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ARTIGO DO MÊS

PALAVRA DA IGREJA

Catequese:
momento de aprofundamento
do lema da JMJ Rio 2013

Dia da Amizade
Antônio Medeiros - toninhomedeiros@hotmail.com

Site da Rádio Vaticano

Uma das tradicionais atividades da Jornada Mundial
da Juventude (JMJ) é a catequese. Conduzida por bispos de
várias nacionalidades convidados pelo Pontifício Conselho
para os Leigos (PCL), a catequese é um momento de reflexão
e aprofundamento do lema da JMJ Rio2013 "Ide e fazei
discípulos entre todas as nações" (Mt 28,29). Jovens de
diferentes países, falantes de um mesmo idioma se reúnem
com sacerdotes, bispos e cardeais para rezar e meditar os
mistérios do amor de Deus.
A programação começa por volta das 9h com o
louvor conduzido por um grupo de animação de voluntários selecionados pelo PCL. Depois começa a pregação do
bispo catequista. As catequeses, que se realizam nos dias 24,
25 e 26 de julho, têm a cada dia a presença de um bispo
diferente.
Após a meditação, que aprofunda o lema da JMJ
Rio2013, os jovens podem fazer perguntas para o bispo que
preside a catequese. As atividades se encerram com a santa
missa presidida pelo bispo catequista e concelebrada pelos
sacerdotes que atendem as confissões dos peregrinos ao
longo da programação da manhã.
Roberta Amazonas foi peregrina na JMJ de Madri.
Para ela, a catequese foi uma das grandes surpresas da
Jornada. "A ideia que eu tinha de catequese era aquela
semelhante a que tivemos quando pequenos. Mas ver a
animação de todos, não só os brasileiros, como também de
outros irmãos que falam português foi maravilhoso. Sem
contar a oportunidade de ouvir palavras tão fortes e bonitas
de bispos de diferentes lugares. Posso dizer que foi um dos
pontos altos da JMJ".
Essa também foi a experiência de Gabrielle Costa,
peregrina na mesma edição. "Nunca tinha participado de
uma JMJ e muito menos de uma catequese. Foi muito
emocionante ver pessoas de outros países de língua
portuguesa comungando das mesmas palavras e até
mesmo da mesma experiência, mesmo com as diferenças
culturais. Foi muito bom ver a criatividade das perguntas ao
cardeal e a unção dele nas respostas", contou.
As catequeses se realizam por idiomas. A menor terá
a participação de 65 peregrinos e a maior de 5 mil. No
mesmo local, os peregrinos vão pegar o kit de café da
manhã. (MJ/www.rio2013.com)
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“Ainda que tenhas arrancado a espada contra o teu amigo,
não desesperes; porque o regresso é possível”(Eclo 22,26).
Jesus Cristo fazia amizade com todos e os chamava de “amigos”,
por isto, era criticado pelas autoridades religiosas (cf. Mt 11,19).
Como Jesus, os jovens gostam de fazer amizades, mas, nos
tempos atuais, eles estão muito vulneráveis e sujeitos a seguir falsos
amigos.
Sempre abertos a novos encontros e novidades, estão sendo
levados por falsos valores a caminhos perigosos, cheios de armadilhas
e enganos.
O “mundo” oferece novas experiências e alegrias artificiais,
estimuladas, principalmente, por produtos químicos, que vão
matando a personalidade, gradativamente.
A permissividade, onde tudo parece bom, desde que se sintam
bem, tem levado muitos à depressão e desgosto pela vida.
No livro de Provérbios aprendemos que "O justo serve de guia
para o seu companheiro, mas o caminho dos perversos os faz errar"
(Prov12: 26).
Quem ama, não leva ninguém à perdição. Se, no mundo, as
pessoas têm se comportado com egoísmo e individualismo, no meio
cristão deve ser diferente (Jo 13,35): "Nisto todos conhecerão que sois
meus discípulos, se vos amardes uns aos outros".
A Igreja Católica deverá reunir mais de dois milhões de jovens
na cidade do Rio de Janeiro, por ocasião da 38ª Jornada Mundial da
Juventude (JMJ) que acontecerá entre 23 a 28 de julho. Este evento foi
criado pelo Papa João Paulo II em 1984, para chamar os jovens para a
segurança da Casa do Pai.
As luzes multicoloridas, refletidas nos palcos da insensatez,
chamam para as canções de falsa liberdade, falso amor e falsos
relacionamentos de amizades interesseiras e egoístas.
Os maiores amigos dos jovens são os pais que seguem, ainda,
os bons costumes. Por menos que pareça ao próprio filho, eles só dão
conselhos para o bem e devem ser os primeiros na lista de amigos,
pois "Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção do
insensato" (Ecle 7,5).
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CONHECER PARA OFERTAR

