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Se Cristo não ressuscitou,
é vã a nossa fé.
I Coríntios 15: 13-14, 17,20
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PALAVRA DA IGREJA

ARTIGO DO MÊS

“Quem não nascer de novo,
não poderá ver o reino de Deus”

Viver o Ano da Fé
Por Pe. Marcelo Telles

“Desde o princípio do meu ministério como Sucessor
de Pedro, lembrei a necessidade de redescobrir o caminho da
fé para fazer brilhar, com evidência sempre maior, a alegria e o
renovado entusiasmo do encontro com Cristo” (Papa Bento
XVI,Carta Porta Fidei, 01).
Com estas palavras motivamos às pessoas de boa
vontade e de fé trilharem este ano que se iniciou na perspectiva de aprofundar seu encontro pessoal com Cristo Jesus.
E, Cristo quer continuar a se manifestar como o Enviado do Pai,
aquele que se autodenomina “o Caminho, a Verdade e a Vida”
(cf. Jo 14,6).
Diz o Catecismo da Igreja Católica que a oração nos
facilita este encontro com Cristo – “A maravilha da oração se
revela justamente aí, à beira dos poços aonde vamos procurar
nossa água; é aí que Cristo vem ao encontro de todo ser
humano, é o primeiro a nos procurar, e é Ele que pede de
beber. Jesus tem sede, seu pedido vem das profundezas do
Deus que nos deseja. A oração, quer saibamos ou não, é o
encontro entre a sede de Deus e a nossa. Deus tem sede que
nós tenhamos sede dele” (CIC 2560).
Ao se deparar com estas afirmativas se percebe uma
riqueza enorme do que significa o Encontro com Cristo na vida
do ser humano. Pois o próprio Deus anseia por este encontro.
E o retrato mais significativo deste Deus que anseia o encontro
com o ser humano está relatado na passagem do Filho
Pródigo (cf. Lc 15,11-32) onde o Pai (Deus) demonstra tanto a
sua ansiedade na expectativa do reencontro com seu filho
perdido, bem como a alegria deste encontro em que só
poderia ser selado com uma grande festa – sentimento da
alegria exposto a todos que convivem com Ele.
O Deus expresso nesta passagem é um Deus
misericordioso e alegre.
Sabe-se que Deus é justo, mas Ele anseia muito mais
pela descoberta que os seus filhos e filhas fazem deste
“Encontro Profundo com Ele” do que julgar com severidade.
Pois quando seus filhos e filhas em Cristo descobrem o
Deus de amor, de misericórdia; começam a trilhar um caminho
diferente do que vinham a viver e, assim suas ações serão
enriquecedoras no sentido de que a graça divina se manifesta
mais do que as falhas humanas.
Este Ano da Fé proposto pelo Papa é para os que já se
encontram neste Encontro com Cristo um chamado para
renovar o entusiasmo a exemplo dos próprios discípulos. E
aqui vale lembrar a passagem dos Discípulos de Emaús (cf. Lc
24, 13-35). Estes dois estavam desorientados e desmotivados
a viver os Ensinamentos de Cristo; seus sentidos não lhe
indicavam esperança, o espírito estava abatido e sem luz ao
ponto de se sentirem na escuridão. Todavia o reencontro com
o Mestre aos poucos lhes aquecera o coração (espírito) – “Não
nos ardia o nosso coração quando ele nos falava pelo
caminho, quando nos explicava as Escrituras?” (Lc 24,32) E
completou-se a manifestação do Cristo quando ao sentarem à
mesa para cear (cf. Lc 24,30). E tamanha fora a euforia causado
nos discípulos que voltaram imediatamente para relatar ao
grupo dos seguidores o que acontecera (cf. Lc 24,33-35).
Este Cristo espera este encontro íntimo em que
provoca uma reviravolta na vida de cada pessoa. É evidente
que para cada um ele tem uma forma toda especial de falar ao
coração. Por isso, a partir desta reflexão feita acima sugerimos
que você descubra numa das passagens em que as pessoas se
encontraram com Cristo, você possa se identificar e a partir
dali seguir os passos daquele que é a manifestação do Amor
de Deus por excelência – Jesus Cristo.
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Antônio Medeiros - toninhomedeiros@hotmail.com

