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ARTIGO DO MÊS

PALAVRA DA IGREJA

“Encerramos o encontro
com um saldo excelente”

SANTA EUCARISTIA
Antônio Medeiros - toninhomedeiros@hotmail.com

Por CNBB

A coletiva de imprensa do último dia da 51ª Assembleia
Geral da CNBB foi composta pela presidência da CNBB, Cardeal dom
Raymundo Damasceno, presidente e arcebispo de Aparecida (SP);
dom José Belisário da Silva, vice-presidente e arcebispo de São Luís
(MA) e dom Leonardo Ulrich Steiner, secretário geral e bispo auxiliar
de Brasília.
No início da coletiva dom Raymundo saudou os jornalistas
presentes e aqueles que acompanharam ao vivo pelo Portal A12. O
cardeal destacou o trabalho da imprensa e revelou o sentimento de
gratidão pelo trabalho que foi realizado durante a 51ª Assembleia.
“Estamos gratos e agradecemos o trabalho realizado por vocês
durante esses 10 dias que estivemos reunidos aqui em Aparecida”,
disse.
O presidente da CNBB avaliou que a 51ª Assembleia Geral
foi uma ocasião de profunda experiência eclesial. “Estivemos
reunidos para rezar, refletir e promover o aprofundamento de nossa
comunhão. O resultado desse nosso empenho foi o melhor
possível. Encerramos o encontro com um saldo excelente”,
ponderou.
Durante a coletiva foi feito um balanço das atividades
realizadas. Sobre o tema central da Assembleia 2013 “Comunidade
de comunidades: uma nova paróquia”, dom Raymundo disse que “já
era previsto que seria aprofundado na assembleia desse ano e
continuaria sendo levado para as dioceses para novos estudos e
somente na assembleia do próximo ano que será apresentado para
a aprovação final”.
O cardeal explicou que o tema central se situa na busca por
uma maior “conversão pastoral” e apontou algumas reflexões sobre
o estudo como a cultura dos tempos atuais, o desafio e a necessidade de considerar a mudança de época, o reconhecimento que o
lugar privilegiado para realizar uma experiência concreta com Jesus
Cristo é a comunidade eclesial e por fim o reconhecimento de que a
paróquia é a grande escola da fé, da oração, dos valores e costumes
cristãos.
Além do tema central, dois outros assuntos foram
destacados na coletiva: o estudo sobre a Questão Agrária e o
Diretório para a Comunicação no Brasil. Os dois temas foram
amplamente discutidos pelos bispos que decidiram pela
continuidade da reflexão antes de se tornarem documentos da
CNBB.
Foi destacado também assuntos abordados durante a
Assembleia como a Jornada Mundial da Juventude, os textos
litúrgicos e a Campanha da Fraternidade.
No final de suas palavras dom Raymundo Damasceno
apresentou outros dois frutos da Assembleia que são um subsídio
que os bispos estão oferecendo a todos as comunidades para
aprofundamento do tema das eleições e uma Nota que foi emitida
em defesa dos direitos indígenas e quilombolas, pela rejeição da
PEC 215.
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No dia 30 de maio comemoramos a festa de Corpus Christi, decretada pelo Papa
Urbano IV em 1269, para ser celebrada numa quinta-feira, dia em que o próprio Cristo a
celebrou pela primeira vez: Enquanto comiam, Jesus tomou o pão, deu graças, partiu-o, e
o deu aos discípulos, dizendo: "Tomem; isto é o meu corpo". E tomando o cálice, deu
graças, ofereceu-o aos discípulos, e todos beberam. E disse-lhes: “Isto é o meu sangue da
aliança, que é derramado em favor de muitos”. (Mc 14,22-24)
Alguns questionam a presença real de Jesus no Pão e Vinho Consagrados - Corpo
e Sangue. Mas Jesus deixou bem claro, quando acrescentou: "O que come a minha carne e
bebe o meu sangue, tem a vida eterna e, eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha
carne é verdadeiramente comida e o meu sangue é verdadeiramente bebida. O que come
a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. O que come deste pão
viverá eternamente" (Jo 6,55-59).
Jesus veio dar cumprimento a uma Nova Aliança. A oferta do sangue do cordeiro
para o perdão dos pecados, feita pelos Judeus, não era simbólica, mas real. Jesus
derramou, também, o seu sangue, deu a sua vida por nós e mandou que celebrássemos
em sua memória.
Conforme o Dicionário On-line Michaelis, o significado de “memorial”, usado no
Direito, refere-se ao trabalho escrito, em que uma das partes litigantes expõe sua
pretensão e sustenta o direito que ampara na causa, fundamentando-o.
Jesus sustenta, no memorial eucarístico, contra o inimigo, o direito ao resgate
pela sua ação vencedora.
O CIC, na pág. 272, cita São João Damasceno (675-749), Doutor da Igreja que
afirma: “Perguntas como o pão se converte no Corpo de Cristo e o vinho... em Sangue de
Cristo. Respondo-te: o Espírito Santo irrompe e realiza aquilo que ultrapassa toda palavra e
todo pensamento... Contenta-te com saber que isso acontece por obra do Espírito Santo,
do mesmo modo que, da Santíssima Virgem e pelo mesmo Espírito Santo, o Senhor por si
mesmo e em si mesmo assumiu a carne”.
Pela misericórdia de Deus, temos sido presenteados com milagres que vão de
encontro ao ceticismo nos nossos dias, como, por exemplo, o Milagre de Lanciano, Itália,
acontecido no Séc. VIII, quando na igreja de São Legonciano, após a consagração, a hóstia
se transformou em carne humana e o vinho em sangue que se coagulou em cinco partes
(pelas cinco chagas).
Conforme registros publicados em 1973, o Conselho Superior da Organização
Mundial da Saúde (OMS) nomeou uma comissão para verificar as conclusões de estudos
feitos anos atrás. Os resultados foram confirmados: a carne é verdadeira; o sangue é
verdadeiro (AB - o mesmo do Santo Sudário); a carne seria do tecido muscular do coração;
o sangue é de uma pessoa viva e não de um morto; a conservação da carne e do sangue,
deixados em estado natural por doze séculos e expostos à ação de agentes físicos,
atmosféricos e biológicos constituiria um fenômeno extraordinário; os cinco fragmentos
de sangue coagulados, ao serem pesados têm exatamente o mesmo peso, não importa a
combinação com que se pese. Por exemplo, tanto faz pesar um, dois ou todos os
fragmentos juntos, eles têm o mesmo peso.
Jesus disse a Tomé: “... bem-aventurados os que não viram e creram”. (Jo 20,29).
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CONHECER PARA OFERTAR