Dizimistas
Aniversariantes
em Julho

Pastoral do Dízimo

Dízimo deve ser mensal, bimestral ou anual?
Em princípio, o Dízimo deve
ser oferecido cada vez que se
recebe algo: o salário, uma
doação ou o resultado de uma
venda importante. De modo
geral e prático, podemos dizer
que a oferta do Dízimo deve
ser mensal. Para que o Dízimo
funcione de verdade, na
comunidade, na paróquia e na
diocese, você deveria
contribuir mensalmente.
Assim como você recebe seu
salário todo mês, também
mensalmente deveria fazer
sua oferta do Dízimo. Por isso,
é necessário educar-se para separar mensalmente a sua contribuição. Se o católico, que
recebe o seu salário, não se educar para o Dízimo mensal, ele irá dar, uma ou outra vez, aquilo
que sobrar. Mas, isso não é Dízimo, mesmo que seja uma grande quantia. Se desse
mensalmente apenas 1%, mas com alegria e consciência, seria melhor. Sendo uma
contribuição regular e periódica, e proporcional ao ganho de cada dizimista, o Dízimo deve
ser entregue na comunidade com a mesma regularidade com que acontece o recebimento
desses ganhos. A contribuição mensal de cada dizimista favorece também a organização da
Pastoral do Dízimo, na comunidade, na paróquia e na diocese. Sabendo quanto recebe
mensalmente de Dízimo, a Igreja pode fazer seus orçamentos e previsões, bem como pode
prestar contas regulares ao povo. Como se vê, a Igreja é como uma grande família, que
precisa saber quanto vai entrar de receita, para poder prever suas despesas e investimentos.
“Celebrarás então a festa das Semanas em honra do Senhor teu Deus, com ofertas
espontâneas que farás na medida em que o Senhor teu Deus te houver abençoado” (Dt
16,10).
Dízimo é um sinal de compromisso, de fidelidade com Deus, com a Igreja e para com
os pobres. O SENHOR JESUS, na sua infinita bondade, instituiu a Sua Igreja para ela
evangelizar, catequizar, servir e santificar.
Para que ela possa desempenhar a sua vocação da Boa Nova ao mundo, necessita de
recursos materiais e, estes, devem provir de nós, Seus filhos, que somos e formamos a Igreja
viva de CRISTO na terra. Com o Dízimo tornamos a Igreja cada vez mais unida e fraterna.
Sendo Dizimistas nos tornamos, também, evangelizadores.

A Renovação Carismática Católica convida para:
SEMINÁRIO DE VIDA E ORAÇÃO PELAS FAMÍLIAS
De 03 de julho à 14 de agosto
Horário: 20h30
Local: Capela N. Sra. de Guadalupe (fundos da Igreja Matriz)
Venha orar convosco por sua família, pois Deus tem muitas bênçãos para você.

Fone: (47) 3349-4634
Av. Cel Marcos Konder, 217
Centro - Itajaí - SC
postoitajahycenter@terra.com.br
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Irene Rosa Priess
Rosimari Gandra
Cacilda Pereira dos Passos
Mariza Pereira Soares
Francisco Bento da Silva
Ursula Santos Silveira
Nausira G. de Oliveira
Leonora C. Kleis
Alvaro Noveletto
Orilda Freitas dos Santos
Kelline N. Werner de Souza
Celia Mª Tolentino de Almeida
Edilâni Teixeira
Clodoaldo A. de Almeida Jr.
Paulo Eduardo Bachtold
Hamilton Corrêia
Otávia Carlota Martins
Viviane Pacífico
Maria Aparecida Magalhães
Clecy Vieira Leopoldo
Tânia M. N. Bonessi
Geraldo Rach
Cristiane Maryelli Crivelari
Túlio B. Furtado Borges
Anacleto Lauriano Pinto
Maria Teresinha Furtado
Mª Adélia de Oliveira Bertenes
Winneton Reiser
Carmen Maria F. Cordeiro
Decarlos Miranda
Afonso Pedrini
Eva Dorilda Stoff
Francisco Colares Filho
Nelson Tomio
Darlam Haussem Martins
Ernesto Silveira
Antônio C. Paulo
Adilson Schimith
Odair José Mafra
Eduardo de Paula Espíndola
Gisely C. N. Leardini
Rosicler Rudolfo
Elza Specort Russi
Ana Carolina Bett de Oliveira
Antônio Jovino Coelho
Clóvis Lehmkuhl
Louise A. Ferreira de Lima
Maria Lúcia Wollinger
Odete Maria Klock Meirinho
Maristela S. B. Pochmann
Zari Macedo Mussi
Sidney Francisco dos Santos
Romana Solange Elbe
Jackson Alessandro Dalpiva
Rosângela Hingst Baião
Jair Bonaiz
Paulo Rocha
José Luiz Tomio
Alexandre de Paula Silveira
Rosangela Lima Bento
Dora Branco
Mirta Deschamps dos Santos
Maria Marta Klein
Alessandra de Oliveira
Leonécio Daniel Ramos
Maria de Lourdes de Oliveira
Ruth Pereira
Maria Lourdes Steffen

Obs.: Caso seu nome não conste na lista
dos aniversariantes, favor procurar a
secretaria paroquial para atualizar seu
cadastro.

