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DEMOCRACIA

Porta Fidei - A porta da Fé

Antônio Medeiros - toninhomedeiros@hotmail.com

Por Papa Bento XVI

O Ano da Fé inicia em 11 de outubro de 2012,
no 50º aniversário de abertura do Concílio Vaticano II,
e terminará em 24 de novembro de 2013, Solenidade
de Cristo Rei do Universo. "Será um momento de graça
e de empenho para uma sempre mais plena conversão a Deus, para reforçar a nossa fé n'Ele e para
anunciá-lo com alegria ao homem do nosso tempo",
explicou o Papa.
Bento XVI salienta que atravessar a porta da fé
é embrenhar-se num caminho que dura a vida inteira.
"Este caminho tem início com o Batismo, pelo qual
podemos dirigir-nos a Deus com o nome de Pai, e está
concluído com a passagem através da morte para a
vida eterna", indica.
De fato, desde o início de seu ministério como
Sucessor de Pedro, o atual Pontífice sublinha 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.
"Devemos readquirir o gosto de nos alimentarmos da Palavra de Deus, transmitida fielmente pela
Igreja, e do Pão da vida, oferecidos como sustento de
quantos são seus discípulos", adverte na Porta Fidei.
Não é a primeira vez que a Igreja é chamada a
celebrar um Ano da Fé. Já o Servo de Deus Papa Paulo
VI, em 1967, proclamou um ano semelhante, para
celebrar o 19º centenário do martírio dos apóstolos
Pedro e Paulo.
"Pareceu-me que fazer coincidir o início do Ano
da Fé com o cinquentenário da abertura do Concílio
Vaticano II poderia ser uma ocasião propícia para
compreender que os textos deixados em herança
pelos Padres Conciliares, segundo as palavras do
Beato João Paulo II, 'não perdem o seu valor nem a sua
beleza'. [...] Quero aqui repetir com veemência as
palavras que disse a propósito do Concílio poucos
meses depois da minha eleição para Sucessor de
Pedro: 'Se o lermos e recebermos guiados por uma
justa hermenêutica, o Concílio pode ser e tornar-se
cada vez mais uma grande força para a renovação
sempre necessária da Igreja'", escreve Bento XVI na
Carta Apostólica divulgada nesta recentemente.
Em 11 de Outubro de 2012, além dos 50 anos
da convocação do Vaticano II, também se completarão 20 anos da publicação do Catecismo da Igreja
Católica, texto promulgado pelo Beato Papa João
Paulo II. Conforme Bento XVI, este Ano deverá
exprimir um esforço generalizado em prol da redescoberta e do estudo dos conteúdos fundamentais da fé,
que têm no Catecismo a sua síntese sistemática e
orgânica.
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A junção de duas palavras gregas “demo” (povo) e “cracia” (poder)
formam aquilo que significa o poder exercido pelo povo – democracia.
A liberdade que o nosso povo desfruta, não é exercida com a
plena consciência da grandeza que ela representa. Só quem viveu ou
vive sob um regime de governo totalitário, sabe dar o devido valor a
esse tesouro que se chama democracia.
É como se estar acostumado com algo, de tal maneira que não se
percebe o quanto seus benefícios são importantes. Pode ser comparada, por exemplo, com os efeitos diários da energia elétrica em casa.
Quando chega a noite, acendem-se as luzes quase que inconscientemente, mas quando acontece um apagão é que se dá conta do quanto
ela faz falta. Viver na escuridão, como na falta de liberdade de um povo, é
ter os movimentos limitados.
Muitos morreram e ainda morrem, hoje em dia, pelo direito de
viver com liberdade que é o fruto da democracia.
No Brasil, a forma de governo é chamada democracia direta.
Desta forma, os cidadãos escolhem os representantes para cargos
públicos, pelo voto.
O nosso sistema eleitoral é considerado dos mais bem organizados, transparentes e modernos de todo o mundo.
Apesar de possuirmos uma das democracias mais bem elaboradas, os eleitores estão sujeitos aos vícios de campanha que consistem
no uso da mídia para a manipulação pública, falsas promessas e compra
de votos, etc.
Por conta dos maus representantes do povo, o sentimento de
grande parte da população é o de que os políticos não primam pela
honestidade.
Ultimamente se tem observado, no nosso meio, que os políticos
são mais fiéis aos seus partidos do que ao povo, haja vista as últimas
atuações em que a sociedade era contrária ao aumento do número de
edis do legislativo municipal bem como ao aumento dos salários dos
mesmos, mas os interesses partidários falaram mais alto.
Para que haja uma mudança de comportamento social, é
imprescindível investir em educação. Hoje, ainda se vota por favores,
por amizade, pelo grau de parentesco, por aparecer na mídia (artistas,
jogadores, apresentadores...), por pressão de superiores hierárquicos...
A única forma de se eliminar os maus políticos é através do voto
consciente, que consiste na escolha de um bom candidato e o acompanhamento de sua atuação pelo período de todo o seu mandato.
Vote certo! Vote consciente!
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MENSAGEM AOS FIÉIS

