
O Papa João Paulo I, numa de Senhora: para ser a Mãe de Deus, 
suas audiências de seu curto Maria teria que ser “pura”, sem 
pontificado, pronunciou uma frase pecado. Como proclama o 
que “escandalizou” meio mundo. prefácio da Missa de Nossa 
Disse o Papa: “Deus é mãe”. As Senhora: “Puríssima, na verdade, 
pessoas não entenderam que o deveria ser a mãe do Salvador”. 
Santo Padre não estava fazendo É, então, proclamado, o dogma 
uma “teologia do gênero”, mas um da Imaculada Conceição. Assim, 
“gênero de teologia”, isto é, a Santíssima Virgem, Mãe do 
estava usando um recurso Senhor, toda santa e imaculada” é 
pedagógico. Queria que seus descrita por João como “uma 
ouvintes percebessem a profundi- mulher vestida de sol, tendo a lua 
dade do amor de Deus por nós. debaixo dos pés e, na cabeça, 
Deus nos ama com amor de mãe, uma coroa com doze estrelas”.
isto é, com um amor inquestioná- E, finalmente, no Ano Santo 
vel. Muitas vezes, na catequese, de 1950, o Papa Pio XII proclama 
ao dizer que “Deus é pai”, a terceira verdade sobre Nossa 
corremos o risco de ver Deus Senhora: sendo a Mãe de Deus, 
identificado com um pai que concebida sem pecado, Maria 
maltrata o filho, a esposa, a não passou pela morte, que é 
família. Um pai que não é pai consequência do pecado. Os 
como deveria, que não assume o padres da Igreja Oriental falam da 
seu papel, que não ama. “dormição” de Maria. Assim, 

Mais tarde, as pessoas Dionísio o areopagita, primeiro 
entenderam as intenções do b ispo dos atenienses, se expres-
“Papa sorriso”. Alguém chegou a sou, a pedido de Tito, bispo de 
compor uma música com o título: Creta, a respeito da “dormição” de 
“Deus é feminino”. Maria: “Notifico aos teus fraternos 

sentimentos, ó Tito, que Maria Mas, voltemos ao título do 
entregou a sua alma toda santa, nosso artigo: As três verdades 
semelhante ao incenso perfuma-sobre Nossa Senhora. Estas 
do e o confiou às mãos do verdades, na teologia, são 
Senhor”. chamadas de “dogmas”, isto é, 

verdades que são “verdades de Glorifiquem a tua “dormição”, 
fé” e não podem ser contestadas. as potestades, os tronos, os 
O mundo moderno, com os seus principados e as dominações. 
relativismos, é avesso a dogmas Alegrem-se os filhos da terra. 
e, por isso, contesta. Inclinem-se os soberanos e 

exclamem: “Ave, cheia de graça, A primeira verdade sobre 
salve, o Senhor está contigo e Ele Nossa Senhora foi definida pelo 
derrama sobre o mundo, por meio Concílio de Éfeso, no século V, 
de ti, ó Maria, a imensa misericór-quando a Igreja proclamou: 
dia. Do seu coração.“Maria é mãe de Deus”. Na 

expressão grega: “Theotokos”. O Nós, de todas as gerações e 
Concílio lembra que o Anjo de todos os cantos da terra, te 
Gabriel a saúda com o solene p roclamamos bem-aventurada, ó 
“Ave, cheia de graça”, mais santa Virgem Mãe de Deus. E bem-
que os santos, mais alta que os aventurados sejamos todos nós 
céus, mais gloriosa que os que temos a ti como advogada: 
querubins, mais honrada que os dia e noite intercedeis por nós! 
serafins. “Ave Maria, Mãe de Deus, 

concebida sem pecado e assunta Eu te saúdo, ó Maria Mãe de 
ao céu”. Enfim,  “Deus é Mãe” e Deus, por meio da qual entrou no 
Maria é a  “Mãe de Deus”. Não se mundo a verdadeira luz, Nosso 
trata de um jogo de palavras. É a Senhor Jesus Cristo, o qual, no 
exaltação da maternidade, tão Evangelho diz: “Eu sou a luz do 
menosprezada nos dias de hoje.mundo”.

Bem mais tarde, em 1854, o 
Papa Pio IX proclama a segunda 
verdade a respeito de Nossa 

+ Dom Paulo Sérgio Machado
Bispo de São Carlos 

Palavra do Bispo

As três Verdades sobre 
Nossa Senhora

Natália Silva Ferreira
Secretária - Paróquia Sant'Ana

Neste mês de setembro a Paróquia de Sant'Ana 
está em festa, pois comemoraremos no dia 10 de 
setembro, os 13 anos de ordenação presbiteral 
do nosso querido Padre Toninho e, no próximo dia 
20, os 3 anos da posse dele em nossa Paróquia. 