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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Santa Paulina
09 de Julho

Julho 2013

São Camilo de Lélis
14 de Julho

Rosa Helena Severino

Oração

Oração
Ó Santa Paulina,
que puseste toda a
confiança no Pai e
em Jesus e que,
inspirada por Maria,
decidiste ajudar o
povo sofrido, nós te
confiamos a Igreja
que tanto amas,
nossas vidas, nossas
famílias, a Vida
Consagrada e todo o
povo de Deus.
(Pedir a graça
desejada)
Santa Paulina,
intercede por nós,
junto a Jesus, a fim
de que tenhamos a
coragem de lutar sempre, na conquista de um mundo mais
humano, justo e fraterno. Amém.

Pi e d o s í s s i m o
S ão Camilo que,
chamado por Deus
para ser o amigo dos
pobres enfermos,
consagrastes a vida
interim a assisti-los e
confortá-los, contemplai do Céu os que
vos invocam,
confiados no vosso
auxílio.
Doenças da
alma e do corpo fazem de nossa pobre existência um acúmulo
de misérias que tornam triste e doloroso este exílio terreno.
Aliviai-nos em nossas enfermidades, obtende-nos a
santa resignação às disposições divinas, e na hora inevitável da
morte confortai o nosso coração com as esperanças imortais
da beatífica eternidade. Assim seja.

Santa Maria Madalena - 22 de julho
No dia 22 de julho celebra-se a memória de Santa Maria Madalena,
discípula do Senhor e primeira testemunha da sua Ressurreição. Junto a Cruz
de Jesus estavam de pé sua mãe, a irmã de sua mãe, Maria, mulher de Cleófas
e Maria Madalena (João 19,25). Maria Madalena conservava-se do lado de
fora perto do sepulcro e chorava. Viu dois anjos vestido de branco e eles lhe
perguntaram: “Mulher, por que choras?” Ela respondeu: porque levaram meu
Senhor, e não sei onde puseram. Ditas estas palavras, voltou-se para trás e viu
Jesus em pé, mas não o reconheceu. (João, 20-13,14).
Graças ao seu encontro com o Senhor, Maria Madalena supera o
desanimo e a tristeza causados pela morte do Mestre, Jesus convida a ir
anunciar aos discípulos que ele ressuscitou: “Vai a meus irmãos”. É por isso
que Maria Madalena pode ser chamada a “apóstola dos apóstolos”.
Maria Madalena foi convertida e curada por Jesus. (Lucas 8,2).
Ajoelhou-se na frente do Senhor, banhou seus pés com lágrimas e enxugouos com os cabelos, num pedido de perdão mudo. O Mestre disse: “Foram-lhes
perdoados os seus muitos pecados porque você muito amou”. Com o coração
em paz, tornou-se uma das mais fiéis seguidoras do Messias.
Na teoria o autor do romance “O código da Vinci” narra Maria
Madalena como uma apóstola mulher de Cristo que teve com ele um filho.
Segundo os evangelhos aceitos e selecionados pela igreja católica, Jesus
Cristo, O filho de Deus não veio a Terra para se casar com uma humana e
muito menos ter filho com ela, portanto para os preceitos da Igreja, Madalena
foi uma mulher pecadora, arrependida, convertida e apóstola do Mestre.
Maria Madalena nasceu em Magdala (Galiléia) e faleceu com 64 anos.
Era irmã de Lázaro e Marta.

ANO
S
AV. JOCA BRANDÃO, 265 - CENTRO - ITAJAÍ - SC - FONE (47) 3045-6030
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ODETINHA: Exemplo de Amor para a Juventude
Seminarista Thiago Mota Ferreira - Arquidiocese do Rio de Janeiro

A sociedade atual apresenta uma gama de questionamentos a respeito da conduta
moral do indivíduo: como se deve agir, o que se deve pensar, qual caminho a seguir. O
consumismo e o relativismo presentes no mundo, frutos de uma ideologia hedonista
(busca de prazer próprio), desviam aqueles que desejam buscar as virtudes cristãs.
Mesmo diante de tantos desafios, é notório que o homem ainda possui sede de Deus.
Mesmo inserida num mundo tão confuso, a juventude possui uma certa inquietude,
uma busca de sentido, que sem perceber, os impulsiona ao transcendente. Muitos
caminhos surgem durante a jornada da vida, mas dentre eles, o mais ousado e desafiador
é o caminho do cristianismo.
Na história da Igreja surgiram muitos exemplos de jovens que não tiveram medo em
escolher esse fantástico caminho, que é o seguimento de Cristo. Eles tinham uma vida
social normal, trabalhavam, estudavam, mas buscaram a santidade acima de tudo!
Percebemos assim que a santidade de vida é possível a todos, inclusive aos mais
pequeninos, como nos assegura o Salmo 8: “Ele divulga tua majestade sobre o céu pela
boca de crianças”.
Temos um testemunho muito próximo a nós, na cidade do Rio de Janeiro, que é o da
Serva de Deus Odette Vidal de Oliveira, mais conhecida como “Odetinha”. Essa criança de
apenas nove anos de idade, que viveu nos anos 30, possuía um amor incomum e
incondicional a Nosso Senhor Jesus Cristo. Ela amava principalmente a Eucaristia e os
mais pobres, pois mesmo no seu leito de dor, já debilitada pela febre tifóide e meningite,
não cansava de demonstrar seu amor dizendo: “Eu vos ofereço, ó meu Jesus, todos os
meus sofrimentos pelas missões e pelas crianças pobres” (cf. Ef 5,1-2).
Esta singela criança apresentava uma maturidade espiritualidade bastante elevada.
Desde que fez a sua primeira comunhão, nunca deixou de comungar.
Participava diariamente da Santa Missa na Paróquia Imaculada Conceição no bairro de
Botafogo, na cidade do Rio de Janeiro. Seus pais, incentivados por seu exemplo de amor
ao próximo, iniciaram várias obras de caridade. Odetinha, com seu jeito simples e
inocente de criança, irradiava a doce face de Jesus a todos os que com ela conviveram.
Neste tempo propício da Jornada Mundial da Juventude, o exemplo da Serva de Deus Odetinha surge como uma luz na
escuridão de um mundo secularizado, confirmando que o chamado a santidade é próprio de todo cristão e mostrando que nós
também somos chamados a sermos testemunhas do amor de Deus. Alimentados pela fé que recebemos da Igreja de Cristo, somos
convocados a trabalharmos pela construção de um mundo mais justo e coerente segundo o coração de Deus.

