto, afirmou ter visto Nossa Senhora na
Cova da Iria, entre 13 de maio e 13 de outubro de1917.
Filha mais nova de Manuel Pedro Marto e de sua mulher
Olímpia de Jesus dos Santos, Jacinta era uma criança típica do
Portugal da época. Como de início não frequentava a escola,
Jacinta trabalhava como pastora em conjunto com o seu irmão
e a sua prima Lúcia. Mais tarde, logo após as aparições e
segundo as mesmas, por recomendação de Nossa Senhora,
entrou na escola primária. De acordo com as memórias de
Lúcia, Jacinta era uma criança afetiva e muito afável e emocionalmente frágil.
Na sequência das aparições, os dois irmãos foram
influenciados porque terão visto o Inferno, durante a terceira
aparição (Julho de 1917). Deslumbrada com a triste sorte dos
pecadores, na sua simplicidade, decide responder ao apelo da
Virgem Maria e fazer penitência e sacrifício pela conversão dos
pecadores.
As três crianças, mas particularmente Jacinta, praticavam
mortificações e penitências. É possível que prolongados jejuns
a tenham enfraquecido ao ponto de ter sucumbido à epidemia
do vírus influenza que varreu a Europa em 1918 e em consequência da Primeira Guerra Mundial. Jacinta, que sofria de
pleurisia e não podia ser anestesiada devido à má condição do
seu coração, foi assistida em vários hospitais, acabando por
sucumbir em 20 de fevereiro de 1920, no Hospital D. Estefânia
em Lisboa.
Jacinta foi beatificada, juntamente com o seu irmão, pelo
Papa João Paulo II em 13 de maio de 2000. É a cristã mais nova a
ser beatificada. O seu dia festivo é 20 de Fevereiro; no dia 11 de
Março de 2010 celebrou-se o centenário do nascimento da
Beata Jacinta Marto, com a audiência do Santo Padre.

Lúcia (aos dez anos de idade, no meio) e seus dois primos:
Francisco (nove anos) e Jacinta Marto (sete anos) segurando
seus rosários.

(47) 3348-3427
Rua Cônego Thomaz Fontes, 417 - Centro - Itajaí
luxtintas@luxtintas.com.br
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Projeto Jesus no Litoral 2013/2014
Nos dias 27/12/2013 a 05/01/2014 aconteceu o Projeto Jesus no Litoral nos municípios de Itapema,
Porto Belo e Balneário Camboriú.
Diulia Mendes da Silva - Coord. do Grupo de Oração Jovem Bom Pastor

Jesus no Litoral é um
projeto missionário da
Renovação Carismática
Católica para jovens missionários de todo o Estado de
Santa Catarina, onde as 10
dioceses tiveram seus
representantes, inclusive
nossa paróquia foi representada por três jovens do
Grupo de Oração Jovem
Bom Pastor que são Diulia,
Jefferson e Beatriz . Éramos
cerca de 300 jovens para
evangelizar nas praias, com
muito amor e alegria no
coração. Falar deste projeto
é algo que não dá para
explicar; foram 10 dias de
m u i to l o u vo r, o ra ç ã o,
evangelização, amizades,
enfim um contato com Jesus. Passamos uma virada mais do que bem acompanhados, pois, tínhamos um convidado muito
especial, tínhamos o “Santíssimo Sacramento” exposto para fazer dessa virada a melhor passagem de ano que poderia
existir.
Falar do Amor de Deus para as pessoas é algo que me deixou fascinada, tinha aqueles que sorriam, os que choravam, e os
que ficavam calados, outros contavam sua historia e alguns abraçavam a gente, cada pessoa tinha uma reação, e era lindo
ver como Deus tocava os corações das pessoas.
Agradeço a Deus por ter participado deste projeto conduzido tão fortemente pelo Espírito Santo, que avivou minha fé e
me fez perceber ainda mais que a Igreja é Viva, que a Igreja é Jovem!
Encerro este texto lembrando a você as palavras repetidas tantas vezes por nós missionários: 1, 2, 3 Jesus te Ama!