Dizimistas
Aniversariantes
em Maio

Pastoral do Dízimo

Por que partilhar o Dízimo?

Quantas vezes, na vida, somos chamados a partilhar com os outros as coisas que
temos! Exemplo: Colocar o telefone ou carro à disposição do vizinho, em momento de
urgência; partilhar alegria e tristeza com pessoas de nossa confiança; participar de
campanhas como de agasalho, de alimentos, mutirão e outras.
Na Bíblia, nos Atos dos Apóstolos, temos o exemplo de Barnabé. Sua história
mostra como a vida em comunidade exigia a ruptura com o espírito de posse (At 4,36-37).
Na comunidade, as pessoas aprendem a confiar de tal modo em Deus e nos irmãos, que
não precisam mais confiar nas coisas que possuem. O fiel cristão passa a viver de modo
novo. Os bens são destinados ao uso de todos. Talvez haja ainda em nossas comunidades
quem afirme: “Mas eu sou um bom católico, uma cristã atuante, sou agente de pastoral,
participo dos Sacramentos, colaboro nas festas da minha Igreja, me faço presente todas
as vezes que o padre convoca a comunidade para um gesto concreto, faço mil coisas na
Igreja...” Mas tudo isso pode acontecer sem que haja espírito de partilha. Há católicos
participantes que fazem tudo isso, e até de uma forma consciente, mas nunca
experimentaram a beleza do Dízimo. É isso que está faltando em nossa Igreja, na vida de
muitos católicos. Pois o Dízimo é uma experiência maravilhosa de vida. É uma forma de
experimentar Deus. Um exercício de gratidão e de confiança na Divina Providência.
A alegria de partilhar o Dízimo faz com que nos sintamos vivos, que nos sintamos
verdadeiros cristãos, trilhando o caminho que foi traçado por Deus. As graças recebidas, o
amor aos irmãos e a certeza de que estamos vivendo a fraternidade, nos mostra que
fizemos a escolha certa ao nos tornarmos dizimistas.
Sinta você também esta alegria, adquirindo o calendário do Dizimista e faça a
experiência da oferta do dízimo.

01/05 Alcindina da Silva
02/05 Marilene Vaz de Farias
02/05 Vilma Maria Dagnoni
05/05 Francisco Polidoro Sobrinho
05/05 Valmor Dagnone
05/05 Celio Lira Filho
05/05 Antônio Ari Schwarth
05/05 Andréa Paula Pereira Gomes
06/05 Talmo Kleis
06/05 Alexandra Carla de Souza Flôr
07/05 Rubem Luiz dos Santos
08/05 Lio César de Macedo
08/05 Antônio Erminio Graciola
08/05 Luiz Carlos de Oliveira
09/05 Eni Felix Moser
11/05 Roseli Aparecida Vieira
11/05 Wilma Maria Dalbovo da Silva
11/05 Roseli Aparecida Vieira
12/05 Orlando Campos Barbosa
12/05 Edir Andriole Alvino
13/05 Rafael Lincks Siqueira
13/05 Euclides F. R. de Moraes
13/05 Jeriandrina Antônio Zelli
14/05 Francisco de Oliveira Leite
14/05 Célia Maria Wander de Oliveira
14/05 Iracema da Silva Cabral
15/05 Tânia Schmitz
15/05 Aurora de Almeida
15/05 Antônio Shauffert Jr.
15/05 Leonidía Souza Storino
15/05 Letícia Fernandes Vicente Farias
16/05 Jacinto Antônio Cardozo
16/05 Paulo César Forbessi
16/05 Ildebrando Mafra
16/05 Maria M. Brandão
16/05 Edna Mª Severino
17/05 Maria Wally Fuhs Orthmann
18/05 Janira Terezinha Patzlaff
19/05 Antônio Severino
19/05 Ademir Cledeson Vieira
19/05 Ligia Soares
20/05 Acy Graf
20/05 Patty Ortiz dos Santos
20/05 Maria Laurinda dos Santos
20/05 Virgínia Ana Sobowisky
21/05 Adriana Wanser Rodrigues
21/05 Rose Lima
22/05 Cristiane da Silva Beins
22/05 Silvio Oliveira
23/05 Ademir Tomazoni
24/05 Aldo Antônio Zulian
24/05 Antônio Evilásio de Souza
24/05 Idyllia Lazzaris
26/05 Luiz Claudio Ribeiro
26/05 Ênio José Lazzarin
27/05 Jaqueline Maes Dutra
27/05 Clausemar S. Maia da Costa
27/05 Alexandre Pereira
28/05 Priscila Maria Silveira Guimarães
28/05 Marly Eing
28/05 Célia Soares
28/05 Rosane Rothbarth
29/05 Atanar Cristina Silveira Oliveira
29/05 Manoel Castro
29/05 Maria Odete Soares Reig
29/05 Tereza Juliana Santos
30/05 Alfredo Fernando Kluger
30/05 Roseli da Silveira Uhlendorf
30/05 Maria Rosa Macedo
31/05 Maryséa Bresolin Martins
31/05 Arlete Pitz Rebelo
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São José Operário – 1º de maio
Rosa Helena Severino