AÇÃO SOCIAL – Prestação de Contas
Abril e Maio/2013
Doações Recebidas:
- Alimentos.......................................................................158 kilos.
- Enlatados e pacotes...........................................158 unidades.
- Sacolões................................................................. 8 unidades.
- Vestuário.....................................................................532 peças.
- Roupas de Cama e Banho........................................ 25 peças.
- Calçados....................................................................... 50 pares.
- Bolsas.................................................................................. 6 unidades.
- Produtos de Higiene pessoal.............................................. 15 unidades.
Doações Efetuadas:
- Alimentos...........................................................................98 kilos.
- Enlatados e pacotes............................................................61 unidades.

- Sacolões............................................................................ 04 unidades.
- Vestuário..........................................................................675 peças.
- Calçados........................................................................... 38 pares.
- Roupas de Cama e Banho................................................ 16 pares.
Avulsas:
- Vestuário...........................................................................121 peças.
- Alimentos.......................................................................... 51 kilos.
- Sacolões............................................................................. 5 unidades.
- Material de Higiene...........................................................14 unidades.
- Bolsas................................................................................ 4 unidades.
Entidades Beneficiadas:
- Ação Social – Paróquia São Vicente de Paulo.
- Casa de Recuperação Nova Canaã.
- Casa de Passagem – Moradores de Rua.
- Associação dos Portadores de Deficiência Física de Itajaí e região
(ADEF.)
- Necessitados em geral.

KLEIS & CIA. LTDA.
ALFREDO KLEIS
Homepage: www.kleis.com.br / e-mail: kleis@kleis.com.br

Artigos para Decoradores
Tapeceiros & Toldeiros
Comunicação Visual
MATRIZ: Rua Brusque, 29 - Telefax: (47) 3348 - 4477 - CEP 88302-000 / Centro - Itajaí - SC
FILIAL: Av. do Estado, 3439 - Telefax: (47) 3367 - 3466 - CEP 88330-000 / Balneário Camboriú - SC

06

Paróquia Santíssimo Sacramento - Itajaí

Julho 2013

JORNADA MUNDIAL DA JUVENT
“Ide e fazei discípulos entre todas as
nações” (Mt 28, 19).

A Cidade do Rio de Janeiro foi escolhida pelo Vaticano para sediar a Jornada Mundial
da Juventude de 2013 (JMJ). O evento, o maior encontro de jovens católicos do mundo, foi
criado pelo Beato João Paulo II em 1984. A JMJ Rio 2013 reunirá mais de 2 milhões de
jovens.
As notícias sobre o evento são muitas e uma delas é a mega via sacra que acontecerá
na praia de Copacabana, no dia 26 de Julho. Com a ilustre presença do Papa Francisco, no
trajeto do Copacabana Palace até o Leme será montado uma via sacra, com mais de 14
escadarias plantadas ao redor da Avenida Atlântica. Mais de 700 voluntários, além de
atores famosos, comporão as cenas. Peregrinos de várias nacionalidades carregarão a cruz.
A direção geral do espetáculo é de Ulysses Cruz, e a cenografia é de Abel Gomes.