Dizimistas
Aniversariantes
em Outubro

A Bíblia Sagrada é, para nós Cristãos, o Próprio DEUS que se revela através da Sua
Palavra. Revela a história de um povo para com DEUS, não qualquer povo, mas o povo
escolhido por DEUS e que servirá de exemplo para toda humanidade: “Toda Escritura é
inspirada por DEUS e é útil para ensinar, para argumentar, para corrigir, para educar
conforme a justiça. Assim, a pessoa que é de DEUS estará capacitada e bem preparada
para toda boa obra.” (2 Timóteo 3, 16). Revela ainda a mais importante forma que DEUS
demonstrou Seu Amor para com Seu povo, enviando Seu Filho Amado: “Estes, porém,
foram escritos para que creiais que JESUS é o CRISTO, o FILHO de DEUS, e para que,
crendo, tenhais a vida em seu nome.” (Jo 20, 30-31).
Sugere também a Sagrada Escritura que possamos ser gratos a Deus, termos
confiança na Divina Providência, sermos caridosos com o próximo e solicitude para com o
templo atendendo as necessidades dos ministros religiosos através da Devolução do Dízimo:
“Quando tiveres acabado de separar o Dízimo de todos os produtos no terceiro ano,
que é o ano do Dízimo, tu o colocarás à disposição do levita, do estrangeiro, do órfão e
da viúva, para que tenham na cidade, comida para saciarem-se. Dirás, então, perante o
Senhor teu Deus: “Retirei da minha casa o que era consagrado e também dei ao levita,
ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, conforme o mandamento que me deste.” (Dt 26, 1213).
Utilizando-se de todo esta fundamentação Bíblica, no segundo fim de semana de
cada mês nossa paróquia celebra Missa em Ação de Graças aos Dizimistas, que
generosamente contribuem mensalmente, possibilitando o crescimento e a promoção do
REINO DE DEUS e da Igreja. Você, Dizimista Fiel, tem acompanhado todos os meses pelo
Jornal da Matriz as ações da Equipe da Pastoral do Dízimo dedicando-se em encaminhar sua
Oferta nas Obras Evangelizadoras. Durante o mês de setembro, mês da Bíblia, a Pastoral do
Dízimo e a Paróquia Santíssimo Sacramento, inseridos na Dimensão Pastoral, utilizou um
percentual da contribuição de nossos Dizimistas na aquisição de Bíblias Sagradas que serão
doadas a centenas de famílias que não tem acesso a PALAVRA DE DEUS e que vivem no
escuro, na ausência da “Lâmpada para seus pés e luz para seus caminhos”.

Coordenação da Pastoral do Dízimo

01/10 Valmor Rosa
01/10 Anildo Araújo da Silva
02/10 Miriam Letícia Pereira
02/10 Rosimeri Negreiros
02/10 Joara Fernanda Farias
03/10 Honorato Manoel Simões da
Costa
03/10 Florinete E. S. Furlim
04/10 Antônio Carlos Reinet
04/10 Ana Pereira Ferreira
04/10 Valéria Regina Fernandes
Linhares
04/10 Alzemiro Padilha Martins
05/10 Mariana Pereira
05/10 Cristiane Reuter Polidoro
06/10 Roberto de Souza
06/10 Ester N. Rodrigues Dassoler
07/10 Carlos A. da Cunha
07/10 Sérgio Filler
08/10 Mario Uriarte Neto
08/10 Maria de Lourdes Conolly
10/10 Eloy José Engel
11/10 Adilson João Francisco
12/10 Silvio Werner
12/10 Marcelina R. Gonçalves
13/10 Denise V. da Silva
13/10 Diác. Victor Cadore
14/10 Mario César Scheren
16/10 Osvaldo José Rosa
16/10 Carlos Edmundo Heusi
Polhiem
16/10 Jaime José Effting
16/10 Ervino Manoel dos Santos
16/10 Mariza Terezinha Borba
Mendes
17/10 Leonélia Andrade Ralfettz
18/10 Ivonete Sena Pinheiro
19/10 Mario Tavares
19/10 Luiz Otávio Duarte
19/10 Marcio Wanderson Rodriges
20/10 Silvio Gugelmin
20/10 Bernadete Pereira Castilho
21/10 Hilda Maia de Assis
22/10 Ana Maria O. de Souza
22/10 Vilma Mezado
22/10 Alcides de Souza
22/10 Manoel Célio Rocha
23/10 Osmar Fachini
23/10 Ilamir Rosa Longari

Acesse nosso site:

www.paroquiadamatriz.com.br

Paróquia Santíssimo Sacramento
Itajaí - SC

www.lojasmadri.com.br

MADRI

Telefones:
3341-3200
9652-0630
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Santas Carmelitas do mês de outubro:
Santa Terezinha do Menino Jesus e Santa Tereza D’Ávila.
Oração das rosas:
Santa Terezinha do Menino Jesus,
modelo de humanidade,
confiança e de amor! Do alto dos
Céus derrame sobre nós estas
rosas que levas em teus braços: a
rosa da humildade para que
vençamos nosso orgulho e
aceitemos o Evangelho; a rosa da
confiança, para que nos abandonemos a vontade de Deus; a rosa
do amor, para que abrindo nossa
alma a graça Divina realizemos o
único fim para o qual Deus nos
criou: amá-lo e fazer com que Ele
seja Amado. Tu que passas teu
Céu fazendo o bem da terra,
ajuda-me nas necessidades e proteja-me contra todo o mal. Amém.
Santa Terezinha do Menino Jesus
(01 de outubro – Santa das rosas).