Em 1955, o papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário, no dia 1º de Maio - dia em que
mundialmente se comemora o trabalho - para ressaltar a nobreza do trabalho, ficando o exemplo de José
como aquele a ser seguido por todos os trabalhadores cristãos. Desta forma, o papa homenageia o
exemplo de homem laborioso e honesto, fiel à palavra de Deus, obediente e justo.
Leão XIII, na encíclica Rerum Novarum, nos lembra que "os operários e os proletários têm como
direito especial o de recorrer a São José e procurar imitá-lo. José, de fato de família real, unido em matrimônio com a mais santa e a maior entre todas as mulheres, considerado como o pai do Filho de Deus, não
obstante tudo passou a vida a trabalhar e tirar do seu trabalho de artesão tudo o que era necessário ao
sustento da família."
Que o exemplo de José nos anime e inspire a santificarmos nossas vidas com nosso trabalho.

Nossa Senhora de Fátima – 13 de maio
Venerada com fervor no mundo inteiro, Nossa Senhora de Fátima é oficialmente a
padroeira de dois pequenos países da América do Sul: Guiana e Suriname. A história emocionante
de sua aparição aos três pastores na aldeia de Leiria, região de Fátima, Portugal, espalhou muito
rapidamente a sua devoção pelo mundo.
No dia 13 de maio de 1917, em um dia claro, as três crianças, Lúcia, Jacinto e Francisca,
estavam pastoreando nas colinas, quando sobre uma pequena azinheira, surge um clarão após um
relâmpago, e a figura “de uma Senhora vestida de branco, mais brilhante que o sol, reluzindo mais
clara e intensa que um copo de cristal cheio de água cristalina, atravessado pelos raios de sol mais
ardente”. Ela dirige-se às crianças e lhes pede que rezem o terço todos os dias pela paz do mundo,
que peçam pela conversão dos pecadores, e pelo fim da guerra. As aparições continuam, e sempre
a Virgem repete que se ore pela paz e pela conversão dos pecadores e que se reze o terço diariamente. Após cada mistério do terço dizei: “Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno,
levai as almas todas para o céu, principalmente aquelas que mais precisarem”.
A Virgem voltou muitas vezes, falou muito, e revelou terríveis acontecimentos, que
poderiam acontecer se o povo não se convertesse e rezasse o terço.
Estas profecias realmente se concretizaram: a desintegração do comunismo, as aberrações
morais de nossa época. A última profecia, cercada de mistério por tantos anos, foi revelada pelo
Papa, hoje Beato João Paulo II, que dizia respeito ao atentado que o mesmo sofrera em 1980.
Hoje o nome Fátima é sinônimo de Nossa Senhora em muitos lugares, principalmente no
Brasil.
Em Fátima os milagres acontecem. E sempre com a mesma intensidade do tempo de Lúcia,
Francisco e Jacinta.
Nossa Senhora trouxe palavras de esperança, um pedido de conversão e, sobretudo,
prometeu uma grande vitória: “Por fim, o meu Imaculado Coração Triunfará”.

Santa Rita de Cássia – 22 de maio
Rita queria ser religiosa, mas para satisfazer os pais que queriam netos, casou-se com Paolo de
Ferdinando, escolhido por eles. Não foi uma escolha sábia. Era brigão, beberrão, mulherengo e pouco achegado
à religião. Sorte dele que Rita era uma mulher virtuosa; com seu amor, paciência e oração, conseguiu converter o
esposo. Tiveram dois filhos que saíram iguais ao pai no temperamento. O calvário maior de Rita iniciou-se com o
assassinato do marido. Os filhos juraram vingar a morte do pai. Quando Rita percebeu que não conseguia fazêlos mudar de ideia, fez uma oração ousada. Pediu a Deus que salvasse seus filhos e que os levassem para junto de
si, antes de se tornarem assassinos. Deus ouviu sua prece.! Em pouco tempo encontrou-se sozinha. Julgou ser o
momento de realizar seu sonho de jovem: consagrar-se totalmente a Deus, como religiosa. Procurou as Irmãs
Agostinianas de Cássia, mas a superiora não aceitou por ser viúva. Rita não desanimou. Devota de Santo
Agostinho pediu ajuda a ele. Conseguiu entrar no convento de maneira misteriosa.
Tantas mulheres, ainda hoje, se voltam a ela confiantes pedindo pelos seus filhos e maridos. Afinal, ela foi mulher
forte que venceu a violência familiar, foi mulher de oração, que perdoou e soube construir a paz.

www.cdmmulher.com.br
(47) 3349 4022
Rua Zózimo José Peixoto, 166
Centro - Itajaí - SC
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Homenagem as Mães
Catequese de 1ª Eucaristia

“Ser mãe é mais que um dom, é a
virtude que engloba as palavras mais belas
que um ser humano possa pronunciar.”