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

HOTEL
ITAJAÍ TUR

HOTEL
VITÓRIA

Rua Alberto Werner, 133 - Itajaí - SC

Rua Brusque, 947 - Itajaí - SC

Fone/Fax: (47) 2103-4600
itajaitur@itajaitur.com.br
www.itajaitur.com.br

Fone/Fax: (47) 3404-2700
hotelvitoria@hotelvitoria.com.br
www.hotelvitoria.com.br

06

Paróquia Santíssimo Sacramento - Itajaí

Fevereiro 2014

Apresentação do Senhor
Carlos H. Medeiros - Agente de Pastoral

Queridos irmãos em CRISTO JESUS, quarenta dias (dia 02
de fevereiro) passado o Natal, a Igreja em todo o mundo
celebra a Apresentação do SENHOR, relembrando o dia em
que JESUS foi conduzido ao templo em Jerusalém por Maria e
José e apresentaram-no ao SENHOR conforme o que está
escrito na Lei: “Todo primogênito do sexo masculino será
consagrado ao SENHOR” (Lc 2, 23).
A história nos conta que a Apresentação de JESUS no
Templo, celebra um episódio muito importante da infância de
JESUS. Na Igreja Ortodoxa e em algumas Igrejas Católicas
Orientais, ela é uma das doze grandes festas, é chamada de
Hypapante (numa tradução literal em grego "Encontro").
Outras denominações são: Candelária, Purificação da Virgem e
Encontro do SENHOR. Nós católicos ocidentais, com a reforma
litúrgica do Concílio Vaticano II, celebramos esta festa como
uma das maiores; realizada entre a Festa da Conversão de São
Paulo, no dia 25 de janeiro, e a Festa da Cátedra de São Pedro,
em 22 de fevereiro.
Todo este fato é narrado no Evangelho de São Lucas 2, 2240. De acordo com o Evangelho, o Menino JESUS foi conduzido
ao templo quarenta dias depois do Seu nascimento para
completar o ritual de purificação de Maria após o parto e para
realizar a redenção do primogênito, de acordo com a Torá.
Lucas afirma que a Sagrada Família escolheu a opção
disponível aos pobres (pois não podiam comprar um cordeiro),
sacrificando um par de rolas ou dois pombinhos. Ao trazerem
JESUS ao Templo, eles encontraram Simeão; este recebeu uma
promessa de que ele não morreria antes de ver o CRISTO do
SENHOR. Simeão então entoou uma oração que ficaria
conhecida como Cântico de Simeão, que profetiza a redenção
do mundo por JESUS:
“Agora Tu, SENHOR, despedes em paz o Teu servo Segundo a
Tua palavra; porque os meus olhos já viram a Tua salvação, a qual
preparaste, ante a face de todos os povos: Luz para revelação aos
gentios, e Glória do Teu povo de Israel”.
Simeão também profetizou a Maria: “Este é posto para
queda e para levantamento de muitos em Israel, e para sinal de
contradição. Também uma espada traspassará a tua própria
alma, para que os pensamentos de muitos corações sejam
revelados”.
A idosa profetisa Ana também estava no Templo e
ofereceu orações e glórias a DEUS, contando a todos os que
estavam por ali sobre JESUS e seu papel na redenção de Israel.
Na Igreja Católica latina, a Apresentação de JESUS no
Templo é o quarto Mistério Gozoso do Santo Rosário. Há
pessoas que defendem a tese que este fato é, na verdade, um
Mistério Doloroso; pois Nossa Senhora “apresenta” a DEUS Seu

Canonização Papal
Peregrinação a Roma e Santuário de Fátima
Data: 27 de bril de 2014
Beato João XXIII
Beato João Paulo II
Pontificado
04 de novembro de 1958
03 de junho de 1963