Nicodemos era um fariseu membro do Sinédrio e um dos doutores da
lei. Com receio de ser visto por algum dos seus, foi, na escuridão da noite,
conversar com o Nazareno.
O próprio doutor da lei reconhece Jesus como Mestre ao afirmar:
“Rabi, sabemos que és um mestre vindo de Deus. Ninguém pode fazer esses
milagres que fazes se Deus não estiver com ele”. O diálogo que se seguiu entre
os dois mestres, deixa claro quem tinha a autoridade da palavra e da verdade.
Jesus foi direto ao assunto: “Em verdade, em verdade te digo, quem não
nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus”. (Jo 3,3)
Nicodemos, como toda a Nação, esperava a libertação de Israel
quando se cumprisse a profecia da vinda do messias, mas diante das palavras
de Jesus, indignado, perguntou: “Como pode um homem renascer, sendo
velho? Porventura pode tornar a entrar no seio de sua mãe e nascer segunda
vez?” (Jo 3,4). A resposta de Jesus foi uma confirmação, para que não ficasse
nenhum mal entendido: “Em verdade, em verdade te digo, quem não renascer
da água e do Espírito não poderá entrar no reino de Deus”.
Se uma pessoa vive só pela vida natural, pode vir a se tornar um
indivíduo perigoso para a própria espécie. Viverá instintivamente, com uso da
sua inteligência animal, premeditando o mal.
Jesus complementa: “O que nasceu da carne é carne, e o que nasceu do
Espírito é Espírito” (Jo 3,6). É necessário, pois, que haja a vida natural e a vida
espiritual.
O mesmo Espírito revela a São Paulo, em Rom 8,5s: “Os que vivem
segundo a carne gostam do que é carnal; os que vivem segundo o espírito
apreciam as coisas que são do espírito. Ora, a aspiração da carne, é a morte,
enquanto que a aspiração do espírito é a vida e a paz".
São Paulo nos ensina ainda em ICor 15,44s que “Semeado um corpo
animal, ressuscita corpo espiritual. Se há um corpo animal, também há um
espiritual”.
O corpo animal que renasce é aquele que nasce de novo pelo Espírito,
antes da morte. É o “sim!” da salvação, querer ser guiado pelo Espírito Santo, e
reconhecer em Jesus o único caminho para a vida eterna; ressuscitar com
corpo espiritual, só depois passar pelo sono (ou morte, como conhecemos).
Nascer de novo, então, não é nascer novamente na carne, reencarnar,
mas buscar a vida espiritual, e transformar-se em homem novo, mulher nova.
O apóstolo Paulo, novamente, esclarece: “Renunciai à vida passada,
despojai-vos do homem velho, corrompido pelas concupiscências enganadoras.
Renovai sem cessar o sentimento da vossa alma, e revesti-vos do homem novo,
criado à imagem de Deus, em verdadeira justiça e santidade” (Éf 4,22).
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ERRATA
Na edição nº 130, na página 08, o texto Profissão Essencial:
PROFESSOR, é de autoria do Professor Edson D'Ávila.
Na página 04 o texto: Santas Carmelitas no mês de outubro a autoria é
de Rosa Helena Severino.
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6ª Campanha das Talhas de Caná
A Campanha das Talhas de
Caná aconteceu nos dias 14 a 19
de outubro, na Igreja Nossa
Senhora da Paz, Vila Operária.
Foram seis noites de muita
oração, onde a cada missa,
clamamos com muita fé a
intercessão de Nossa Senhora a
seu Filho Jesus pelos pedidos
colocados dentro das talhas.
Temos a certeza que o Senhor
agiu poderosamente em todas as
necessidades e que todos que
participaram, experimentaram
essa ação de Deus em suas vidas.
Louvamos a Deus pela vida de
todos e pelas graças e bênçãos derramadas em nossa comunidade.
“Celebrai o Senhor, aclamai o seu nome, apregoai entre as nações as suas obras “
salmo 104,1.
Avair Mendes da Silva
Renovação Carismática Católica

Finados, 02 de novembro
Marcio Antonio Reiser O.F.S. - marcioreiser.blogspot.com

“Louvado sejas meu senhor, por
nossa irmã a morte corporal, da qual homem
algum vivente pode escapar.” (São Francisco
de Assis.)
Já no antigo testamento a bíblia nos
apresenta sinais claros que testemunham a
fé na “comunhão entre vivos
e mortos.” Fé, portanto na
vida além da morte. Lemos
no livro de Macabeus, que
Macabeu marcou o sacrifício
no templo de Jerusalém
como intercessão pelos
soldados mortos em
combate. (2 MC 12, 43-45).
Sabemos que a Igreja
conservou esta crença na
vida após a morte, como
também a ressurreição dos
mortos a luz da ressurreição
de Cristo. É certo que mesmo
morrendo na fé em Deus,
uma grande quantidade de fiéis leva consigo
algumas imperfeições e necessitam libertarse de tudo, antes do encontro definitivo com
Deus. Esta purificação ou libertação, a Igreja
chama de purgatório.

Não amemos com palavras,
mas por atos e em verdade
(I Jo 3,8)
Pastoral do Dízimo
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Todos aqueles que nos precederam e
que já cumpriram o tempo, esperam
confiantes, contar com nossas orações ao
Deus de infinita misericórdia.
Quando sepultamos os nossos entes
queridos, na verdade estamos semeando na
dor e na esperança, com a
cer teza do reencontro
definitivo nas moradas
celestes que o senhor nos
preparou.
Celebrar finados é muito
mais do que flores e velas, é
na verdade um repensar
nossa existência, nossos
valores e principalmente a
dimensão da nossa fé diante
da única certeza que temos;
Que um dia iremos morrer...
Santo Agostinho nos
ensina que: “Então será a
alegria plena e perfeita, a
felicidade perpétua; Quando já não tivermos
por alimento o leite da esperança, mas o
alimento sólido da realidade.”