Oração de Santa Tereza D’Ávila (15 de outubro)

Para que serve um mosteiro de clausura?
Há 450 anos, Santa Tereza D’Ávila, sentindo-se inclinada a
uma vida mais restrita e mais voltada para a contemplação de
Deus deu início a reforma do Carmelo, para ela tratava-se de algo
simples, uma resposta ao chamado de Deus, como refere-se em
seu livro: “Caminho da perfeição”.
Nosso querido Papa Bento XVI lembra que a reforma do
Carmelo nasce da oração e tende para a oração. Convida-nos a
vivermos esta radicalidade e fidelidade a exemplo de Santa Tereza
e nesta hora da história exorta de maneira profunda, os jovens a
levar a sério a comum vocação a Santidade. Seguindo os passos
de Tereza D’ Ávila, aspirai também vós a ser totalmente de Jesus,
só de Jesus e sempre de Jesus. Não tenha medo de dizer a Nosso
Senhor, como ela fez: “Sou vossa, para vós nasci, o que quereis de
mim?”
Uma estrela de imenso esplendor. Com estas palavras, o
Senhor animou Santa Tereza D’Ávila a fundar em Ávila, o mosteiro
de São José, início da reforma do Carmelo, no qual dia 24 de
agosto foi celebrado os 450 anos.
Uma necessidade do homem atual é a interioridade,
recolhemo-nos no centro da alma e encontrarmo-nos conosco
para não nos deixarmos arrastar por qualquer vento de ideologia.
Mas um caminho seguro para encontrarmos a nós mesmos e
encontrarmo-nos com Deus. A Igreja precisa de nós como
apóstolos em nossa paróquia, nos movimentos apostólicos, em
nossas famílias, no trabalho, com nossas amizades.
“Bendito seja Deus, pois sou filha da Igreja.” Essas palavras
de Santa Tereza nos recorda que não podemos viver o Evangelho
conforme os nossos critérios, mas segundo a fé da Igreja: “Crede
firmemente no que crê a Santa Mãe Igreja e estai seguros de irdes
por bom caminho”.

Calendário religioso do mês de outubro (mês das missões):
01/10 – Santa Terezinha do Menino Jesus
02/10 – Anjo da guarda
04/10 – São Francisco de Assis
05/10 – São Benedito e Santa Maria Faustina Kowalska (Divina
misericórdia)
07/10 – Nossa Senhora do Rosário
12/10 – Nossa Senhora Aparecida
15/10 – Santa Tereza D’Ávila
16/10 – Santa Margarida Maria Alacoque (Sagrado Coração de Jesus)
18/10 – São Lucas
19/10 – São Paulo da Cruz
25/10 – Santo Antônio de Sant’Anna Galvão
28/10 – São Judas
30/10 – São Geraldo
31/10 – Santo Antônio de Milão

Carmelo de Cabeçudas
Fundado em 01 de janeiro de 1986.

www.cdmmulher.com.br
(47) 3349 4022
Rua Zózimo José Peixoto, 166
Centro - Itajaí - SC
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Vida e Missão no Sertão da Bahia
Marcio Antonio Reiser O.F.S. - marcioreiser.blogspot.com