“Mãe, te amo do fundo do meu coração!
Você é maravilhosa, adoro você!
Linda, carinhosa, a pessoa mais importante
da minha vida!”
Letícia Lourenço Lamim

Gabriele Moreno Rovigati

"Mãe, você é muito importante na
minha vida, pois se eu não tivesse vc, não sei
o que iria fazer! Mãe, você é muito legal,
bonita e inteligente!
A nossa família te ama muito. Feliz
dia das mães e parabéns por existir na minha
vida! “
Te amo mãe!

“Mãe,
Vejo por dentro uma alma tão
limpa e aconchegante que dá pra
dormir feito um anjo da guarda
protegendo de mãe a mãe.
A Mãe mais legal de todo o
universo.”
Matheus

Bernardo Borth

“Minha mãe é importante pois é
minha força.
Passaremos tudo o que for preciso,
mas sem você eu não vivo!
Eu te amo.”

“Mãe,
Te amo, você é muito carinhosa e legal!!
Nunca vou te esquecer!
Com carinho:”
Mariáh!!

Isadora Corrêa

“Minha mãe é tudo para mim,
sempre sorrindo é a primeira pessoa que me
diz bom dia e a última que me diz boa noite,
pois sempre com um beijo carinhoso me
coloca para dormir!
Eu amo muito a minha mãe e estarei
sempre ao seu lado!”

“Para mim , a minha mãe é tudo
na minha vida!!! “
Leticia

Nícolas

AÇÃO SOCIAL
Janeiro e Fevereiro/2013
Entidades beneficiadas:
•Ação Social São Vicente de Paulo;
•Fazenda Nova Canaã;
•Associação de apoio às famílias com hanseníase (A. F. H.);
•Creche Professora Neozilda;
•Associação dos portadores de deficiência física de Itajaí
e Região (A. P. D. E. F.);

Repasse de Doações:
•226 kg (açúcar, arroz, café farinha, feijão, fubá, sal, trigo, óleo e leite);
•45 unidades (sopa, polentina, massa tomate, macarrão, sopa, achocolatado)
•Sacolões: 24
•Vestuário: 1.531peças
•Bolsas: 10
•Cobertor: 08
•Calçados: 257 pares
•Brinquedos: 08 sacolas
•Louças: 30 peças
•Roupas de cama: 30 peças

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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Festa
do
Divino
Espírito
Santo
O Espírito Santo na celebração e no serviço
Irene de Souza – Bandeireira/Coordenadora.

A Festa do Divino, realizada no dia de Pentecostes, é atribuída à Rainha Isabel, esposa do Rei Trovador Dom Dinis de Portugual no
século XIV (1271-1336). Desde o século XVII acontece também em outras cidades do Brasil, trazida pelos devotos portugueses por volta
de 1765. Em Itajaí, a festa é tradicionalmente realizada desde o século XIX, mas efetivamente reativada a partir de 1991. O Divino Espírito
Santo é a alavanca da fé que renova a Igreja.
Bandeira: é a Bandeira de Deus e do seu povo, levando a fé e a religiosidade por toda a cidade. A cor da bandeira é vermelha, cor de
amor e do sangue dos mártires da nossa religião, que derramaram seu sangue pela fé em Jesus Cristo. Onde a Bandeira passa, são
derramadas bênçãos divinas. Beijar a Bandeira é uma forma de demonstrar a devoção.
Pomba: a Bíblia nos dá seu significado como símbolo da mansidão, da ternura, do amor de Deus. A pomba é mansa, simples,
humilde e pacífica como Jesus.
Fitas: representam os dons do Espírito Santo, suas graças e favores derramados sobre os devotos.

Esperando Pentecostes, faz-se lembrar a narrativa em Atos
dos Apóstolos: “Quando chegou o dia de Pentecostes, os
discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente,
veio do céu um ruído como um vento, que encheu toda a casa em
que se encontravam. Então apareceram línguas de fogo que se
repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios
do Espírito Santo”.
E nesse clima de espera surgem as “Bandeireiras”: pessoas
conscientes e talentosas que se colocam a serviço da Igreja sob a
unção do Espírito Santo.
A missão das Bandeireiras é grandiosa: ir ao encontro das
pessoas, das famílias, despertar a paixão por Jesus e a
experimentar sempre mais o amor de Deus Pai, propagando a
devoção ao Espírito Santo, terceira pessoa da Santíssima
Trindade.
O nosso grupo de Bandeireiras é sumamente expressivo.
Temos, por exemplo, as antigas que há mais de vinte anos estão
nesta missão, sem esmorecer porque a suprema graça as
acompanha; as novas, cheias de vigor, querem testemunhar com