O que é JMJ?
JMJ: Um sonho do coração de Deus
Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João
Paulo II em 1984. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e
abraçado pelos jovens. Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração
pronto para acolhê-las.
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), como foi denominada a
partir de 1985, continua a mostrar ao mundo o testemunho de uma fé
viva, transformadora e a mostrar o rosto de Cristo em cada jovem.
São eles, os jovens, os protagonistas desse grande encontro de fé,
esperança e unidade. A JMJ tem como objetivo principal dar a conhecer
a todos os jovens do mundo a mensagem de Cristo, mas é verdade
também que, através deles, o ‘rosto’ jovem de Cristo se mostra ao
mundo.
A Jornada Mundial da Juventude, que se realiza anualmente nas
dioceses de todo o mundo, prevê a cada 2 ou 3 anos um encontro
internacional dos jovens com o Papa, que dura aproximadamente uma
semana. A última edição internacional da JMJ foi realizada em agosto
de 2011, na cidade de Madri, na Espanha, e reuniu mais de 190 países.
As JMJs tem sua origem em grandes encontros com os jovens
celebrados pelo Papa João Paulo II em Roma. O Encontro Internacional
da Juventude, por ocasião do Ano Santo da Redenção aconteceu em
1984, na Praça São Pedro, no Vaticano. Foi lá que o Papa entregou aos
jovens a Cruz que se tornaria um dos principais símbolos da JMJ,
conhecida como a Cruz da Jornada.
O ano seguinte, 1985, foi declarado Ano Internacional da
Juventude pelas Nações Unidas. Em março houve outro encontro internacional de jovens no Vaticano e no mesmo ano o Papa anunciou a
instituição da Jornada Mundial da Juventude.
A primeira JMJ foi diocesana, em Roma, no ano de 1986. Seguiram-se os encontros mundiais: em Buenos Aires (Argentina – 1987) - com a
participação de 1 milhão de jovens; em Santiago de Compostela (Espanha – 1989) - 600 mil; em Czestochowa (Polônia – 1991) - 1,5 milhão; em
Denver (Estados Unidos – 1993) - 500 mil; em Manila (Filipinas – 1995) – 4 milhões; em Paris (França -1997) – 1 milhão; em Roma (Itália – 2000) – 2
milhões, em Toronto (Canadá – 2002) – 800 mil; em Colônia (Alemanha – 2005) – 1 milhão; em Sidney (Austrália – 2008) – 500 mil; e em Madri
(Espanha – 2011) – 2 milhões.
Além do fato de estar em outro país, com seus encantos turísticos, a participação na Jornada requer um corpo preparado para a
peregrinação e um coração aberto para as maravilhas que Deus tem reservado para cada um. São catequeses, testemunhos, partilhas,
exemplos de amor ao próximo e à Igreja, festivais de música e atividades culturais. Enfim, um encontro de corações que crêem, movidos pela
mesma esperança de que a fraternidade na diversidade é possível.

www.cdmmulher.com.br
(47) 3349 4022
Rua Zózimo José Peixoto, 166
Centro - Itajaí - SC
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TUDE De 23 a 28 de julho de 2013 - Rio de Janeiro
Agenda do Papa Francisco
22 JULHO

23 JULHO

24 JULHO

Dia de descanso
em Sumaré

8h15: Viagem
para Aparecida,
seguida de missa
no Santuário de
Aparecida

7h30: Missa
privada em
Sumaré

Missa privada
em Sumaré

9h: Missa na
Catedral
Metropolitana

10h: Visita a
Guaratiba e
celebração da
Missa de Envio,
com presença de
Dilma Rousseff

Cerimônia de
boas-vindas no
Palácio
Guanabara

Almoço no
Seminário Bom
Jesus e volta ao
Rio de Janeiro

9h: Visita ao
Palácio da Cidade
para bênção à
bandeira
olímpica e
entrega das
chaves da cidade

10h: Visita à
Quinta da Boa
Vista, em São
Cristóvão, e
encontro com
fiéis

11h30:Encontro
e discurso no
Theatro
Municipal

Retorno a
Sumaré e
almoço

Chegada à
residência da
Igreja, em
Sumaré

Visita ao Hospital
São Francisco de
Assis e discurso
ao público

11h: Visita à
comunidade de
Varginha

Visita ao Palácio
São Joaquim e
encontro com
detentos

Retorno a
Sumaré e
almoço com
autoridades da
Igreja Católica

16h:Encontro
com bispos em
Sumaré

Retorno a
Sumaré

Retorno a
Sumaré e
almoço

12h:Celebração
do Ângelus e
almoço com
jovens no Palácio
de São Joaquim

18h15: Visita ao
Campus Fidei de
Guaratiba para
vigília com
jovens

Visita ao Rio
Centro e
encontro com 15
mil jovens

17h10:Embarque
para a praia de
Copacabana,
para a Festa da
Acolhida

Visita à praia de
Copacabana
para a Via Sacra

Retorno a
Sumaré

18h30:Cerimônia
de despedida no
aeroporto do
Galeão

Chegada ao
Aeroporto do
Galeão, no Rio
de Janeiro

25 JULHO

26 JULHO

27 JULHO

Retorno a
Sumaré

Santos e beatos são escolhidos como patronos e
intercessores da JMJ Rio2013
Foram escolhidos cinco patronos e 13 intercessores.
Os patronos ou pais espirituais são Nossa Senhora da Conceição Aparecida,
São Sebastião, Santo Antônio de Santana Galvão, Santa Teresa de Lisieux, e
Beato João Paulo II.
Como modelos para a juventude estão os intercessores Santa Rosa de Lima,
Santa Teresa de Los Andes, Beata Laura Vicuña, Beato José de Anchieta, Beata
Albertina Berkenbrock, Beata Chiara Luce Badano, Beata Irmã Dulce, Beato
Adílio Daronch, Beato Pier Giogio Frassati, Beato Isidoro Bakanja, Beato Ozanam,
São Jorge e Santos André Kim e companheiros.

28 JULHO

19h:Partida para
Roma
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Fazenda da Esperança,
Uma Esperança para muitos.