Desde que chegou, Padre Toninho tem-se mos-
trado incansável no trabalho junto à Paróquia e 
na dedicação no ensino da Palavra de Deus a to-
dos os paroquianos. 

Estes últimos 3 anos foram cheios de bênçãos e 
graças, com a intercessão da Santa Mãe de De-
us. 

“Parabéns Padre Toninho! 
Pedimos a Deus que possamos ter, em nosso 

meio, essa presença confortadora e amiga por 
muitos anos ainda. 

Que Deus o cumule de bênçãos, sabedoria, pa-
ciência e amor! 

Que o Espírito Santo sempre sopre em sua vida, 
para que ela possa ser Luz para a vida das pesso-
as. Muito obrigado por nos acolher!”

No domingo dia 26 de agosto, foi o realizado mais to Lauand na cidade de Araraquara, conta atualmen-
um Congresso Legionário de Maria, no Salão de Fes- te com a reunião de 14 Praesidiuns, que são os gru-
tas Nossa Senhora do Carmo. Neste ano de 2012, pos de legionários e legionárias formados dentro das 
no Congresso foi  comemorado o Jubileu de Ouro da paróquias da cidade.  O Congresso Legionário foi 
Legião de Maria. A Legião de Maria é um movimento marcado por palestras ministradas pelo Sr. Ronaldo 
onde homens e mulheres realizam serviços para a Sgobbi e também pela Celebração da Santa Missa, 
da Igreja Católica,  levando a Palavra de Deus, pro- presidida pelo Padre Samir, da Paróquia Sagrada Fa-
porcionando consolo e carinho às famílias, às pes- mília. Estiveram presentes também com o Conego 
soas necessitadas e aos afastados da Igreja, além Lauand e o vereador Elias Chediek. Após a Celebra-
de levar a Santa Eucaristia aos doentes impossibili- ção Eucarística, houve um almoço em confraterniza-
tados de participar das Santas Missas. A Cúria Nos- ção.  Parabéns aos legionários e legionárias!
sa Senhora Rainha, presidida pelo Cônego Humber-

Jubileu de Ouro da Legião de Maria 

Padre Antonio Aparecido de Marcos Filho
Aniversários de Ordenação e posse na Paróquia Sant'Ana

Edna Pereira Ares
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A Voz do Papa

Estamos no mês da Bíblia, mês em que procura-
mos refletir sobre a coleção de livros chamados Escri-
tura Sagrada, e inspirados por Deus para revelar os 
mistérios divinos. Revelação pressupõe o desconhe-
cido, o misterioso. Se Deus invisível vem ao encontro 
da criatura e revela mistérios, que ultrapassam a capa-
cidade da inteligência humana, a resposta será o ato 
de assentimento ou de aceitação dessas verdades pe-
la fé. Revelação e fé são dois elementos complemen-
tares. Só praticamos fé perante o mistério, e só acredi-
tamos em quem confiamos. Deus é infinitamente dig-
no de nossa confiança e fé. No próximo mês de outu-
bro terá início o Ano da Fé. Por decisão do Papa Bento 
XVI, o dia 11 de outubro de 2012 será o início desse 
ano de reflexão sobre a força e beleza das verdades 
da Fé. Foi escolhida essa data porque há cinqüenta 
anos atrás, em 11 de outubro de 1962, aconteceu a 
abertura do Concílio Vaticano II, convocado pelo então 
idoso Papa João XXIII. Ainda nessa mesma data de 11 
de outubro de 2012, completam-se vinte anos da pu-
blicação do Catecismo da Igreja Católica. Esse cate-
cismo apresenta uma síntese da doutrina católica em 
matéria de fé e de orientação para a vida moral. Bento 
XVI considera o Catecismo da Igreja Católica um dos 
frutos mais importantes do Concílio Vaticano II. É sub-
sídio precioso e indispensável, no dizer do Papa, para 
a pessoa chegar a um conhecimento sistemático da 
fé. Dom Paulo Sérgio, bispo diocesano de São Carlos, 
publicou um Pequeno Catecismo da Igreja Católica, 
na forma didática tradicional do passado, com pergun-
tas e respostas, que auxiliará certamente aqueles que 
desejam de maneira simples e segura estudar as ver-
dades da doutrina cristã. O Catecismo e a Bíblia são, 
portanto, dois recursos para o estudo da revelação e 
fé. Outro documento importante do Concílio Vaticano 
II foi a Constituição dogmática “Dei Verbum” sobre a 
Revelação divina, onde se lê que Deus quis manifestar 
e comunicar a sua pessoa e os decretos eternos de 
sua vontade a respeito da salvação dos homens. O do-
cumento esclarece que a revelação divina foi transmi-
tida pelos sucessores dos apóstolos, isto é, a Sagrada 
Tradição, e pela Sagrada Escritura, a Bíblia, a palavra 
de Deus escrita por inspiração do Espírito Santo. Pelo 
estudo do Catecismo e da Bíblia podemos encontrar 
as razões da nossa fé e esperança cristã. 