O documento de Aparecida item 145, nos diz que: "A missão não se limita a
um programa ou projeto, mas é compartilhar a experiência do acontecimento do
encontro com Cristo, testemunhá-lo e anunciá-lo de pessoa a pessoa, de
comunidade a comunidade e da Igreja a todos os confins do mundo.”
O desejo de participar das santas missões populares foi despertado em
meu coração quando li o livro: "Nos sertões do São Francisco", do amigo, Pe. José
Artulino Besen. A descrição do mundo de missão me encantou e me deixou
inquieto.
Confesso que por várias vezes fui convidado a participar do projeto
missionário das dioceses irmãs, Arquidiocese de Florianópolis e a Diocese da
Barra, São Francisco das Chagas.
Somente no ano de 2010, decidi participar da primeira experiência
missionária que aconteceu em Xique-Xique, na margem do rio São Francisco,
paróquia do Senhor do Bom Fim. Foi realmente, uma experiência sem igual, um
acontecimento que mudou significativamente a minha vida.
Eu e mais dois jovens, Marcel de Florianópolis e Luzineide de Morpará (BA),
fomos designados para a ilha do Mucamo, distante quase 5 horas de barco, do
centro da cidade. Um lugar de muita seca, calor e privações, porém cheio da
graça de Deus e de homens e mulheres de fé e de corações generosos.
No olhar das crianças encontramos o brilho da inocência e nos gestos e
brincadeiras a pureza e a simplicidade.
Ainda hoje trocamos correspondências, e a cada carta que chega, um
aperto de saudade de um tempo que marcou profundamente nossas vidas para sempre...
Em julho deste ano, o nosso destino foi a cidade baiana de Brotas de Macaúbas, mais precisamente a comunidade do Cocal. Foram quase três dias de
ônibus, mais ou menos 3260 km para ir e 3260km para voltar.
A comunidade do Cocal ou Pró-Paróquia do Cocal é bastante distante do centro, um povo alegre e acolhedor nos recepcionou na entrada com fogos,
cânticos e saudações alegres. O Bispo da Barra Dom Frei Luis Capio, veio ao nosso encontro e a cada um dos missionários, saudou com palavras de gratidão e
estímulo, um pastor cheio de bondade.
Os grupos foram definidos logo após o almoço, servido com muito carinho e generosidade. Todas as equipes receberam de Dom Capio, o envio e a
provisão temporária para o tempo de missão.
Nosso grupo foi designado para a comunidade de Santo André, distante 45 minutos do Cocal. Éramos
três de nossa Arquidiocese e três da Diocese da Barra, e mais o Pe. Yuri, também da Diocese da Barra.
Fomos acolhidos com tanto carinho, que parecíamos velhos conhecidos que se reencontravam. O
Outubro 2012
baiano é por natureza um povo que acolhe com alegria.
A cada dia visitávamos as casas e a cada visita os moradores nos acompanhavam, afinal éramos um
AÇÃO SOCIAL E CULTURAL
grupo enorme, e todos se alegravam com as visitas e as bençãos das casas.
SANTÍSSIMO
SACRAMENTO
Era um peregrinar, por vezes cansativo, pelo calor de quase 40 ºC, um sol escaldante e as distâncias
bastante longas. Porém o nosso conforto era a alegria dos moradores em receber os missionários e o número
cada dia maior de pessoas nas celebrações Eucarísticas à noite.
DOAÇÕES RECEBIDAS:
O dia da missão iniciava com a reza do Santo Terço às cinco horas da manhã. Em todas as comunidades, a religiosidade popular é um diferencial do povo do sertão. A beleza das cantigas e o simbolismo dos
• 248 kg de alimentos (arroz, açúcar, farinha,
gestos enriquecem a nossa vida de fé. Somos eternos aprendizes!
fubá, feijão, sal, trigo, café, sardinha)
Um povo que pede a benção e abençoa, é um povo abençoado. Quantas bençãos recebemos
• 60 litros (óleo, leite)
daqueles idosos de rostos queimados e mãos calejadas pelo trabalho. Quantas histórias, quantos causos e
• 70 unidades (achocolatado, sopa, sardinha,
quantas lendas.
macarrão, massa de tomate, polentina)
O ofício de Nossa Senhora, o Santo terço, são devoções caríssimas para o sertanejo, o Santo Reis, a
• 08 unid. de sacolões
Bandeira do Divino e o Estandarte de São Sebastião percorrem as comunidades e cada um com uma
• 450 peças vestuário:
característica própria.
• 52 pares de calçado.
Um povo simples e generoso, que tudo o que tem de melhor é destinado para as missões.
Encontramos jovens alegres e entusiasmados, seus olhos brilhavam com as propostas e os desafios que o
evangelho nos impõe.
E o que dizer das crianças! Eram sempre momentos de alegria. Todas as tardes às 15h, as crianças
REPASSE DE DOAÇÕES:
sempre bem arrumadas, aguardavam a nossa chegada na igreja, para as orações, cantos, brincadeiras, leituras,
pinturas, desenhos, além de doces no final e uma pequena lembrança daquele momento.
• 211 kg (açúcar, arroz, café farinha, feijão,
A despedida é o pior momento, impossível é não chorar, impossível é não se comover com as
fubá, sal, trigo,);
expressões de carinho de todos. São bilhetes, desenhos, uma bala, um abraço muito apertado e um soluço
• 55 litros (leite, óleo)
quase abafado...
• 78 unidades (sopa, polentina, massa tomate,
A missão é um eterno aprendizado! Trazemos muito mais do que levamos, deixamos um pedaço de
macarrão, sopa, achocolatado)
nossos corações, e trazemos um pedacinho de cada um para preencher o nosso espaço.
• Sacolões: 02
Concretamente falando; deixamos um grupo do terço dos homens com 52 membros. Foram dados os
• Vestuário: 362peças
primeiros passos para criação da pastoral do idoso. Foram criados mais dois grupos bíblicos. O grupo de jovens
• Edredons e cobertores: 07
e a pastoral catequética ganharam um novo impulso e a pastoral da criança ganhou mais duas voluntárias.
• Calçados: 45 pares
Quando estávamos entrando em nosso ônibus, uma jovem, chorando, disse: “Nossas vidas nunca
mais serão as mesmas..." Eu digo a mesma coisa...
PAZ E BEM!