a vida que crêem: “Cristo ressuscitou dos mortos”! Levando
aquela que teve o primeiro encontro com o Espírito Santo: Maria.
A bandeireira não foi chamada para produzir o fruto e sim
para levá-lo. O Espírito Santo produz o fruto, faz a obra. Seu poder
transformador é imensurável. Quando Ele se torna parte de nossa
caminhada, podemos esperar uma profunda transformação de
vida, fidelidade a Cristo, amor à Palavra de Deus, gosto pela
oração pessoal e comunitária, busca dos sacramentos da
Reconciliação e da Eucaristia, participação na Igreja com a
comunidade, amor a todos, preferencialmente aos pobres.
Amor, alegria, paz, coragem, bondade, fidelidade, mansidão,
autodomínio, são frutos do Espírito Santo. É pelos frutos que
sabemos em que patamar nos encontramos.
Aproximando-se a Solenidade de Pentecostes, vamos
percebendo pouco a pouco que o nosso modo de celebrar vai
mudando e que vida nova vai nascendo, mantida pela Ação do
Espírito que faz brotar um novo jeito de celebrar.
Participe dos Festejos do Divino de 12 a 19 de maio.
Caminhemos com o Espírito Santo!
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Neste ano da Fé, tenho a certeza de que muitas famílias terão a sua fé
renovada pelo mover do Espírito santo.
Avair M. da Silva
Serva do Grupo de Oração “Imaculada Conceição”.

Testemunhos de Cura:
Quando chegamos ao comércio de Dona Nilda Francisca Vieira, ela de
pronto, humildemente, pegou a Bandeira do Divino Espírito Santo e se cobriu
com ela, principalmente no braço esquerdo, pois há muito tempo sofria dores
fortes, desanimadoras. Passamos, novamente, no comércio dela, seu
testemunho foi o de estar curada.
Maria Aparecida Nunes apresentava um quadro de depressão com
tremores e postura curvilínea. Após a visita da Bandeira do Divino Espírito
Santo os tremores cessaram, sentiu-se restabelecida.
Rosa Helena D. da S. Severino (Bandeireira).

Testemunhos:
Depoimentos:
Neste meu primeiro ano como Bandeireira, visitei algumas lojas do
Centro de Itajaí: Irmãos Coelho, Calçados Germani, La Gitana, SB Calçados,
Angel, Xica Bacana, Casa dos Baixinhos (Shopping).
Agradecida e agraciada pelo “sim” dos empresários ao Divino Espírito Santo,
que nos capacita para levarmos sua luz, seus dons e carismas. Simbolizando a
visita da bandeira, cada loja recebeu um laço vermelho (cor do Espírito
Santo). Nossos agradecimentos a todos.
Fiquei tocada e impressionada ao ver a emoção das pessoas,
recebendo a Bandeira do Divino Espírito Santo, em suas casas. Foi uma
experiência real e única. Agradeço a Deus por estar numa missão de tão
grande importância.
Mariane Fantini (Bandeireira).
Comecei como bandeireira no ano passado. Estou envolvida e feliz com
tantas graças que pessoas têm alcançado, através da visita da bandeira do
Divino Espírito Santo. Elas se emocionam e realmente confiam nesta grande
força que o Senhor nos proporciona.
Edilâne Teixeira (Bandeireira).

A comunidade fala:
Vejo o trabalho das Bandeireiras como um derramamento do Espírito
Santo em nossa comunidade. Percebe-se a alegria das famílias que recebem a
visita da Bandeira e a expectativa de quem passa a aguardar a mesma visita.

Sou bandeireira, levo a Bandeira à comunidade da Dona Francisca
(Chica). Ela partiu para a casa do Pai, desejando que a Bandeira não parasse.
Aceitei a incumbência. A missão continua.
Mª. Goretti Cipriani (Bandeireira).
Meu objetivo como bandeireira e catequista, na comunidade da Vila
Operária, é levar os nossos catequizandos e suas famílias, vivenciar a fé no
Espírito Santo para que eles passem a conhecê-lo e amá-lo.
Angélica da S. Corrêa (Bandeireira).
Há mais de vinte anos, quase um mês antes da festa, eu e minhas
vizinhas andamos pelas ruas de casa em casa, na nossa comunidade, com
muita Fé e amor com a Bandeira, convidando para a grande festa do Divino
Espírito Santo. Sou muito feliz. Venha você também ser bandeireira.
Maria de Souza Furtado (Bandeireira e Ex Imperatriz).
Quando fui convidada para ser bandeireira não aceitei, sem refletir
sobre esse compromisso, a coordenadora cobrou a minha resposta e eu falei
que aceitava, porém naquele ano, em 2012, eu seria sua auxiliar, para saber
qual a efetiva função de uma bandeireira do Divino Espírito santo.
Foi e está sendo uma experiência enriquecedora. A ação do Espírito Santo é
muito forte. Somos muito bem recebidas nos estabelecimentos comerciais e
também nas residências. Há dias que saímos para fazer visitas e nos
surpreendemos ao realizar mais do que o esperado. Verdadeiramente, é o
Espírito Santo que age. Ele nos leva aonde Ele quer e ficamos muito felizes por
sermos escolhidas.
Fátima Regina R. Pfeilsticker (Bandeireira).
Erguer uma bandeira que traz a luz da fé, a elevação do Espírito de Deus,
e levá-la aos fiéis em suas casas, para que sintam a presença do Espírito Santo,
é o mesmo que levar vida. “ELE” é o nosso advogado de cada dia, que nos dá
força, nos inspira, defende e revela o amor de Deus para conosco, Eu me sinto
profundamente honrada por essa missão.
Vilma M. Dagnoni (Bandeireira).
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MOVIMENTO DE IRMÃOS - O QUE É E QUEM SOMOS.
Dalva e Nelson Abrão de Souza - Coordenadores