Pontificado
22 de outubro de 1978
02 de abril de 2005

Embarque dia 22 de abril - em Florianópolis
Informações com Ir. Maria Adelina Cunha - Fone (48) 3267-3030 ou (47)9969-0277
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Filho JESUS e “oferece-O”, sendo que toda
oferta é uma renúncia. Desta forma, dá-se
o início do mistério de seu sofrimento,
que atingirá o ápice aos pés da cruz no
calvário, a cruz é a espada que
traspassará a alma de Maria, segundo
profetizou Simeão.
A “oferta” da Mãe do SENHOR JESUS
se repete a cada Eucaristia nas
celebrações litúrgicas durante a
consagração: o pão e o vinho que são
transubstanciados no Corpo e Sangue de
CRISTO para nossa salvação e em
expiação aos pecados de todo o mundo.
Este gesto faz memór ia do
oferecimento de toda a vida de JESUS
CRISTO a DEUS, determinando assim que
toda a Sua existência está voltada, por
completo, para a minha salvação, a sua
salvação, a salvação de toda a
humanidade. Que tenhamos consciência disto.
Celebremos, pois a Apresentação do SENHOR no templo. Que busquemos (em atitude pessoal) nos oferecer ao DEUS que é
Bondade, Misericórdia, Compaixão, ou seja, numa única palavra: AMOR. Que possamos nos apresentar ao CRISTO que convidanos a amar aos nossos semelhantes e, em virtude deste amor, respeitá-los para que possamos viver num mundo de justiça e
fraternidade plenas.

Catequese 2014
Continuam 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.
- Xérox da Certidão de Nascimento ou Identidade.
- Xérox da Lembrança ou Certidão de Batismo.
- Xérox 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
d a 1 ª e t a p a d e Pr i m e i ra
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.
- Xérox da Certidão de Nascimento ou Identidade.
- Xérox da Lembrança ou Certidão de Batismo.
- Xérox da Lembrança da 1ª Eucaristia.
- Xérox 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:
-Xérox da Identidade.
-Xérox 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.
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Dia Mundial do Enfermo - 11 de fevereiro
Diac. Júlio Kumm Filho

Gozando de plena saúde, por vezes não avaliamos quão dramático é o estado enfermo de um
próximo. São pessoas acometidas dos mais diversos males. Alguns males transitórios e, assim, o
restabelecimento é programado; outros, mais complicados e agravados pela fragilidade de uma idade
avançada; outros, ainda, com problemas mentais e que acalentam em sua psique uma grande dor.
Podemos nos compadecer de um enfermo, manifestando nossa solidariedade no intuito de minimizar
seus sofrimentos. Assim, preparamos palavras amigas e de conforto; oferecemos algo saboroso
demonstrando nosso carinho; abraçamos, manifestando o desejo de compartilhar suas dores e gemidos;
emprestamos nossos ouvidos para escutá-los na esperança de, assim, promover algum alívio.
Qual a eficácia de nossa solidariedade no alívio de dores e angústias de alguém?
Qual o remédio mais eficaz no sofrimento em uma enfermidade?
O antídoto por excelência foi enviado pelo Criador, na pessoa de Seu Filho Jesus. Com a promessa de
nunca nos abandonar, instituiu a Eucaristia se fazendo presente no Pão e no Vinho. Assim, na Palavra da
Sagrada Escritura que nos alenta e no Pão que nos fortalece, vemos em cada enfermo visitado a alegria de
poder compartilhar com Cristo suas dores e angústias. Encorajados, empreendem sua caminhada
conforme for da vontade do Pai.
Por mais cruel que seja o sofrimento, seja num estado de enfermidade física ou psíquica, em cada
expressão de dor ou sofrimento, em cada gemido, os enfermos em comunhão com Cristo na Igreja se
sentem fortalecidos na esperança da cura e na vida eterna.
Que o Senhor volva seus olhos sobre nossos enfermos, infundindo em cada um, paz e benção.