Como todos nós sabemos, a nossa sociedade hoje sofre e luta muito
contra toda espécie de vícios que corrompem e machucam muitas
de nossas famílias, principalmente nossos jovens.
Como eu tive uma experiência dolorosa, mas, com final feliz,
quero dar meu testemunho alertando os pais para que não
desanimem na busca da recuperação de seus filhos. Muitas são as
investidas em clínicas sofisticadas ou outras tentativas frustrantes
mas, comigo aconteceu com a graça de Deus de eu conhecer uma
comunidade terapêutica de recuperação espalhada pelo Brasil e pelo
mundo, chamada “Fazenda da Esperança”, cuja fonte inspiradora é
Jesus. Ver Jesus no outro é uma expressão muito conhecida na
comunidade. Os jovens que chegam para se recuperar, apesar de
todas as dificuldades dos sofrimentos e das diversas crises, ao serem
amados por Deus e pelo próximo se espantam com essa doação
gratuita e ao mesmo tempo se motivam a continuar firmes lutando
pela sua recuperação. Na Fazenda da Esperança, eles tem a

espiritualidade necessária para seu encontro com Deus. Vivem a
Palavra do Evangelho no dia a dia e aprendem a coloca-la em prática.
Lá eles colocam Jesus no meio, vêem Jesus no outro e não precisam
de remédio porque o remédio é Jesus!
Meu filho não só se recuperou dos vícios como experimentou uma
conversão madura par Deus. Com a reza diária do terço, o encontro
com Jesus na sagrada Eucaristia e a vivência da Palavra, Deus
preencheu a sua vida, tocou seu coração e mostrou-lhe o caminho da
sua recuperação física e espiritual.
A caminhada não foi fácil, foram muitos dias, meses e anos de
oração e espera de uma mãe que sabe confiar em Deus. Esse
encontro com a Fazenda da Esperança foi um encontro com Jesus,
com a liberdade que pode transformar a vida do recuperando e a dos
outros. Terminado um ano de recuperação, em Garuva, a convite do
coordenador da Fazenda na cidade de Casca (Rs) meu filho encontrase em missão na Itália, mas precisamente na Sardenha onde
juntamente com uma equipe de várias fazendas, foi ajudar na
construção e inauguração de uma Fazenda da Esperança, onde ela
nao havia chegado. Ficará por lá até quando Deus quiser.
Meu agradecimento a Deus é imenso, diário e eterno! A Luta
continua, são necessárias muitas orações para que Deus dê forças
para meu filho continuar firme nessa caminhada.
Você pai e mãe que precisa encontrar o caminho certo para a
recuperação de seu filho, de um parente ou de um amigo, procure a
Fazenda da Esperança.
no nosso Estado temos:
Fazenda Porta Aberta em Florianópolis: floripa.f@fazenda.org.br
Em Chapecó: Fazenda Santa Paulina: chapeco.m@fazenda.org.br
Em Garuva: Fazenda São Francisco Xavier garuva.m@fazenda.org.br
Para informações gerais: www.fazenda.org.br

Mãe de um recuperado da Fazenda da Esperança

Grupo de Coroinhas visita o Recanto Estrela de Isabel.
Grupo de Coroinhas Santíssimo Sacramento
Felicidade que não cabe no peito, é o mínimo que poderíamos tentar descrever diante de
tantos abraços, gritos, carinhos, gestos, e tudo mais que recebemos quando chegamos à
instituição e lá estavam todas aquelas crianças.
Finalmente realizamos nossa primeira visita ao Orfanato Estrela de Isabel, no bairro São João de
Itajaí. Lugar ótimo, com pessoas maravilhosas.
Aprendemos naquelas tardes com aquelas crianças que nos mostraram o quanto
reclamamos de barriga cheia! E no momento em que estávamos nos despedindo delas, fomos
surpreendidos com mensagens que trazia uma simples e linda forma de agradecimento.
Perplexos, não nos parecia muito, não fizemos nada, apenas uma visita, mas logo entendemos
uma visita para elas é muito importante, tão importante quanto o carinho que elas retribuem
aos visitantes.
Levamos um lanche da tarde para as crianças e elas adoraram! Realizamos uma dinâmica
de integração dos grupos, e Orações acompanhados pelo Seminarista Rodrigo que,
surpreendeu a todos pelas palavras divinas expostas. Demonstrando que todos são muito
amados por Deus, independente da nossa condição atual.
Além de divertida, foi uma boa experiência para o Grupo de Coroinhas conhecerem realidades diferentes, menos afortunadas que a nossa, mas
muito felizes ainda assim. Voltaremos com certeza a fazer novas visitas ao Recanto Estrela de Isabel.
Amém!

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

“A VOZ DO SANTÍSSIMO”

Acesse nosso site:

www.paroquiadamatriz.com.br

Paróquia Santíssimo Sacramento
Itajaí - SC
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PROGRAMAÇÃO - JULHO/2013
MISSAS E CELEBRAÇÕES

CASAMENTOS - JULHO/2013

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 18h – Missa.
1ª Sexta-feira do mês – 18h30 – Adoração ao Santíssimo.
1º Domingo do mês – Missa às 18h com Procissão e Bênção c/Santíssimo.
Igreja N. Sra. da Conceição:
4ª feira – 19h30 – Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
Domingo – 8h – Missa.
Dia 8 – 12h – Missa
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.