Dizimistas
Aniversariantes
em Novembro
01/11 Adides Dimas dos Santos
01/11 Herminio Gervásio Jr.
01/11 Alcides Bersi
01/11 Santina Gonçalves Polidoro
02/11 Sueli Rebelo
03/11 Mariza Heusi
04/11 Moacir Santana
04/11 Celso Hugo Praum
04/11 Eda Bett de Oliveira
04/11 Lameu Leôncio Egadio
05/11 Valdete Custódio
06/11 Gilson da Silva de Andrade
06/11 Ana Gazaniga Vieira
06/11 Greici Wiggers
07/11 Léa Regina Rangel Wippel
08/11 Mauro Osmar Spagnol
09/11 Silvério Francisco Ramos
09/11 Ricardo Borba Mussi
09/11 Maria da Gloria Marquetti
10/11 Anésia Sagas Boemer
11/11 Osnildo Custódio
13/11 Maria do Carmo Lopes Silveira
14/11 Nilto Foppa
14/11 Mafalda Novelleto
15/11 Luiz Romano Pezzini
16/11 Carlos Guilherme Weber
17/11 Ederson Pereira
18/11 Antônio Bittencourt
19/11 Eliton Luiz Schumacker
19/11 Anacleto Wenzel
19/11 Ana Mª. Candido Malburgo
19/11 Odilon Cesário Pereira Filho
19/11 Alberto Magno Nakashima
21/11 Kelef José Morgado
21/11 Valdir Chiarelli
21/11 Irene Kobarg
21/11 Fabiana Severino de Araújo
21/11 Letícia Bahls
22/11 Adolice W. Vieira
22/11 Maria Lorenita de Souza Rocha
22/11 Maria de Lourdes Carvalho
22/11 Noêmia de Maria da Silva
22/11 Vanderléia Matsuda
23/11 Airton Perfeito da Silva
23/11 Leopoldo Dagnoni
24/11 Lenoir Palhano
24/11 Lordemar Pamplona
24/11 Antônio Custódio
25/11 Helenir Krobel
25/11 Osnildo Mafra
25/11 Rogério Ulisses Zimmermann
Negreiro
26/11 Francisco José Bittencourt
27/11 Iracema Porciuncula
27/11 Vera Lúcia Garcia Gonçalves
27/11 Áurea Vanda Pereira
27/11 Getulio Luiz Junckes
28/11 Marli Correia Camargo
28/11 Malico Kaeton da Silva
29/11 Cícero Humberto Ferrac

Paz e bem!
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Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
A primeira novena foi dirigida pela Sra. Aquilina Rosa.
Depois de alguns anos esta devoção foi se estendendo para
as outras paróquias da região.
O quadro de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
mostra vários sinais: o primeiro é a estrela em cima de sua
cabeça, que é a estrela que nos conduz ao porto seguro. O
segundo são os arcanjos: São Miguel e São Gabriel que
estão ao lado direito e esquerdo de Maria. O terceiro sinal é a
boca de Maria pequena para recolhimento precioso, ela
fala, mas pouco, a túnica vermelha usada pelas virgens na
época de Cristo, o manto azul escuro usado pelas mães da
Palestina, Maria é ao mesmo tempo Virgem e Mãe.
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é um título dado
a Virgem Maria associada a um ícone bizantino que está em
Roma.
Abençoai mãe querida o povo de nossa cidade e
todos os vossos devotos. Protegei os pais, mães, jovens,
adolescentes, crianças e idosos. Restituí a saúde aos enfermos, confortai os aflitos. Ajudai-nos a resolver nossos
problemas pessoais e familiares. Sede nossa Mãe do
Perpétuo Socorro e dai-nos a vossa benção.
Rosa Severino

CONVITE
A Novena de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro é
muito antiga e conhecida no mundo inteiro graças ao
trabalho dos missionários redentoristas. Para que esta
novena nos ofereça os favores celestiais, contamos com a
poderosa intercessão de Maria, a Mãe do Perpétuo Socorro.
É preciso um coração cheio de fé, esperança e amor a Deus
Pai. “Senhor aumenta nossa fé, para que possamos seguir os
exemplos de Maria e viver conforme a sua vontade”. Pela fé
conseguimos superar nossas fraquezas.

A Paróquia Santíssimo Sacramento convida toda a
comunidade para a ordenação diaconal de Eliomar Vitti e
Fábio Rocha, Presidida pelo Arcebispo de Florianópolis Dom
Wilson Tadeu Jonck, na Igreja Matriz do Santíssimo
Sacramento, no dia 17 de novembro, as 15 horas.

Em Itajaí, esta novena teve início no dia 4 de outubro
de 1972, completou 40 anos de bênçãos e graças recebidas.
Era pároco Pe Egídio Bertotti e seu irmão Pe Luis Bertotti era
o vigário paroquial. O casal Maria de Lourdes e Laércio
Malburg devotos de Maria queriam iniciar a novena de
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. Foram a Curitiba
juntamente com o casal Natalina e Dilnei, e o quadro foi
trazido para a nossa Paróquia onde foi bem recebido. A Sra.
Maria de Lourdes Burg há 29 anos participa assiduamente
na liturgia da novena.

AV. JOCA BRANDÃO, 265 - CENTRO - ITAJAÍ - SC - FONE (47) 3045-6030

www.lojasmadri.com.br

MADRI

Telefones:
3341-3200
9652-0630
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Uma grande celebração da fé
Por Irene de Souza

Muitas flores, das mais variadas cores e espécies, para
homenagear aquela de quem o Concílio Vaticano II, com muita
propriedade enfatiza “Maria é como que plasmada pelo Espírito
Santo, tornando-se nova criatura”.
Lembra o Documento de Aparecida que Nossa Senhora
é a discípula perfeita do Senhor, afirmando que nela
encontramos todas as características do discipulado segundo o
coração de Deus.
A Sagrada Eucaristia chega ao seu final. Nada mais se
precisa dizer, tudo é novo, tudo é santo na Senhora Aparecida
em quem experimentamos vida, graça, aconchego, consolação,
bondade, beleza.
Obrigado Senhor, por Nossa Senhora Aparecida, mulher
humana e limitada como nós, mas transbordante de graça. Que
ela interceda pelo Brasil e por nós.