Entrevista com a Sra. Ida Irene Trierveiler
Áurea Araújo Silva Francisco.
Dando prosseguimento à série de entrevistas de pessoas que contam um pouco da história de Itajaienses, que se dedicaram
à Igreja, o Jornal da Matriz neste mês tem o prazer de apresentar o relato da SRA. IDA IRENE TRIERWEILER, irmã da Sra. Zilda
Helena Deschamps Bernardes, professora aposentada, procuradora e secretária do Herbário Barbosa Rodrigues, de Itajaí.
1 – JM – Onde nasceu? E a sua filiação?
R = Nasci em Antônio Carlos – SC. Filha de Gertrudes Deschamps e João Trierveiler.
2 – JM – O que exerceu durante a sua vida profissional?
R = Fui secretária na Casa Paroquial de Itajaí, de 1944 a 1970, colocando em dia, os registros de Batismo, Casamento, Crisma.
Também trabalhei na Farmácia Brasil. Após tive outras funções, além de secretária, no Herbário Barbosa Rodrigues, fui
bibliotecária.
3 – JM – Fale um pouco das atividades de sua Mãe e onde ela residia?
R= Minha Mãe residiu em São Pedro de Alcântara, Canoinhas, Antônio Carlos, Barra Negra, e finalmente em Itajaí. Foi
governanta da Casa Paroquial de 1944 a 1970, pela qual tinha o maior zelo e cuidado, com tudo, até do jardim da casa. Dedicada às vocações sacerdotais; teve uma filha
religiosa, da Congregação das Irmãs da Divina Providência, Irmã Paula. Também um neto padre, hoje arcebispo de nossa arquidiocese de Florianópolis, Dom Wilson
Tadeu Joenck; um irmão sacerdote Pe. Raulino Deschamps. Foram seus primos: Pe. Dr. Raulino Reitz, Pe. João Reitz, Pe. Afonso, Pe. Silvestre Clasen e Frei Eliziário.
4 – JM – Muitas das lembranças de Itajaí se entrelaçam a registros sobre a edificação da Igreja Matriz. Merece destaque às grandes figuras sacerdotais de
Mons. José Locks e Mons. Vendelino Hobold?
R= Mons. José Locks foi um sacerdote zeloso, dedicado à Evangelização. Deu início à construção da atual Igreja Matriz do Ssmo. Sacramento. A continuação e a
conclusão ficaram a cargo do Mons. Vendelino, como também a construção da Casa Paroquial de Itajaí. Construiu várias igrejas do município de Itajaí, Penha, Piçarras,
Campinas da Grande Florianópolis.
Mons. Vendelino intensificou a Catequese, o Apostolado da Oração. Criou a JUC – Juventude Católica, JIC – Juventude Independente Católica. Vários centros
catequéticos na Paróquia de Itajaí e capelas. Criou a Liga Católica “Jesus, Maria, José”, com mil homens. Numa ocasião fez uma excursão da Liga a Rio do Sul. Ocuparam 3
vagões do trem, da estrada de ferro. Foi uma verdadeira apoteose!
Finalmente fixou residência em Armação de Itapocoroy, auxiliando nos trabalhos pastorais nas paróquias
de Penha e Piçarras. Excelente orador, homem enérgico e trabalhador.
Faleceu no Hospital de Azambuja em 31 de agosto de 2003, sendo sepultado no cemitério Jardim da Paz,
em Brusque.
A vida exemplar do Mons. Vendelino deixou em nosso espírito, uma lembrança imorredoura.
Temos sempre presente a sua figura de apóstolo, amigo e dedicado.
JM – O Jornal da Matriz agradece a Sra. Ida, pela entrevista, dando-nos a oportunidade de conhecer ainda
mais, a vida dessas pessoas. Souberam cumprir os seus deveres de verdadeiros cristãos, e, sobretudo a religião.
Como mensagem ela nos deixa: O Sacrifício, abnegação, ordem, disciplina, religião, instrumentos
indispensáveis a nossa vida do Bem e de Deus.