ENCONTRO PARA NOIVOS - 2013
DIA

LOCAL - PARÓQUIA

BAIRRO

07/07
20/07
27/07
08/09
28/09
05/10
19/10

São João Bosco
Santíssimo Sacramento
N. Sra. Aparecida
N. Sra. de Lourdes
Santíssimo Sacramento
São João Batista
Santa Inês

Dom Bosco
Centro – Itajaí
Vila Real – Baln. Camboriú
Fazenda - Itajaí
Centro - Itajaí
São João - Itajaí
Centro – Baln. Camboriú

02
03
06
07
07
10
10
11
11
12
13
13
13
17
17
18
20
25
29
29
30
31

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

HORA
Ter
Qua
Sab
Dom
Dom
Qua
Qua
Qui
Qui
Sex
Sab
Sab
Sab
Qua
Qua
Qui
Sab
Qui
Seg
Seg
Ter
Qua

EVENTO
Vigília do Movimento de Cursilhos
Seminário para as famílias (até 14)-RCC
Oração c/Missa–Irmandade Imac. Conceição
Retiro – Crisma 1ª etapa
Tarde de Louvor - RCC
Bazar de Roupas Usadas – Rede Feminina
Bazar de Artesanato – Grupo Div. Misericórdia
Reunião comarcal - Clero
Reunião c/Pais – 1ª Euc.
Missa do Divino
Reunião e Adoração Apostolado (comarcal)
Reunião Comitium Stella Maris – Legião Maria
Aniversário ordenação Pe. Sérgio (28 anos)
Reunião Coordenação–Apostolado Oração
Reunião Grupo N. Sra. das Graças - Cursilhos
Reunião Pré-Comitium – Legião de Maria
Encontro para Noivos
Reunião Mensal - Apostolado
Encontro para Pais e Padrinhos
Adoração – Área Pastoral prata
Reunião Mensal - Apostolado Oração
Reunião de Ministros

FORMATURAS - JULHO/2013

FONE
3348-2728
3348-1254
3360-0488
3344-3972
3348-1254
3348-2594
3367-0847

AGENDA PAROQUIAL - JULHO/2013
DATA

1.Vanessa dos S. Gomes e João Vitor Pagatini.
Dia: 06 de julho às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
2.Mariane P. Da Silva e Ademir Antº Comerlato Jr.
Dia: 13 de julho às 18h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
3.Karla Regina Corrêa e Eduardo M. Coelho.
Dia: 13 de julho às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
4.Silvia Regina Dorozz e Ivan de S. Castilho
Dia: 13 de julho às 21h.
Local: Igreja Matriz.
5.Natalie Pauline da V. B. Deduck e Robscon Virgínio Cadore.
Dia: 20 de julho às 19h.
Local: Capela N. Sra. de Guadalupe
6.Karine Maiara Batista e Valmir Leonardo da Silva.
Dia: 20 de julho às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
7.Rosana Pereira e Pedro Olimpio de Oliveira Jr.
Dia: 27 de julho às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Paz.
8.Fernanda F. C. Fokas e Ricardo Luiz Fokas
Dia: 27 de julho às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.

LOCAL
Capela
Capela
Igreja Matriz
Salão
Vila
Salão
Salão
Ssmo.
Vila
Igreja Matriz
Salão/Igreja
Capela
Matriz
Sala de Reuniões
Sala
Sala (Capela)
Salão e Capela
Vila Operária
Salão
Casa
Salão
Salão

1.Curso de Odontologia da Univali.
Dia: 12 de julho às 21h.
Local: Igreja Matriz.
2.Curso de Medicina da Univali.
Dia: 18 de julho às 19h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
3.Curso de Farmácia da Univali.
Dia: 19 de julho às 19h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
4.Curso de Cosmetologia Univali.
Dia: 26 de julho às 21h.
Local: Igreja Matriz.
5.Curso de Administração e Gestão Portuária.
Dia: 30 de julho às 21h.
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
17/08 – 06/11
29/07

BAIRRO
13h30
19h30
19h
19h
14h
14h
13h30
19h
13h30
13h30
19h

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
Paróquia N. Sra. de Lourdes - Fazenda
Paróquia Santíssimo Sacramento (Centro)

FONE
3341-1408
3348-2594
3360-4321
3360-0488
3348-2728
3367-0847
3241-2742
3367-0847
3241-2742
3346-2874
3344-3972
3348-1254
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Espaço da Criança

Antônio Medeiros

Julho

2013

dom seg ter qua qui sex

1
7 8
14 15
21 22
28 29

2 3
9 10
16 17
23 24
30 31

sáb

4 5 6
11 12 13
18 19 20
25 26 27

02 - Dia do Bombeiro
02 - Dia do Hospital
08 - Dia do Padeiro
12 - Dia do Engenheiro
Florestal.
18 - Dia do Trovador
20 - Dia do Amigo
25 - Dia do Escritor
26 - Dia da Vovó
28 - Dia do Agricultor