No dia 12 de outubro, comemoramos o “Dia de Nossa
Senhora Aparecida” a padroeira do Brasil. Ela recebeu nomes
diferentes em cada lugar onde já apareceu, mas a fé dos
católicos é forte e única.
Sua imagem foi achada por humildes pescadores no rio
Paraíba (São Paulo) em outubro de 1717.
Neste dia, os fiéis lotaram a Igreja Matriz do Santíssimo
Sacramento para participar da “celebração eucarística” das
19h30 em honra a nossa padroeira.
A convite do pároco Pe. Sérgio José de Souza, o
celebrante foi o Pe. Victor Galvino Feller, vigário geral da
Arquidiocese de Florianópolis. A equipe litúrgica foi conduzida
pelo candidato ao diaconato permanente, Eliomar Vitti.
Nossa paróquia refletida no rosto da amada mãe
Aparecida não cessou de aclamá-la, cantando “Dai-nos a
bênção, ó mãe querida, Nossa Senhora Aparecida.”
O clima da Igreja foi de sagrado entusiasmo, eis que
chega a imagem de Nossa Senhora Aparecida, levada pelas
bandeireiras do Divino Espírito Santo. Celebração belíssima e
que emocionou todos os fiéis. Quem a contempla sente
profunda veneração.
A assembleia reunida refletiu diante dos símbolos da
nossa fé: Crucifixo iluminado pelas tochas litúrgicas, Rosário,
Bíblia. Catecismo levado pela comunidade.
A celebração continua. É hora do Ofertório e da Sagrada
Comunhão. Presente o “Senhor Ressuscitado conforme
prometera a humanidade”.
“Fazei tudo o que ele vos disser.” Como não aceitar esse
convite? Como não nos alegrar em tê-la como mãe e
intercessora?

Prestação de Contas
Novembro 2012

AÇÃO SOCIAL E CULTURAL
SANTÍSSIMO SACRAMENTO

DOAÇÕES RECEBIDAS:

REPASSE DE DOAÇÕES:

• 240 kg de alimentos, (arroz, açúcar, farinha,
fubá, feijão, sal, trigo, café, sardinha)
• 36 Litros (óleo, leite)
• 90 Unidades (achocolatado, sopa,
sardinha, macarrão, massa de tomate,
polentina)
• 06 Sacolões
• 565 Peças Vestuário
• 138 Pares de calçado
• 10 Bolsas

• 257 kg (açúcar, arroz, café farinha, feijão,
fubá, sal, trigo,);
• 30 litros (leite, óleo)
• 82 Unidades (sopa, polentina, massa tomate,
macarrão, sopa, achocolatado)
• Sacolões: 05
• Vestuário: 564peças
• Bolsas: 08
• Calçados: 138 pares
• Brinquedos: 08 sacolas

www.cdmmulher.com.br
(47) 3349 4022
Rua Zózimo José Peixoto, 166
Centro - Itajaí - SC
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ANO DA FÉ

Fé, um dom de Deus e um ato humano
Por Profª. Yvone Garrozi Silva

A Igreja Católica promove mais um Ano de Fé. Com
início no dia 11 de outubro de 2012 e encerramento no dia
24 de novembro de 2013, solenidade de Jesus Cristo, Rei
do Universo. Preocupada com o contexto geral da crise,
que envolve também a fé, a Santa Sé pretende oferecer
oportunidades aos católicos e a todas as pessoas de boa
vontade que “vivem com saudade de Deus e com desejo
de encontrá-lo novamente”.
A Fé é um dom gratuito de Deus, oferecido a todos
os homens e mulheres, sem exceção. A Fé é como uma
semente que Deus planta em nós. Esta semente deve
receber condições materiais para que a Fé cresça.
A Fé precisa ser estimulada, exercitada; São Paulo diz
“Acredita-se com o coração, com a boca, faz-se a profissão
de Fé” (Rm 10,10). O coração indica que o primeiro ato, pelo
qual se chega a Fé, é dom de Deus e ação da graça que age
e transforma a pessoa até o mais íntimo dela mesma. São
Lucas ensina que o conhecimento dos conteúdos que se

deve acreditar, não é suficiente se, depois, o coração, não
for aberto pela graça que consente ter olhos para ver em
profundidade e compreender que o que foi anunciado é a
Palavra de Deus.
Por sua vez o professar com a boca, indica que a Fé
implica um testemunho e um compromisso público. A Fé é
decidir estar com o Senhor, para viver com Ele. A Fé precisamente, porque é um ato de liberdade, exige também
assumir a responsabilidade social daquilo que se acredita.
No dia de Pentecostes, a Igreja manifesta, com toda clareza,
esta dimensão pública do crer e do anunciar sem temor à
própria Fé a toda gente. É o dom do Espírito Santo que
prepara para a missão e fortalece o nosso testemunho
tornando-o franco e corajoso.
Assim diz o Catecismo da Igreja Católica; “Eu Creio” é
a Fé da Igreja, “Nos Cremos” é a Fé da Igreja confessada
pelos Bispos reunidos em Concílio ou, de modo mais geral,
pela Assembleia Litúrgica dos fiéis. O conhecimento da Fé
Acesse nosso site:

anuncie aqui

Utilidades Domésticas
Presentes - Lista de Casamento

(47) 3348-1254

Rua Uruguai, 715 - Fazenda - após a UNIVALI - (47) 3346-6813

www.paroquiadamatriz.com.br

Paróquia Santíssimo Sacramento
Itajaí - SC
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introduz na totalidade o Mistério da Salvação revelado por
Deus. Devemos aceitar livremente o Mistério da Fé, porque
nos diz o próprio Deus, quando revela o seu mistério do
amor pela humanidade. Há muitas pessoas, que embora
não reconhecendo em si mesmas o dom da Fé, vivem
numa busca contínua acerca da sua existência e do
mistério do mundo.
Será decisivo repassar durante este Ano a história da
nossa Fé. Ao longo deste tempo, manteremos o olhar fixo
sobre Jesus Cristo, autor e consumador da Fé. Na morte e
ressurreição de Jesus pela nossa salvação, encontramos
exemplo de Fé que marcaram estes dois mil anos de nossa
história de Salvação.
- Pela Fé, Maria acolheu a palavra do anjo e acreditou no
anúncio de que seria a mãe de Deus. (Lc 1,38).
- A visita a Isabel, elevou o seu Cântico de louvor ao
Altíssimo pelas maravilhas que realizava em quantos a Ele
se confiavam (Lc 1,46-55).
- Com alegria, deu a luz a seu filho unigênito, mantendo
intacta a sua virgindade (Lc 2,6-7).
- Confiando em José, seu esposo, levou Jesus para o Egito, a
fim de salvá-lo da perseguição de Herodes (Mt 2,13-15).
- Com a mesma Fé, seguiu o Senhor na sua pregação a seu
lado, mesmo no Golgota (Jo 19,25-27).

07

- Com Fé, Maria saboreou os frutos da ressurreição de Jesus.
(LC 2,19-51)
- Pela Fé os apóstolos deixaram tudo para seguir o Mestre
(Mc 10-28)
- Pela Fé, foram pelo mundo inteiro, obedecendo ao
mandato de levar o Evangelho a toda criatura (Mc 16-15).
- Pela Fé, formaram a primeira comunidade reunida (At2,
42-47).
- Pela Fé, os mártires, deram a sua vida para testemunhar a
verdade do Evangelho.
- Pela Fé, homens e mulheres consagraram a própria vida a
Cristo deixando tudo.
- Pela Fé, muitos Cristãos se fizeram promotores de uma
ação em prol da justiça.
- Pela Fé, no decurso dos séculos homens e mulheres de
todas as idades cujo nome está escrito no livro da vida, tais
como Santo Antônio, Santa Luzia, São Bento, Santa
Terezinha e muitos outros e outras confessaram a beleza de
seguir o Senhor Jesus nos lugares onde eram chamados a
dar testemunho do ser cristão: na família, na profissão, na
vida pública etc.
- E pela Fé, vivamos também nós reconhecendo o Senhor
Jesus vivo e presente na nossa vida e na história.

Este ano da Fé está a serviço do CRER e do EVANGELIZAR
Passos para exercitar a Fé
1. A Caridade - A Fé cresce na caridade.
O ano da Fé será uma ocasião própria para intensificar o testemunho da caridade, assim
afirma o apóstolo Tiago; “De que aproveita, irmãos, que alguém diga que tem Fé, se não tiver
obras de Fé”? Acaso essa Fé poderá salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem nus e
precisarem de alimento cotidiano e um de vós lhes disser “Ide em paz, tratai de vos aquecer e
de matar a fome, mas não lhes dais o que é necessário ao corpo, de que lhes aproveitará”?
Assim, também a Fé: Se ela não tiver obras, está completamente morta. A Fé sem caridade
não dá fruto, e a caridade sem Fé seria um sentimento duvidoso.
2. A vivência Sacramental.
A vivência Sacramental é buscar os Sacramentos da confissão e da Comunhão. Sem a liturgia
e os sacramentos a profissão de Fé não seria eficaz, porque faltaria a graça que sustenta o
testemunho dos cristãos.
3. Estudo do Catecismo da Igreja.
O estudo do Catecismo da Igreja é o verdadeiro instrumento de apoio da Fé.
4. Leitura da palavra.
A Leitura da Palavra é a Fé unida a inteligência e a razão.
5. Encontros e palestras.
Encontros e palestras são: estudos, oração do terço, grupos bíblicos, novenas, leituras de crescimento, filmes bíblicos, reflexão da
bíblia, conhecer bem a vida de Jesus na eucaristia.
CONCLUSÃO
Vamos estimular nossa Fé com os exercícios acima citados, eles serão nosso combustível à nossa Fé. Devemos pedir
sempre em oração que Deus aumente nossa Fé e a mantenha viva enraizada na Igreja.
“Senhor, eu creio, mais aumentai minha Fé”.
.

Móveis Planejados e sob medida

home design

Av. Sete de Setembro 1421 - Fone 3344 1007
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Cristo, Rei do Universo
Por Áurea Araújo Silva Francisco