Prestação de Contas

Móveis Planejados e sob medida

home design

Av. Sete de Setembro 1421 - Fone 3344 1007
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MONUMENTO AO IMACUL

Maria Marta Klein

Estes Monumentos que se têm espalhado pelo mundo são promovidos pelo Grupo
da Imaculada, um movimento que, inspirado na Mensagem de Fátima promove a consagração das paróquias e das pessoas ao Imaculado Coração de Maria, em resposta ao pedido que
Nossa Senhora fez em Fátima, quando apareceu aos três pastorinhos.

SIMBOLISMO:
1. Nos Monumentos ao Imaculado Coração de Maria, encontram-se elementos do Antigo
Testamento, do Novo Testamento, da Mensagem de Fátima e da Doutrina da Igreja.
2. Os três degraus constituem os alicerces do Monumento e representam os alicerces da
Vida Espiritual:
- O primeiro degrau, junto a terra, representa o 1º grau da Vida Espiritual, isto é,
isenção de pecado grave; só existe a graça atual.
- O segundo degrau representa o 2º grau da Vida Espiritual: desapego do pecado,
mesmo das faltas veniais. Ou seja, quando se cai em falta, deve ser só por fraqueza e não
por malícia, dado que já existe graça santificante.
- O terceiro degrau, já junto à base do Monumento, é o mais difícil e significa
desapego das coisas do Mundo, isto é, devemos servir-nos das coisas, como meio, e
não como fim. Mas uma vez subidos os anteriores, rezando e conservando-nos na
presença de Deus, pela ação da graça santificante, o Senhor e Sua Santíssima Mãe
não deixarão de ajudar.
Mesmo que alguém, vivendo em tibieza e conhecendo a Mensagem de
Fátima, não queira ver os degraus de frente e pensar no seu estado de alma,
indo para qualquer das faces do Monumento encontra sempre os três
degraus, como um alerta à emenda de vida, apontando-lhe os três graus
da vida espiritual.
3. A seguir, estão as quatro colunas do Monumento, onde se prendem os vidros. As colunas representam as quatro colunas da Igreja,
os quatro Evangelistas. Os vidros representam a transparência que
a nossa vida deve ter. Assim como quanto mais limpos estão os
vidros melhor vemos o Imaculado Coração de Maria, assim
também quanto mais limpa e transparente for a nossa alma
melhor recebe Jesus.
4. Dentro do Monumento está a imagem de Nossa Senhora,
Ponte entre o Velho e o Novo Testamento, porque nasceu ainda

Fone: (47) 3349-4634
Av. Cel Marcos Konder, 217
Centro - Itajaí - SC
Fone: (47) 3241-4155
Plantão 24hs (47) 8412-7082

postoitajahycenter@terra.com.br
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LADO CORAÇÃO DE MARIA
no tempo do Velho Testamento, mas passa para o Novo Testamento com a vinda de
Jesus. ELA continua a ser Ponte porque, pelo Seu “faça-se”, trouxe Aquele que nos havia
de remir da falta dos nossos primeiros pais.
5. Depois, temos o telhado com quatro águas que representam os quatro rios do Paraíso,
como nos fala o “Gênesis”, capítulos 2, 11-14, e por onde corre, para os quatro cantos do
mundo, um ponto essencial da Mensagem de Fátima: “Jesus quer estabelecer no mundo a
devoção ao Imaculado Coração de Maria”.
6. Por fim, em volta do Monumento, estão 5 pilares, que sustentam um terço.
Os 5 pilares representam os cinco primeiros sábados, pedidos na Mensagem de Fátima.
O Terço está ali a lembrar que Nossa Senhora, em Fátima, em 1917, nas seis aparições,
pediu que se rezasse o Terço todos os dias.
7. A Imagem de Nossa Senhora é a imagem do Imaculado Coração de Maria, mostrada
em Fátima aos Pastorinhos, na aparição de 13 de Junho de 1917.
8. Os monumentos são sempre todos iguais, tanto em Portugal como nos
diversos países, para evitar competições e vaidades, como nos pede a
Mensagem de Fátima.
Em nossa paróquia o Monumento foi inaugurado em 01 de
setembro de 1996.
O Grupo da Imaculada se reúne diante do Monumento, todo dia
13 de cada mês, antecedendo a celebração da santa Missa na
Igreja Matriz do Santíssimo Sacramento, para a oração do Santo
Terço.
Contatos:
Fundação Apostolado do Imaculado Coração de Maria
Grupo da Imaculada
Rua da Padroeira, nº 30 - 2495-418 - Fátima - Portugual
www.grupodaimaculada.com
grupoimaculada.com@sapo.pt
Tel./Fax: (+351) 249 534 355