Parabéns, Pe. Sérgio,
pelos seus
28 anos
de Ordenação

13/07/2013

De 23 a 28 de julho
os jovens se encontrarão no Rio, com
o Papa Francisco,
para a 38ª
Jornada Mundial
da Juventude

Quem são os
homenageados
no calendário
de julho?
Escreva o dia
no retângulo
correspondente

Resposta: 20, 28, 12, 2, 18, 02, 25, 26

Aviso.
Na próxima edição
do Jornal da Matriz,
publicaremos os
sorteados com o

VISÃ

Jogo
dos
Sete
Erros

TICA

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

www.visaootica.com.br

Julho 2013
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Pe. Sérgio José de Souza - 28 anos de Ordenação Presbiteral
“Eu vim para servir e não para ser servido” (MT 20, 25).
Áurea Araújo Silva Francisco

Comemoramos no dia 13 de julho, o aniversário de Ordenação Presbiteral, do Pe.
Sérgio, nosso pároco.
“Eu vim para servir e não para ser servido” (MT 20, 25). Este foi o lema escolhido pelo
Pe. Sérgio para nortear a sua vida sacerdotal.
Somos felizes em tê-lo como pároco. Sacerdote que tem demonstrado muito zelo,
amor e serviço a sua Igreja. Vive intensamente o seu ministério, animando as pastorais,
movimentos e lideranças. São inúmeras as benfeitorias que tem realizado em nossa
Paróquia, aumentando e avivando a fé do seu povo.
Servir, hoje, é viver de tal maneira que os fiéis possam ver que o sacerdote não é
apenas alguém que executa um trabalho e, depois, sente-se livre para viver só para si
mesmo, mas que é um apaixonado por Cristo. De uma forma muito positiva podemos
dizer que assim o faz, pois nas reuniões, escutamos: “Façam com muito capricho, pois é
para servir ao Senhor”. Se os fiéis vêem que o Sacerdote está cheio da alegria do Senhor,
compreendem também que ele não pode fazer tudo, aceitam então seu limite e o ajuda.
Consequentemente vimos e sentimos que na celebração da Eucaristia, em suas homilias, a
sua alegria pelo Evangelho.
“Jesus nosso Divino Mestre, ao declarar
que veio para servir e não para ser servido, se
mostrou como modelo a ser seguido por todo
aquele que quisesse ser seu discípulo”. Então,
ao seguir esse lema, estamos seguindo a Cristo
nosso Caminho, a Verdade que ilumina nossos passos. Não podemos esperar que os outros nos
sirvam: é preciso servir. Esse servir não pode ser confundido com um mero ativismo, do fazer pelo
fazer. A vocação sacerdotal se configura como um “ser” antes do que um “fazer”. O sacerdote serve a
Deus e a seu povo não somente no trabalho pastoral em si, o que é de suma importância, mas
sempre: quando reza em favor do povo que lhe foi confiado, quando se prepara e se esforça para
desempenhar bem suas funções, enfim, todo e cada instante de sua vida deve ser serviço, doação e
entrega total a Deus na pessoa dos irmãos, principalmente dos mais sofredores: Vimos o quanto
nossa Igreja cresce e se multiplica com o trabalho pastoral dos leigos. É o que o Vaticano II nos pede
e que é um “retorno às fontes do cristianismo”. Isso exige que nós, padres, deixemos o laicato
assumir seu trabalho, seu serviço e papel na Igreja e por sua vez, nós assumamos o que é específico
nosso.
Suplico a Deus que me conceda a graça de crescer cada vez mais na caridade e na fidelidade.
“A todas as crianças e jovens eu afirmo: como é bom ser padre! Não tenham medo de
responder o “sim” a Deus e de entregar suas vidas pela causa do Reino! Não há maior amor do que
doar a vida pelo bem dos irmãos! São João Maria Vianney, patrono dos padres, seja nosso exemplo
no seguimento de Cristo nosso fiel intercessor junto a Deus. E que a Virgem Maria, Mãe dos
Sacerdotes, interceda por nós” (Pe. Sérgio”).
Parabéns Pe. Sérgio. A Paróquia Santíssimo Sacramento agradece por sua dedicação
generosa a comunidade, ao povo de Deus e se alegra com os seus 28 anos de Vida Sacerdotal.

A Pastoral Familiar da Paróquia Santíssimo Sacramento quer convidar a todos para:

Semana Nacional da Família

CONVITE

De 10 a 17 de Agosto
Tema: "A transmissão e Educação da Fé Cristã na Família".
Será uma semana de missas e bênçãos.
Dia 10 de agosto (sábado) às 9h30 será realizada a
“Caminhada pelas famílias”, entre a Igreja Matriz e a Igreja da Imaculada.
Participe e convide seus amigos e familiares.

Confecção de Uniformes, Camisetas,
Jalecos, Guarda Pós e Pólos

47

3349 3092
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Semana Eucarística - Celebração Pe. Sérgio José de Souza

Semana Eucarística - Celebração

Tapetes para passagem do Santíssimo

Autoridades levam o Pálio - Saída do Santíssimo pelas ruas

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

Julho 2013

Fiéis participam da celebração na Matriz

Demonstração da Fé na confecção de tapetes

Decoração nas residências

Dom Vito Schlickmann - Bênção no altar em residência

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