O ano litúrgico se encerra com a solenidade de Cristo Rei do Universo. Rei manso e humilde que conquista a terra
pelo amor de seu coração.
Por mais ambígua que seja a figura do rei, a Igreja
continua celebrando a realeza de Jesus. Não é possível dizer
que ela esteja inventando modismos ou reproduzindo velhos
esquemas. O fato é que o próprio Jesus denominou “Reino de
Deus” seu projeto de reconciliação.
No relato da Paixão feito por João, à pergunta de Pilatos
Jesus responde afirmando sua realeza. O livro do Apocalipse
fala de um reino extensivo àqueles que, no seguimento do
Senhor, buscam caminhos de vida. “Aquele que nos ama, que
nos livrou dos nossos pecados por seu sangue e fez de nós um
reino extensivo àqueles que, no seguimento do Senhor,
buscam caminhos de vida. Aquele que nos ama, que nos livrou
dos nossos pecados por seu sangue e fez de nós um reino,
sacerdotes para Deus, seu Pai” (Ap 1, 5 – 6)
O rei nos lembra grandeza e esplendor.
A realeza atribuída a Jesus, no entanto, expressa amor e
serviço. É o que ele entende dizer quando afirma ao procurador
romano que seu reino não é deste mundo.
Alguém pode ganhar destaque pela força e pelo poder.
É uma grandeza enganosa. Mas alguém pode destacar-se pela
incondicionalidade de seu amor e pela radicalidade de seu
serviço gratuito. São estas as dimensões que a Igreja proclama
na festa de Jesus como rei do universo.
O povo de Deus é convidado a contemplar com infinita
ternura a grandeza do Rei Divino e a ouvir de seus lábios o que
acontece com quem o ama. “Todo aquele que me amar
cumprirá minha palavra, e meu Pai o amará. Viveremos a Ele, e
nele faremos nossa morada”
A inscrição no alto da Cruz proclamava, ironicamente, a
realeza de Jesus. Em termos de expectativa messiânica, Jesus
decepcionou muita gente em Israel. Sua pregação e o conjunto
de suas atitudes contrariaram, quantos esperavam um Messias
vingador, capaz de expulsar os invasores romanos e restaurar a
soberania de Israel. Com fina percepção, Jesus compreendeu
que o inimigo do povo era a própria classe dirigente de Israel
com sua estrutura de sustentação. A partir daí, seu reinado
passa a ser uma solidariedade incondicional com as vítimas de
uma ordem social injusta. Se um rei crucificado é suprema
humilhação, Deus o confirma como rei glorioso na Ressureição.
“É preciso que ele reine até que tenha posto todos os
seus inimigos debaixo dos seus pés” (1 Cor 15,25).
Participar do reinado de Jesus, significa pôr-se em
atitude de serviço, em especial em referência a quantos a
sociedade nega o direito à vida, na plenitude de suas
manifestações.
O Reino de Deus é prática de vida nova, e é o que
buscamos neste Ano da Fé.
.

KLEIS & CIA. LTDA.
ALFREDO KLEIS

Artigos para Decoradores
Tapeceiros & Toldeiros
Comunicação Visual

Homepage: www.kleis.com.br / e-mail: kleis@kleis.com.br

MATRIZ: Rua Brusque, 29 - Telefax: (47) 3348 - 4477 - CEP 88302-000 / Centro - Itajaí - SC
FILIAL: Av. do Estado, 3439 - Telefax: (47) 3367 - 3466 - CEP 88330-000 / Balneário Camboriú - SC
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Terceira idade, qualidade de
vida e felicidade

Quando desenhamos um projeto de vida, temos de ir atrás
com determinação. Nessa caminhada, surgirão os desafios e
tempestades. Eles servem como testes de perseverança. É
importante não desistir no primeiro entrave.
Saber usufruir de todos os momentos de lazer, interação
social e o desenvolvimento de atividades físicas, colabora para que a
mente do idoso, mantenha-se ativa e saudável.
O grupo Encantos da 3ª Idade que completou no dia 4 de
outubro o seu 20º aniversário, participa ativamente de ginástica
com música, alongamento, brincadeiras, jogos recreativos,
passeios, etc. Aprendem os passos da dança sênior, que reativa a
memória, reflete sensação de bem estar, harmonia e ritmo.
O grupo é respeitado como ser humano e com isto respeitase as limitações que cada um apresenta inerente a sua idade.
Qualidade de vida é, portanto, a soma de todos os fatores
acima citados.
“Senhor ensina-me a envelhecer com humildade, pois
temos muito que aprender uns com os outros”.
No dia do professor, 15 de outubro, fomos homenageadas
com música, cartões e presentes. Nesse momento a coordenadora
Sra. Lourdes Malburg e a Sra. Lena falaram de como surgiu o grupo,
após a explanação passou o cargo de coordenadora a sua sucessora,
professora Mari May, que dará continuidade a esse projeto de vida.
Parabéns amigas! Vocês são a flor da esperança e da alegria.
Prof. Sueli de Andrade e Mari May

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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PROGRAMAÇÃO - NOVEMBRO/2012
MISSAS E CELEBRAÇÕES

CASAMENTOS - NOVEMBRO/2012

Igreja Matriz:
2ª feira – 19h30 – Missa.
3ª feira – 19h30 – Missa com novena de Sto. Antônio.
4ª feira – 14h30 – Confissões.
4ª feira – 15h e 19h30 – Missa e Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
5ª feira – 15h às 18h – Adoração ao Santíssimo Sacramento
5ª feira – 19h30 – Missa com procissão e bênção c/Santíssimo.
6ª feira – 19h30 – Missa.
Sábado – 19h30 – Missa.
Domingo – 9h30 e 19h30 – Missa.
1ª Sexta-feira do mês – 18h30 – Adoração ao Santíssimo.
1º Domingo do mês – Missa às 19h30 com Procissão e Bênção c/ Santíssimo.
Igreja N. Sra. da Conceição:
4ª feira – 19h30 – Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
Domingo – 8h – Missa.
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 - 2012
DIA