Logo após o Concílio Vaticano II, em 26 de junho de 1970, o
Movimento de Irmãos foi fundado pelo Monsenhor Bernardo
José Krasinski, junto com alguns casais em oração aos pés da
imagem da Virgem de Guadalupe, em Curitiba, Paraná, na
Paróquia a ela dedicada. Naquele momento, a Igreja ressentia-se
da necessidade de participação de casais atuantes nas paróquias,
com propósitos claramente definidos pela preservação do
Sacramento do Matrimônio e a específica evangelização nas
famílias. O sonho do Monsenhor era ver as virtudes de Maria em
cada um dos irmãos como código de honra.
Tendo em vista o êxito alcançado, resolveram expandir a
proposta no seio da Igreja, levando aos Bispos e Párocos das mais
diversas dioceses a proposta para a sua implantação. Em Santa
Catarina, na Arquidiocese de Florianópolis, o Movimento de
Irmãos fora acolhido e implantado na Paróquia Santíssimo
Sacramento de Itajaí, em 14 de março de 1975. Hoje estamos
presentes nas Dioceses de Blumenau, Rio do Sul, Tubarão e
Criciúma, com preparação nas dioceses de Joinville, Caçador e
Chapecó. No Paraná, estamos presentes em todas as paróquias da
Arquidiocese de Curitiba, São José dos Pinhais e Paranaguá, com
expansão prevista nas Dioceses de Cascavel e Nova Iguaçu.
Constituímos uma massa de fiéis em torno de quarenta mil casais
encontristas.
Somos um jeito novo de ser Igreja, apresentando-nos como
fiéis servidores ao nosso imediato Pastor Paroquial, a quem nos
colocamos a serviço para sermos inseridos nas Pastorais,
Ministérios e outras atividades religiosas a critério do Pároco.
Estamos inseridos na Pastoral Familiar, na Pastoral do Batismo, no
Ministério Extraordinário da Sagrada Comunhão, na Equipe
Litúrgica, no Ministério da Acolhida, etc. Muitos dos encontristas
são participantes ativos da Irmandade do Santíssimo
Sacramento, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Equipes de
Nossa Senhora, Bandeireiras, Coral, Irmandade Imaculada
Conceição, Pastoral do Enfermo, Pia União Santo Antônio, GBF,
Ação Social de um modo geral. Também possuímos Grupos de
Oração em Família e preparamos casais para os Encontros
Espirituais e início de caminhada alinhada ao carisma do
Movimento de Irmãos.
Como organização laica-eclesial, somos regidos por Estatuto

VISÃ

TICA

Nacional e Regimento Interno, supervisionados e aprovados
pelos Bispos das Dioceses e Arquidioceses aonde o Movimento
de Irmãos se faz presente. As coordenações paroquiais são eleitas
anualmente e as coordenações diocesanas são eleitas
bienalmente. A coordenação do Conselho Nacional tem sua
eleição de 4 em 4 anos, mantendo em seu quadro conselheiros
natos, por tempo indefinido.
Atualmente pertencem a Coordenação Paroquial os casais
paroquianos: Dalva e Nelson Abrão de Souza (Coordenador),
Heluar e Assis (Vice-Coordenador), Lacy e José (Tesoureiro),
Liliane e Róbson (Relações Públicas), Valdete e Henrique
(Liturgia), Marli e Éwerton (Mística do M.I.), Sandra e Ademir
(Espiritualidade) e Byanca e Jena (Animação). Nosso pároco,
Padre Sergio José de Souza é nosso Assistente Espiritual,
conforme previsão estatutária e regimental.
Propomos-nos neste “Ano de Fé” a abrasar o lema da C.F-2013:
“Eis-me aqui, envia-me” (Isaias 6-8).

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

www.visaootica.com.br
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PROGRAMAÇÃO - MAIO/2013
MISSAS E CELEBRAÇÕES

CASAMENTOS - MAIO/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 08 -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

FONE

18/05
25/05
15/06
07/07
20/07
27/07
08/09
28/09
05/10
19/10
09/11

São João Batista
São Sebastião
Santa Inês
São João Bosco
Santíssimo Sacramento
N. Sra. Aparecida
N. Sra. de Lourdes
Santíssimo Sacramento
São João Batista
Santa Inês
Senhor Bom Jesus
Dom Bosco

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

3348-2594
3360-4321
3367-0847
3348-2728
3348-1254
3360-0488
3344-3972
3348-1254
3348-2594
3367-0847
3363-9796
3348-2728

ENCONTRO PARA PAIS E PADRINHOS DE BATISMO
DATA
1º Sábado do mês
13h30
1ª Quarta-feira do mês 19h30
2ª Sexta-feira do mês 19h
2ª Sexta-feira do mês 19h
2º Sábado do mês
13h30
2º Sábado do mês
14h
2º Sábado do mês
14h
2º Sábado do mês
13h30
3ª Quarta-feira do mês 19h
3º Sábado do mês
13h30
4º Sábado do mês
13h30
Última 2ª feira do mês 19h
Último Sábado do mês 13h30
08/05 – 17/08 – 06/11
17/05 – 14/06