VENDA E ASSISTÊNCIA
TÉCNICA AUTORIZADA

Computadores Notebooks Impressoras

47
TECNOLOGIA E INFORMÁTICA

3344.8800

vendas@bitmix.com.br

dry wall

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
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15 DE OUTUBRO - UMA DATA ESPECIAL - DIA DO PROFESSOR
“QUE O MESTRE DOS MESTRES SEJA O GRANDE MODELO”
Ser professor é profissão que exige cuidado e perseverança. É
transmitir sabedoria, transformar o cansaço em uma aventura, é
conseguir cativar a esperança dos jovens. É fazer valer à pena, todo
conhecimento da humanidade, é apontar caminho, mas deixar-nos
caminhar com nossos próprios pés. É conseguir transformar o
desinteresse em uma coisa espetacular.
Que todos
possam se sentir honrados em ter professores maravilhosos e
desafiadores, assim como nós temos a chance de, com eles, conviver
nossos principais momentos.
(Bruna de Oliveira Araújo – 3º ano EM Colégio São José).

Ao longo dos anos, o professor assumiu um importante papel
na sociedade: o de influenciar na formação de crianças, de jovens que
serão os homens de amanhã. Esta missão que cabe aos professores é a
mais digna, a mais preciosa.
Uma boa amostra de respeito que o professor adquiriu, é na
China, onde ele é o único profissional que não se curva perante o
Imperador. Já no Brasil, as condições de trabalho e o respeito com um
profissional de tamanha importância, com certeza, devem melhorar.
(Guilherme Dalmolin – 3º ano EM Colégio São José).

Ser educador é muito mais que ser simples professor; é aquele
que ensina a importância de respeitar os valores, ajuda na formação
de profissionais dignos e de qualidade, dando a base que todos
precisam: o AMOR. Um educador é o puro reflexo do amor à profissão.
Parabéns a todos vocês que acreditam no valor da educação.
(Karoline Graziele Fernandes – 3º ano EM Colégio São José).

Ser professor é profissão importante. Sem dúvida, a mais
nobre. A relação de alunos e professores vai muito além do currículo
escolar. Professor é aquela pessoa inspiradora que se doa em
consideração a seus alunos. Com ele descobrimos nossos verdadeiros
interesses e é por causa dele que nos sentimos impulsionados a
buscar nossas paixões. O Professor é responsável por salas de aula
cheias e cheias de futuro; sem ele, não seríamos metade do adulto que
estamos destinados a ser.
(Caroline Delfino Coelho – 3º ano EM Colégio São José).

O professor, numa sociedade, é extremamente importante.
Desempenha papel fundamental na vida de muita gente: ensina,
instrui, explica e explica outra vez. E se existem pessoas capazes de
modificar, ao menos um pouco, o mundo em que vivemos, tais
pessoas são os educadores. Assim diz Paulo Freire: “se a educação
sozinha não transforma a sociedade, sem ela tampouco, a sociedade
muda”.
(Pamela Cavalheiro – 3º ano EM Colégio São José).

O educador representa a base da sociedade atual; é ele quem
irá, de certa forma, construir a sociedade que está por vir; o professor
tem grande importância ao transmitir o conhecimento,
principalmente nas séries iniciais, onde se desenvolvem as aptidões
das crianças.
Não podemos, todavia, afirmar que só os professores são
educadores. Os pais são, talvez, os principais educadores de seus
filhos.
Pais e professores unidos, farão a verdadeira semeadura dos
valores a serem vividos numa sociedade humana.

Profissão Essencial: Professor
Como todos sabemos, a educação existe mesmo onde
não se conhece a existência da escola, porque em todos os
grupos sociais existem formas e meios de o saber ser passado de
quem sabe para quem não sabe. Tal acontece onde nem se
imagina poder existir um processo de ensino formal,
organizado, escolar.
Esta educação imersa no meio social, seja na família,
vizinhança, igreja, trabalho, lazer, em que tantos são os agentes
da educação e múltiplas as iniciativas de ensinagem e
aprendizagem, nunca se esgotou, mesmo com o advento da
escola. Ela continua presente ainda e é de suma importância,
porque conduzida por pais, sacerdotes, pastores, mestres de
ofícios, técnicos, anciãos, pessoas experientes; de quem nossa
sociedade não pode abrir mão.
A escola, por sua vez, tal como a conhecemos hoje,
nasceu seis séculos antes de Cristo, na Grécia, e se espalhou pelo
mundo ocidental, não sem um longo e difícil movimento de
expansão e democratização do ensino. Porque a educação
escolar logo foi entendida como direito de todos.
Com o surgimento da escola, aparece também o
profissional da educação, o professor, a quem incumbem as
tarefas do ensino em que a educação escolar se transformou. Ao
Mestre Escola, a família passou a confiar a criança e o jovem, para
que ele os educasse. Tarefa única, exclusiva do Mestre? Em
tempo algum, ao longo destes dois mil e seiscentos anos de
existência da escola, se pôde prescindir da participação da
família e da sociedade na educação da infância e da juventude. O
professor tudo pode, se os pais e a sociedade estiverem juntos
com ele, referendando o seu trabalho, qualificando sempre mais
a educação, a escola e o magistério como profissão essencial.