LOCAL - PARÓQUIA

10/11
09/12

BAIRRO

Santíssimo Sacramento
N. Sra. de Lourdes

Centro - Itajaí
Fazenda - Itajaí

FONE
3348-1254
3344-3972

AGENDA PAROQUIAL - NOVEMBRO/2012
DATA
03
04
06
07
07
09
10
10
10
13
14
21
23
24
26
27
28
29

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

HORA
19h30
16h
19h30
8h
8h
19h30
13 h
15h
18h
15h
16h
8h
20h
14h30
19h
14h30
20h
14h30

EVENTO
Missa – Envio Grupos Bíblicos
Reunião da Irmandade/Adoração c/MISSA
Vigília e Reunião de Grupo - Cursilho
Bazar de Artesanato – Pastoral do Enfermo
Bazar de Roupas Usadas – Rede Feminina
Missa do Divino
Encontro para Noivos
Reunião Legião Maria / Comitium Stella Maris
Missa Festiva–37 anos - Igreja N.Sra. da Paz
Reunião Legião de Maria - Pré-Comitium
Confraternização das Bandeireiras
Macarronada – Assoc. Amor Próprio
Bingo de Cestas de Natal
Formação para bandeireiras
Encontro para Pais e Padrinhos de Batismo
Reunião Mensal do Apostolado da Oração
Reunião dos Ministros
Reunião Mensal - Apostolado

dry wall

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

47 8404 4789
eurosc.comercial@gmail.com

sistemas construtivos a seco

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

1. Ana Paula V. Seára e Alan José M. Hoffmann
Dia: 03 de novembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
2. Bruna Regina Albino e Sérgio Renato C. da Silva Jr.
Dia: 03 de novembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Paz.
3. Lucinéia de Castilho e Filipe Cancerlier
Dia: 03 de novembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
4. Jucélia Meurer da Rosa e Ubirajara Pereira
Dia: 03 de novembro às 15:30h.
Local: Capela do Hospital e M. M. K. Bornhausen.
5. Katyane Tamires Ce Ferreira e André T. Cunha
Dia: 09 de novembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
6. Amanda de A. Luís e Rafael Canan
Dia: 10 de novembro às 18h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
7. Alessandra A. Cardoso e Maycon M. Vargas
Dia: 10 de novembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
8. Keli W. das Neves e Ricardo José Cabral
Dia: 10 de novembro às 21h.
Local: Igreja Matriz.
9. Joseane Martins e Leonardo Russi
Dia: 16 de novembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
10. Andréia G. Bairros e Pedro Paulo Bernardes
Dia: 17 de novembro às 18h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
11. Ana Paula de Oliveira e Cleber Aparecido S. Nunes
Dia: 17 de novembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
12. Janaína S. de Souza e Heitor Oldoni
Dia: 17 de novembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Paz.
13. Penélope Góes de Figueiredo e Renato Gantus
Dia: 17 de novembro às 20h.
Local: Igreja Matriz.
14. Giselle V. dos Santos e Juliano Adolfo Cunha
Dia: 24 de novembro às 18h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
15. Adriany Barbosa e Ricardo F. Reckziegel
Dia: 24 de novembro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
16.Camila Prioli e Jean Carlo Barbi
Dia: 24 de novembro 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
2º Sábado do mês
3ª Quarta-feira do mês
3º Sábado do mês
4º Sábado do mês
26 de novembro
Último Sábado do mês

BAIRRO

FONE

13h30 Paróquia São Cristóvão (Matriz)
3341-1408
Paróquia São João Batista – São João
3348-2594
19h Paróquia São Sebastião (Baln. Camboriú)
3360-4321
Paróquia N. Sra. Aparecida (Baln. Camboriú)
3360-0488
13h30 Comunidade Cristo Rei – Costa Cavalcanti
3341-1408
13h30 Paróquia São João Bosco (Dom Bosco)
3348-2728
14h Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
3367-0847
13h30 Capela N. Sra. de Fátima – São Vicente
3241-2742
19h Paróquia Santa Inês (Baln. Camboriú)
3367-0847
13h30 Comunidade N. Sra. do Perp. Socorro–Votorantim 3341-1408
13h30 Paróquia São Vicente de Paulo - Matriz
3241-2742
19h Paróquia Santíssimo Sacramento (Centro) 3348-1254
13h30 Paróquia São Pedro - Itaipava
3346-2874

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

Antônio Medeiros

Novembro
dom seg

4 5
11 12
18 19
25 26

2012

ter

qua qui sex

sáb

6
13
20
27

1 2
7 8 9
14 15 16
21 22 23
28 29 30

3
10
17
24

01 - Dia de Todos os Santos
02 - Dia de Finados
04 - Dia do Inventor
05 - Dia da Ciência
08 - Dia Mundial do Urbanismo
09 - Dia do Trigo
14 - Dia da Alfabetização
15 - Proclamação da República
19 - Dia da Bandeira
20 - Dia da Consciência Negra
22 - Dia do Músico
22 - Dia Nacional de Ação de Graças
25 - Dia do Doador de Sangue

(Respostas: 1, 10, 4, 3, 5, 2, 6, 8, 7, 9)

Telescópio -1610

Galileu Galilei

Máq. Calcular -1623

Santos Dumont

Máq. a vapor -1765

Manuel Dias de Abreu

Quase todos os países do mundo comemoram o Dia
de Ação de Graças. Tudo começou com a Festa dos
Tabernáculos, dos judeus (Lev 23, 39-41), quando
Deus mandou os judeus fazerem esta festa para lembrarem tudo de bom que Deus tinha feito por eles.
.

No Brasil o Dia Nacional de Ação de Graças foi instituído pelo Ministério da Justiça, em 1949. No governo do presidente Eurico G. Dutra foi aprovada uma
lei que consagrava a última quinta-feira do mês de
novembro.