BAIRRO

FONE

Paróquia São Cristóvão (Matriz)
Paróquia São João Batista
Paróquia São Sebastião (Baln. Camboriú)
Paróquia N. Sra. Aparecida (Baln. Camboriú)
Comunidade Cristo Rei – Costa Cavalcanti
Paróquia São João Bosco (Dom Bosco)
Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
Capela N. Sra. de Fátima – São Vicente
Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
Comunidade N.Sra. Perp. Socorro–Votorantim
Paróquia São Vicente de Paulo (São Vicente)
Paróquia Santíssimo Sacramento (Centro)
Paróquia São Pedro - Itaipava
Paróquia N. Sra. de Lourdes - Fazenda
Paróquia Senhor Bom Jesus – Monte Alegre

3341-1408
3348-2594
3360-4321
3360-0488
3341-1408
3348-2728
3367-0847
3241-2742
3367-0847
3341-1408
3241-2742
3348-1254
3346-2874
3344-3972
3363-9796

1.Ana Laura Buttendorf e Allan Saddi Arnesen.
Dia: 04 de maio às 18h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
2.Thais Weber Gonçalves e Marcos Gabriel Estrella.
Dia: 04 de maio às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
3.Samara Ana Correia e Felipe Luiz F. Fabiani.
Dia: 04 de maio às 21h.
Local: Igreja Matriz
4.Damiane Titton e Luciano Carlos da Silva.
Dia: 11 de maio às 18h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
5.Camila Mahiba P. Farhat e Alírio Pedro dos Santos.
Dia: 11 de maio às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
6.Suelen Loch e Jonathas da Costa.
Dia: 11 de maio às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Paz.
7.Alelu Gabriela D. Pinto e Rodrigo dos Santos
Dia: 18 de maio às 18h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
8.Candice de Cordova e André Felipe Rocha.
Dia: 18 de maio às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
9.Aline A. de Oliveira e Thiago José Wisenteiner.
Dia: 25 de maio às 18h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
10.Luciana Cristina da Luz e Rafael de Azevedo.
Dia: 25 de maio às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.
11.Vânia Caroline M. da Silva e Thiago F. dos Santos.
Dia: 31 de maio às 20h.
Local: Igreja N. Sra. da Conceição.

AGENDA PAROQUIAL - MAIO/2013
DATA
04
07
07
08
09
09
10
11
11
12
13
14
15
16
18
18
19
21
27
27
27
28
29
30

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

HORA
19h
19h30
19h30
11h30
8h
8h
19h30
14h30
15h
18h
19h30
15h30
20h
8h30
18h30
19h
9h
20h
13h30
19h
20h
14h30
20h30
14h30
15h

anuncie aqui
(47) 3348-1254

EVENTO
Oração c/Missa–Irmandade Imac. Conceição
Vigília do Movimento de Cursilhos
Reunião Coord. de Catequese Comarcal
Macarronada - Associação Amor Próprio
Bazar de Roupas Usadas – Rede Feminina
Bazar de Artesanato – Pastoral do Enfermo
Missa do Divino
Reunião e Adoração Apostolado (comarcal)
Reunião Comitium Stella Maris–Legião Maria
Retorno das Bandeireiras
Missas – Festa do Divino (até 19/05)
Reunião de Catequistas
Reunião Grupo N. Sra. das Graças - Cursilhos
Reunião Pré-Comitium – Legião de Maria
Encontrão de Crisma (Divino) – 1ª e 2ª etapas
Cortejo do Divino e Coroação do Casal
Cortejo do Divino e 17:30h
Reunião c/Pais – 1ª Euc.
Reunião de Catequistas - Matriz
Encontro para Pais e Padrinhos
Adoração - Área Pastoral (a definir)
Reunião Mensal - Apostolado Oração
Reunião de Ministros
Reunião Mensal - Apostolado
Corpus Christi

LOCAL
Igreja Matriz
Capela
Par. N.S.Aparecida
Salão
Salão
Salão
Igreja Matriz
Salão/Igreja
Capela
Igreja Matriz
Igreja Matriz
Vila
Sala
Sala (Capela)
Igreja
Res. do
casal/Matriz
Praça da Matriz
Vila
Sala de Reuniões
Salão
Casa
Salão
Salão
Vila Operária
Matriz
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Espaço da Criança

Antônio Medeiros

Maio
dom seg

5 6
12 13
19 20
26 27

ter

7
14
21
28

2013
qua qui sex

sáb

1 2 3 4
8 9 10 11
15 16 17 18
22 23 24 25
29 30 31

Parabéns à Cruz Vermelha Internacional,
que tem como missão levar assistência a
quem necessita.

01 - Dia do Trabalho
08 - Dia Internacional da
Cruz Vermelha.
10 - Dia da Cozinheira
12 - Dia Mundial da
Enfermeira
12 - Dia das Mães
13 - Abolição da Escravatura
16 - Dia do Gari
18 - Dia Mundial dos Museus
19 - Dia da Língua Nacional
22 - Dia do Apicultor
29 - Dia do Geógrafo
30 - Dia das Bandeiras.

nha
i
m
a
mo
a
u
me
E
o
n
e. O
ã
m
a
m
dela é
Desenho original: www.pragentemiuda.org

www.blogspot.com.br

Coloque os ponteiros, nos horários correspondentes:

3h, 5min

11 12 1
2
10
3
9h, 15min
1h,30min 9
8
4
7 6 5
11 12 1
11 12 1
2
10
2
10
6h,45min
3
3
9
9
8
8
4
4
7 6 5
7 6 5
Resp.: 1.coração; 2.flor; 3.vestido; 4.ovo da cesta; 5.cabelo da Mônica; 6.vestido da Mônica; 7.brinco.