(Lucas Adler R. Procheira – 3º ano EM Colégio São José).

VISÃ

TICA

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

www.visaootica.com.br
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PROGRAMAÇÃO - OUTUBRO/2012
MISSAS E CELEBRAÇÕES

CASAMENTOS - OUTUBRO/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 com Santíssimo.
6ª feira – 19h30 – Missa.
Sábado – 19h30 – Missa.
Domingo – 7h, 9h30 e 18h – Missa.
1ª Sexta-feira do mês – 18h30 – Adoração ao Santíssimo.
1º Domingo do mês – Missa às 18h com Procissão e Bênção com Santíssimo.

1.Camila Mª S. Figueiredo e Luciano José R. Cordoni.
Dia: 06 de outubro às 11h.
Local: Igreja Matriz.
2.Alessandra da Costa e Marcos Aurélio Z. Muller.
Dia: 06 de outubro às 18h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
3.Priscila de O. Schmitt e Leandro Calbusch.
Dia: 06 de outubro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
4.Karen R. Rosa e Diego de M. Celestino.
Dia: 13 de outubro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
5.Suelen Martini e Diego de Paula.
Dia: 19 de outubro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.

Igreja N. Sra. da Conceição:
4ª feira – 19h30 – Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro.
Domingo – 8h15 – Missa.
Dia 08 – 12h – Missa

6.Bianca G. dos Santos e Thiago O. de Abreu.
Dia: 20 de outubro às 18h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.

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.

7.Aline Moraes e Marcos Orestes Gonçalves.
Dia: 20 de outubro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
8.Cristhiane L. Krueger e Marcelo W. da Silva.
Dia: 20 de outubro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Paz.

ENCONTRO PARA NOIVOS - 2012
DIA
27/10
10/11
09/12

LOCAL - PARÓQUIA
Senhor Bom Jesus
Santíssimo Sacramento
N. Sra. de Lourdes

BAIRRO
Monte Alegre – Camboriú
Centro - Itajaí
Fazenda - Itajaí

FONE
3363-9796
3348-1254
3344-3972

9.Graziella De Luca e Felipe B. Strehl.
Dia: 26 de outubro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
10. Thaysa Cláudia da Rosa e Thiago Pereira.
Dia: 27 de outubro às 18h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.
11. Kátia Regina da Cruz e Fábio Marcos Veloso.
Dia: 27 de outubro às 20h.
Local: Igreja Nossa Senhora da Conceição.

AGENDA PAROQUIAL - OUTUBRO/2012
DATA
02
03
03
06
07
09
10
12
13
13
14
14
17
18
25
27
29
29
30

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

HORA
19h30
8h
8h
18h
16h
20h
14h
19h30
15h
18h
9h
19h30
8h
8h30
14h30
19h30
19h
20h
14h30

EVENTO
Vigília e Reunião de Grupo - Cursilho
Bazar de Artesanato – Pastoral do Enfermo
Bazar de Roupas Usadas – Rede Feminina
Renovação do Batismo
Reunião da Irmandade/Adoração c/MISSA
Vigília – RCC
Bingo c/lanche – Assoc. Cristã Feminina
Missa do Divino
Reunião Legião Maria / Comitium Stella Maris
Primeira Eucaristia
Renovação e 1ª Eucaristia
Talhas de Caná (até 19/ 10)
Macarronada – Assoc. Amor Próprio
Reunião Legião de Maria - Pré-Comitium
Reunião Mensal - Apostolado
Crisma na Matriz
Encontro para Pais e Padrinhos de Batismo
Adoração - Área Pastoral (a definir)
Reunião Mensal do Apostolado da Oração

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

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

ENCONTRO PARA PAIS E PADRINHOS DE BATISMO
DATA

BAIRRO

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
29 de outubro
Último Sábado do mês

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

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
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Espaço da Criança

Antônio Medeiros

Outubro
dom seg

7
14
21
28

ter

2012
qua qui sex

sáb

1 2 3 4 5 6
8 9 10 11 12 13
15 16 17 18 19 20
22 23 24 25 26 27
29 30 31

01 - Dia do Idoso
02 - Dia do Anjo da Guarda
04 - Dia de São Francisco de Assis
11 - Dia do Deficiente Físico
12 - Dia da Criança
12 - Dia de N. S. Aparecida
15 - Dia do Professor
17 - Dia de Santo Inácio de Antioquia
18 - Dia do Médico
18 - São Lucas Evangelista
23 - Dia das Nações Unidas
25 - Dia da Democracia
26 - Dia de São Judas Tadeu

Joguinho do conhecimento - marque com «x»
1 - Em que ano foi proclamada a independência
do Brasil? a) 1500 b) 1822 c) 1889
2 - Quem proclamou a independência do Brasil?
a) Pedro Álvares Cabral b) D. Pedro I
c) Marechal Deodoro da Fonseca.
3 - Em que ano o Brasil foi descoberto?
a) 1500 b) 1822 c) 1889
4 - Em que ano foi proclamada a república do
Brasli? a) 1500 b) 1822 c) 1889
5 - Em que ano foi inaugurada a atual capital do
Brasil? a) 2000 b)1824 c) 1960
6 - Em que ano foi fundada a cidade de Itajaí?
a) 1960 b)1824 c) 1500
7 - Em que ano foi inaugurada a igreja do Santíssimo Sacramento de Itajaí (igreja matriz)?
a) 1955 b)1944 c) 1930
1=b; 2=b; 3=a; 4=c; 5=c; 6=b; 7=a

Respostas:

Diga para
seus pais
votarem bem,
hoje,
para que
você possa
usufruir
de seus
direitos de
cidadania,
amanhã.