(Antiga casa paroquial – 1956)

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

“A VOZ DO SANTÍSSIMO”

Missa de
Santa Paulina
Participe todas as segundas feiras,
às 19h30 da missa e benção
com as relíquias de Santa Paulina.
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PROGRAMAÇÃO - FEVEREIRO/2014
MISSAS E CELEBRAÇÕES
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.
Igreja Nossa Senhora da Paz – Vila Operária:
2ª feira – l9h30 – Grupo de Oração – RCC.
4ª feira – 19h30 – Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
6ª feira – 15h – Terço da Divina Misericórdia.
1ª Sexta-feira do mês – 19h30 – Missa.
Sábado – 18h – Missa.
Capela do Colégio Salesiano:
Sábado – 19h – Missa.

CASAMENTOS - FEVEREIRO/2014
1. Ana Carolina Bortolato e Andrei Felipe Bento.
Dia: 01 de fevereiro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
2. Alaides Soares dos Santos e Luiz Walter dos Santos.
Dia: 15 de fevereiro às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Paz.
3. Rafaela Moreira e Maurício Balbinott Cardoso.
Dia: 15 de fevereiro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
4. Simone Jaqueline Pereira e Gregório Carlos de Simone
Dia: 22 de fevereiro às 21h.
Local: Igreja Matriz.

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.

FORMATURAS - FEVEREIRO/2014
1. Curso de Engenharia Civil da Univali.
Dia: 07 de fevereiro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
2. Curso de Pedagogia da Uniasselvi.
Dia: 12 de fevereiro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
3. Curso de Direiro da Univali – B/C.
Dia: 14 de fevereiro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
4. Curso de Administração e Ciências Contábeis do IFES.
Dia: 21 de fevereiro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
5. Curso de Pedagogia e Ciências Contábeis do IFES.
Dia: 28 de fevereiro às 21h.
Local: Igreja Matriz.

AGENDA PAROQUIAL - FEVEREIRO/2014
DATA

HORA

01
02
08
08
08
11
13
13

Sab
Ter
Sab
Sab
Sáb
Ter
Qui
Qui

19h
20h
14h30
15h
17h
14h
8h30
19h

14
16
18
18
20
24
25
25
25
26
26
26
27
27
27

Sex
Dom
Ter
Ter
Qui
Seg
Ter
Ter
Ter
Qua
Qua
Qua
Qui
Qui
Qua

19h30
9h30
8h/14h
20h30
8h/14h
20h
8h/14h
14h30
20h30
16h
19h30
19h30
8h/14h
14h30
20h15

EVENTO

LOCAL

Oração c/Missa – Irmandade da Imaculada Conceição
Reunião do CPC
Reunião Apostolado - Comarcal
Reunião Comitium Stella Maris – Legião Maria
Grupo de Oração Jovem Bom Pastor - RCC
Reunião de catequistas - Matriz
Reunião Pré-Comitium – Legião de Maria
Reza do Terço e Missa – Irmandade da Imaculada
Conceição
Missa do Divino
Missa de abertura - Ano catequético
Início 1ª etapa -1ª Eucaristia (Matriz)
Reunião – Pia União Sto. Antônio
Início 2ª etapa - 1ª Eucaristia (Matriz)
Reunião GBF (celebração inicial)
Início 1ª etapa – 1ª Eucaristia (Vila)
Reunião Apostolado Oração – Matriz
Reunião – Grupo de Canto
Reunião de Bandeireiras
Encontro Comarcal – GBF. (CF/2014)
Reunião de Ministros/Liturgia e Canto
Início 2ª etapa – 1ª Eucaristia (Vila)
Hora Santa / Reunião– Apostolado da Vila
Encontro de Liturgia e Canto