11 12 1
2
10
3
9
8
4
7 6 5

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

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.”

Maio 2013
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Encontro de Noivos em 20/04/2013
Aconteceu no dia 20 de abril o Encontro para Noivos, em nossa paróquia,
coordenado pela Pastoral Familiar, onde 30 casais estiveram reunidos durante toda
à tarde recebendo orientações para a vida matrimonial através de palestras,
círculos e vivências.
— "Agora somos UM, juntos para sermos melhores e mais fortes com a ajuda
e a graça de Deus".
A Equipe do Encontro de Noivos e a Pastoral Familiar desejam aos casais uma
feliz união colocando sempre Deus em cada momento de suas vidas. Felicidades,
pois vocês merecem.

Terço dos Homens
Convite
O Grupo Terço dos Homens de São José, através do seu
coordenador Márcio Antônio Reiser, convida todos os homens para a
oração do Santo Terço que acontece todas as quintas-feiras, após a Missa
das 19h30 na Igreja Matriz do Santíssimo. Venha participar conosco.

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
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Corpus
Christi

Festejando Corpus Christi
de 23 à 30 de maio de 2013

“Este é o pão que desceu do céu; não é o caso de vossos
pais, que comeram o maná e morreram; quem comer este pão
viverá para sempre.” (Jo 6, 58).
Na liturgia da Solenidade de “Corpus Christi” há uma
dimensão especial de profissão pública de fé na presença
eucarística de Cristo por parte da Igreja, através da procissão
solene, com celebrações nos dias que antecedem a festa, para
aprofundarmos este grande mistério de amor e melhor usufruirmos suas graças.
Convidamos todos a participarem conosco deste grande
evento de fé e devoção, nos dias 23 à 30 de maio.

Programação:
Dia 23 de maio – Quinta-feira:
19h30 – Santa Missa e bênção com o Santíssimo.
Cel.: Pe. Sérgio José de Souza.
Tema: “Estejam em paz uns com os outros” (Mc 9,50).
Mordomos: Irmandade do SS. Sacramento, Ministros da Comunhão
(Matriz e Vila) e Coroinhas.
Dia 24 de maio – Sexta-feira:
19h30 – Santa Missa com bênção da família.
Cel.: Pe. Márcio Alexandre Vignoli.
Tema: O que Deus uniu, o homem não deve separar” (Mc 10,9).
Mordomos: Movimento de Irmãos, Pastoral Familiar, Pastoral do Batismo
e RCC.
Dia 25 de maio – Sábado:
19h30 – Santa Missa com bênção de Terços.
Cel.: Pe. Sérgio José de Souza.
Tema: “Esta é a obra do Espírito: glorificar o Filho nos irmãos e irmãs, até
que Deus seja Tudo em todos” (1cor 15,28).
Mordomos: Grupo da Divina Misericórdia, Apostolado da Oração (Matriz
e Vila) e Grupos Bíblicos em Família (GBF).
Dia 26 de maio – Domingo: – (Solenidade Santíssima Trindade):
12h – Almoço Festivo no Salão Paroquial.
18h – Santa Missa com bênção de Crucifixos.
Cel.:: Pe. Eduardo Bastos.
Tema: “O Espírito da Verdade manifestará a minha glória” (Jô 16,13).
Mordomos: Catequese de Crisma e 1ª Eucaristia, Coral do SS.
Sacramento, Cursilho de Cristandades e Pastoral do Dízimo.

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

Dia 27 de maio – Segunda-feira:
19h30 – Santa Missa com bênção da água.
Cel.: Pe. Hélio da Cunha.
Tema: “Bom Mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna?”(Mc 10,17).
Mordomos: Bandeireiras do Divino, Associação Cristã Feminina, Oficina
de Nazaré.
Dia 28 de maio – Terça-feira:
19h30 – Santa Missa com bênção dos pães.
Cel.: Pe. Silvano Valdemiro de Oliveira.
Tema: “Eis que nós tudo deixamos e te seguimos” (Mc 10,28).
Mordomos: Pia União de Santo Antônio, Legião de Maria, Grupo Encantos
da 3ª idade.
Dia 29 de maio – Quarta-feira:
19h30 – Santa Missa com bênção da saúde e remédios.
Cel.: Pe. Leandro José Rech.
Tema: “Deixa-nos sentar um à tua direita e outro à tua esquerda” (Mc
10,37).
Mordomos: Irmandade da Imaculada Conceição, Congregações
Religiosas, Ação Social,
Dia 30 de maio – Quinta-feira:
15h – Celebração Solene de Corpus Christi.
Cel.: Dom Vito Schlickmann.
Tema: “Vocês é que tem de lhes dar de comer” (Lc 9,13)
Mordomos: Pastorais, Movimentos e Lideranças.
Após a celebração, segue Procissão com a tradicional confecção
de tapetes pelas ruas.
Ao final da procissão, teremos um delicioso café colonial no salão
paroquial..

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