A B C
1
2
3
4
5
6

Existem pessoas
que não têm educação para a convivência social.
Por isso,
se alguém que não for idoso ou deficiente físico, não levar em consideração estes sinais, diga-lhe:

Esse espaço não lhe pertence
nem por um minuto!!!
Dia 15 - Dia do Professor

Não esqueça de dar aquele abraço na sua professora e no seu professor. Em 15 de outubro
Parabéns Professora de 1827 Dom Pedro I
baixou o decreto imperial que criou o ensino
elementar no Brasil.
Só a partir de 1947 começaram a comemorar o Dia do Professor,
no Brasil

7

Jogo dos sete erros.

Desenho: fritoli.zip.net

Desenho modificado

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.”

ANO
S

Outubro 2012
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Cerco de Jericó - Depoimentos

Maria Helena Garcia.

Marlene S. Lamim.

“A mística do cerco de Jericó é conhecer e reconhecer o justo lugar da “Adoração
Eucarística” , como meio de cultivar a atitude de “transcendência” frente ao grande “dom”
que nos é oferecido: A presença real de Cristo em nosso meio. Espaço e tempo sagrado,
joelhos no chão, fazem-nos adoradores do nosso Deus que não estabeleceu limites ao
amor que dispensa almas devotas e humildes que recorrem a misericórdia.
Olhos fixos em Jesus e Maria, mãos e dedos entrelaçados no terço. Rezar os santos
mistérios é configurar-se a Cristo com Maria. As ave-marias repetidas formavam um coro
quase angelical. Oração e contemplação se fundiam na visualização de toda a história da
salvação. “Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu.”
(Ecle3,1)
O cerco de Jericó é tempo de oração, revisão de vida e reforço na fé.”Assim eu
conclui que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar
durante sua vida.” (Ecle 3,12). Partilhar de uma assembleia diante de Jesus Eucarístico é
predispor-se a libertação das coisas que o mundo oferece, é sentir o céu já, aqui e agora.
Precisamos de santos que vivam e se santifiquem no mundo sem ter medo de
viver no mundo. (Papa João Paulo II)”.

“O cerco de Jericó para mim é
oportunidade para alcançar graças. Quero
aqui dar meu testemunho de que vale a
pena rezar, suplicar, minha filha engravidou
graças as orações diante de Jesus
sacramentado. Ela que já estava
desmotivada a continuar tentando. E disse
que o senhor iria lhe escutar, nos unimos em
oração e a graça aconteceu. Assim que
terminou o cerco de Jericó tivemos a
confirmação de sua gravidez: Hoje seu filho
esta com 3 anos, uma benção para todos
nós.
Agradeço a graça que Deus nos
concedeu e peço poder continuar firme na
fé.”

Coordenadora dos grupos bíblicos em família, Ione.
“Foram dias de movimentação e dedicação intensas, para que todos os objetivos
fossem alcançados. Agora nos cabe agradecer os frutos que haveremos de colher.
No sentido de unidade, nossa Paróquia escolheu o mesmo tema da “Jornada Mundial
da Juventude”, “Ide, fazei discípulos em todas as nações” (Mt 28-19). Em janeiro de 2013, a
cidade do Rio de Janeiro sediará este grande evento.
Movimentar, sensibilizar mentes e corações, principalmente corações jovens é o
grande objetivo. A Igreja precisa de Jovens com ações e ideais próprios. São o futuro da igreja.
Eles também precisam da igreja para que se estabeleça equilíbrio, sentido e direção de suas
vidas. Quem poderá melhor abraçar este tema tão abrangente?
Nestes 7 dias e 6 noites de oração continuas, cada fiel colocou suas intenções e pedidos,
rezando uns pelos outros: pelo santo padre o Papa, por toda a igreja e pela construção da paz.
O encerramento estava divino. Muita unção do Espírito Santo, a inflamar corações
sedentos a ação divina em suas vidas. Em cada olhar, cada gesto a dimensão do propósito de
um caminhar com Cristo e compromisso com “fazer discípulos” em sintonia com as verdades do
Reino.
Aqui fica minha singela oração: “Fazei-nos senhor, compreender que o Reino de Deus,
dispensa armas de guerra.”
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Momentos XIV Cerco de Jericó

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

“A VOZ DO SANTÍSSIMO”

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