James Watt
Telégrafo -1800

A Proclamação da República foi feita
às pressas, sem muito planejamento.
A Bandeira da República Provisória,
copiada da americana, tremulou por
quatro dias, de 15 a 18 de novembro.
1889
No dia 19 de novembro surgiu a bandeira nacional usada até hoje. As estrelas
posicionadas conforme eram vistas no
céu do Rio de Janeiro em 15 de novembro, representavam os 20 Estados e o Distrito
Federal. À medida que novos estados eram criados, mais estrelas eram acrescentadas.

22 de novembro: Dia de Ação de Graças

Dia 4 é Dia do Inventor. Veja se acerta:
1
2
3
4
5
6
7
8
9

19 - Dia da Bandeira

Samuel Morse
Wilhelm Schickard

Telefone -1876

Louis J. M. Daguerre

Motor a gasolina -1885

Karl Bens

Rádio -1901

Alexander Grahan Bell

.

10 Avião -1906

Finados

VISÃ

Guglielmo Marconi

Fonte: Internet

TICA

Em 1966 o Marechal Humberto Castelo Branco mudou a data para a quarta quinta-feira do mês de novembro, para coincidir com a celebração no resto do
mundo.

Jogo dos sete erros.

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

www.visaootica.com.br
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ORAÇÃO DE PREPARAÇÃO – JUBILEU DE OURO
Programação das missas
festivas ao Jubileu
de Ouro do MCC
Missas Festivas
(em suas respectivas Igrejas Matriz )
TODAS NA SEGUNDA-FEIRA :
Senhor, neste tempo em que nos
preparamos para celebrar o Jubileu de Ouro da
presença do Movimento de Cursilhos de
Cristandade em nosso país, queremos viver uma
experiência de profunda Ação de Graças.
Agradecemos a Deus Pai, que inspirou
um grupo de sacerdotes e leigos, a peregrinação
de milhares de jovens a Santiago de
Compostela, fazendo assim nascer a semente
deste movimento que se tornaria verdadeira
benção para a Igreja e providencial instrumento
de renovação cristã na transformação
evangélica dos ambientes.
Agradecemos a Deus Filho, pois, a partir
do encontro pessoal com Ele e do seguimento
de suas pegadas, em comunhão com aqueles
que Ele instituiu como Pastores, temos buscado
cumprir nossa missão, sendo fermento, sal e luz.
Agradecemos a Deus Espírito Santo, que
não cessa de oferecer à Igreja o dom de

Pentecostes, capaz de conceder aos que o
pedem, o ardor e o entusiasmo para relançar,
com fidelidade e audácia, a missão
transformadora deste Movimento que nos quer
discípulos missionários, fiéis ao nosso carisma
de formadores de pequenas comunidades de fé.
A São Paulo Apóstolo, nosso celestial
Patrono e modelo, pedimos que nos inspire na
tarefa de evangelizar nossa cultura, tão
distanciada dos valores anunciados por Jesus, e
nos ajude a mostrar a face do Mestre a todos os
homens e mulheres, sobretudo aos que se
distanciaram do caminho que a Ele conduz.
A Maria, Mãe da Igreja e primeira
discípula missionária, pedimos que nos acolha e
nos guarde em sua maternal proteção,
ajudando-nos a renovar nosso compromisso de
construtores do Reino.
Amém

05 de novembro em Porto Belo;
12 de novembro em Itajaí;
19 de novembro em Itapema;
26 de novembro em Bombinhas;
02 de dezembro
Dia do Jubileu de Ouro do MCC
Ultreia festiva as 10 horas com missa
na Igreja Matriz Divino Espírito Santo,
no município de Camboriú (SC).

Fundação Lar da 3ª Idade Padre Antônio Dias
No dia 27 de setembro comemorou-se o dia do idoso. Para celebrar a data, as
voluntárias do grupo Pia União de Santo Antônio fizeram uma visita ao asilo Fundação Lar da 3ª
Idade Padre Antônio Dias, localizado em Camboriú/SC.
Nesta visita foram beneficiados cerca de 40 idosos moradores do asilo, com kits de
higiene pessoal e alimentos. Após a distribuição das doações o grupo dedicou um pouco do
seu tempo para fazer orações e escutar algumas historias destas pessoas que já fizeram muito
por suas famílias e algumas foram esquecidas.
A Fundação Lar da 3ª Idade Padre Antônio Dias sobrevive de doações e ajuda da
Prefeitura Municipal de Camboriú.
Pense nisso, você também pode fazer a sua parte, não só com doações, mas com alguns
minutos dos seus dias para ouvir e visitar estas pessoas.
O que é a Pia União Santo Antônio?
A finalidade da Pia União é eminentemente assistencial. Visa a promoção de diversas obras de
caridade cristã em prol da realização humana e dos desvalidos, sem distinção alguma quanto à
raça, religião, condição social.

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

o programa:

“A VOZ DO SANTÍSSIMO”
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1ª Eucaristia na Paróquia
Santíssimo Sacramento

1ª Eucaristia na Igreja Matriz

1ª Eucaristia na Igreja Nossa Senhora da Paz - Vila Operária

12

Paróquia Santíssimo Sacramento - Itajaí

Novembro 2012

1ª Eucaristia na Paróquia
Santíssimo Sacramento

1ª Eucaristia na Igreja Matriz

1ª Eucaristia na Igreja Nossa Senhora da Paz - Vila Operária