Igreja Matriz
Vila
Salão
Sala Frank Duff
Capela
Sala de Reunião
Sala Frank Duff
Monumento de
Nossa Senhora
Igreja Matriz
Igreja Matriz
Salas
Sala de reunião
Salas
Capela
Vila
Salão
Capela
Mezanino
Salão
Mezanino
Vila
Vila Operária
Salão

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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Espaço
da Criança
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Palavras Cruzadas
1
2
3
4

Antônio Medeiros

Fevereiro
dom seg

2
9
16
23

3
10
17
24

ter

4
11
18
25

qua

2014
qui sex

sáb

1
5 6 7 8
12 13 14 15
19 20 21 22
26 27 28

01 - Dia do Publicitário
02 - Dia de N. S. dos Navegantes
03 - Dia de São Brás
06 - Dia do Agente de Defesa
Ambiental
07 - Dia do Gráfico
09 - Dia do Zelador
13 - Dia Mundial do Rádio
14 - Dia da Amizade
16 - Dia do Repórter
20 - Dia Mundial da Justiça Social
23 - Dia do Surdo-Mudo
21 - Dia Nac. do Imigrante Italiano
27 - Dia Nac. do Livro Didático

5
6
7
8

S
A
L
V
A
D
O
R

1 - O NOSSO SALVADOR E NOSSO MELHOR
AMIGO
2 - NOME DA MÃE DE JESUS
3 - PRECISAMOS DELES PARA ENXERGAR
4 - O CONTRÁRIO DE MORTE
5 - DEUS É BONDADE, NÓS DIZEMOS QUE
ELE É NOSSO...
6 - PEDINDO DESCULPAS A DEUS ELE NOS
DARÁ O SEU...

Jogo dos sete erros

7 - A MELHOR DEFINIÇÃO PARA DEUS É...
8 - NOSSA CONVERSA COM DEUS CHAMA-SE...

RESPOSTAS: 1 -Jesus, 2 - Maria, 3 - Olhos,
4 - Vida, 5 - Pai, 6 - Perdão, 7 - Amor, 8 - Oração.
Fonte: desenho da Internet

Labirinto
Fonte: desenho da Internet

O Lesminho quer
voltar para o seu
caracol, mas não sabe
como chegar.
Vamos ajudá-lo?
(Fonte: www.google.com.br/search?q=passatempos)

www.cdmmulher.com.br
(47) 3349 4022
Rua Zózimo José Peixoto, 166
Centro - Itajaí - SC
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Confraternização na Vila
“O papel da Família na construção do Reino de Deus”
Marly Chaves

Podemos constatar a importância da família no Plano
de Deus, os seus valores e sua missão, tendo como
exemplo a solidariedade existente na Vila Operária,
quando constatamos a participação marcante da
comunidade na tradicional promoção das Cestas de
Natal. As famílias não só participaram, como também
colaboraram na realização do evento.
As famílias presentes, após a celebração da Santa
Missa, participaram do sorteio de dez cestas de Natal.
Houve momentos de vibração e alegria, quando uma das
famílias ali presente, era contemplada com uma das
cestas.
Após o sorteio das cestas a diretoria de Igreja N. Sra. da
Paz, colaboradores e algumas famílias convidadas se
reuniram numa confraternização no salão paroquial.
Contamos também com a presença e a bênção do nosso
pároco Pe. Sérgio José de Souza.
Na comunidade da Vila, as famílias se conhecem e
existe um espírito de colaboração, quando solicitadas.
Assim formamos a nossa pequena comunidade da capela
N. Sra. da Paz. Há partilha de valores humanos e cristãos. É
na família o lugar privilegiado em que favorece o amadurecimento dos filhos na obediência e no respeito. É onde
a bondade e o amor é sentido no seio dos nossos casais
jovens e maduros. Assim podemos responder a quem
perguntar: “Nossas famílias vão bem? Muito bem, sim
senhor!”

VISÃ

TICA

Famílias contempladas com as cestas de Natal:
- Cintia Bastiani
- Beth e Balú
- Mário César Anzini
-Tânia da Silva
- Libera Bussolaro
- Comercial Itamar
- Maria Agostini Rizzo
- Paulo Schnaider
- Mário César Anzini
Dizimistas aniversariantes de fevereiro:
01/02 – Onélia Machado
03/02 – Gilda Jaques
09/02 – Adelino Paulo dos Santos
18/02 – Osvaldo Luis Vinholi
20/02 – Jandira Noveletto
28/02 – Mª Madalena Molleri
Mensagem:
“A família é uma comunidade privilegiada, chamada a
realizar uma carinhosa abertura recíproca de alma entre os
cônjuges e também, uma atenta cooperação dos pais na
educação e crescimento dos filhos.”

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

www.visaootica.com.br
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Luiz Gustavo, um sonho desfeito...
Pe. Valdir Staehelin

Residia no Convívio Emaús e estava para
iniciar o segundo ano de teologia na FACASC.
Seus pais moram na Paróquia de Santa Cruz,
Areias - São José. Iria participar do Renasem
(Retiro Nacional dos Seminaristas), da RCC, em
Palmas-TO, que se iniciaria segunda-feira (dia
13), à noite. Como era da equipe de
coordenação, viajou antes para lá. Tinha ido de
microônibus a uma paróquia preparar um
evento. Na volta o microônibus perdeu o freio
e caiu numa ribanceira. Alguns feridos; só ele
veio a falecer.
Abaixo, depoimento feito pelo Pe. Valdir
Staehelin, ex-pároco na Paróquia de Santa
Cruz, São José:
Desde criança frequentava a Igreja Matriz de Santa Cruz, acompanhado de sua santa avó. Sua presença e
participação nos atos litúrgicos eram constantes. Quando ainda não tinha idade nem tamanho já marcava presença
ativa nas celebrações como coroinha.
Muitas vezes se delongava na Igreja, participando da sua ornamentação, na confecção do presépio e em muitas
outras atividades avançando noite a dentro a ponto da gente se preocupar perguntando: “Teus pais sabem onde
estás?
“Sabem!” respondia. Sua presença na Igreja era tão constante que se pode lhe atribuir a frase de Jesus adolescente:
“Não sabíeis que devo me ocupar das coisas de meu Pai?”
Coroinha piedoso e inteligente sabia a nomenclatura de todas as alfaias, objetos litúrgicos e datas festivas da
Igreja. Sua ida para o seminário foi um prolongamento normal de seu estado de vida. Ele era um coroinha que
sonhava ser padre. Seu sonho também foi de D. Vito, meu, dos familiares, amigos e de toda comunidade.
Todos nós esperávamos ansiosos pelo grande dia de sua ordenação e primeira missa. Ninguém duvidava deste
evento; ninguém imaginava que algo diferente pudesse mudar seu ideal. Mas os planos de Deus e seus caminhos nem
sempre são os nossos.
A Igreja sente-se honrada e o céu se alegra com os seminaristas santos. Os seminaristas Santos: Estanislau, João
Berkmans e o seu patrono São Luiz Gonzaga, e tantos outros, também foram chamados por Deus antes de se
tornarem sacerdotes. Luiz Gustavo, tua morte foi um sonho desfeito para nós. Para Deus, porém, o sonho chegou a
seu termo final.
Para nós, fica a saudade de tua partida e a certeza da esperança que Deus realiza os seus sonhos que nem sempre
são os nossos. E almejamos que Deus dê a graça da conformidade a todos nós neste momento de dor.
Que tua passagem pelo seminário, seja semente de muitas vocações.
Quando fui dormir, sonhei que um bando de crianças adentrou esta Igreja trazendo flores para o velório.
Certamente, foi assim que os anjos te receberam no céu...

47
Tudo de mais gostoso para você!

3348-3747
3046-3747

Rua Alberto Werner, 133 - Vila Operária - Itajaí - SC
www.confeitariacolonial.com.br - colonial@confeitariacolonial.com.br