Editorial

Revelação e Fé

O Papa Bento XVI explicou em sua tumados a escutar, sobre tudo a colocar- que Jesus dá uma mensagem dirigida às 
catequese desta quarta-feira, 5 de setem- nos a disposição interior e exterior de silên- sete igrejas situadas em Asia Menor ao 
bro, que nenhuma oração por mais solitária cio, para estar atentos ao que Deus quer redor de Éfeso, às quais faz "um premente 
ou isolada que seja permanece estéril, já nos dizer". convite: ‘converte-te’; ‘conserva firmemente 
que Jesus que sustenta em suas mãos a o que já possuis’; ‘observa tua conduta "Estes versículos nos ensinam que 
Igreja de todos os tempos, sempre a escu- anterior’; ‘Reanima teu ardor e arrepende-nossa oração, freqüentemente é composta 
ta com amor. te!’".só de pedidos, quando deve ser, acima de 

Diante dos milhares de fiéis reunidos no tudo de louvor a Deus por seu amor, pelo "Esta palavra de Jesus, escutada com 
Vaticano para a audiência geral em Castel dom de  Jesus Cristo, que nos trouxe a fé, começa rapidamente a ser eficaz: a Igre-
Gandolfo, o Papa refletiu sobre a oração na força, a esperança e a salvação", acrescen- ja em oração, acolhendo a palavra do 
primeira parte, o Apocalipse, o último livro tou. Senhor é transformada. Todas as Igrejas 
da Bíblia, e ressaltou que a assembléia que devem dispor-se e estar atentas, escutar O Papa sublinhou logo que: "a oração 
ora mostra três atitudes que os cristãos ao Senhor, abrindo-se ao Espírito como constante desperta em nós o sentido da 
devem viver quando rezam. Jesus pede com insistência repetindo este presença do Senhor em nossa vida e na 

mandamento sete vezes", afirma o Papa.Em espanhol, Bento XVI explicou que: história; sua presença nos sustenta e nos 
"a primeira evidência que a oração deve dá uma grande esperança em meio à escu- No final da audiência o Papa fez uma 
ser acima de tudo; louvor a Deus por seu ridão de certos acontecimentos humanos". síntese de sua catequese em várias lín-
amor, pelo dom de Jesus Cristo, que dá guas incluindo o português:"Além disso, toda oração, inclusive aque-
força, esperança e salvação. A segunda la na solidão mais radical, não é nunca iso- “Ao final da catequese, o Papa fez um 
fase assevera que a oração aprofunda a lada nem estéril; é a linfa vital que alimenta resumo em várias línguas. Em português, 
relação com Jesus Cristo, assumindo gra- uma existência cristã cada vez mais com- disse: “Queridos irmãos e irmãs, no âmbito 
dualmente uma atitude comtemplativa". prometida e coerente”, precisou. da «escola de oração», que vos tenho 

"E a terceira fase assinala que a Igreja vindo a propor, quero hoje falar da oração Sobre a segunda fase o Papa ressalta 
em oração, acolhendo a palavra do no Apocalipse, o último livro do Novo Testa-três elementos simbólicos que mostram o 
Senhor, transforma e recebe ânimo para o mento. Na primeira parte deste livro, vemos que faz Jesus ressuscitado pela Igreja: 
arrependimento, a conversão, a perseve- a oração viva e palpitante da assembleia "mantém-na firmemente em sua mão direi-
rança, o crescimento no amor e a orienta- cristã reunida no domingo, «no dia do ta (uma imagem muito importante que mos-
ção para o caminho". Senhor»”. tra que Jesus tem a Igreja em sua mão); 

Em italiano o Papa assinalou que: "o fala-lhe com a força de penetração de uma “Envolvida pelo amor do Senhor, a 
livro do Apocalipse nos apresenta uma espada afiada; e lhe mostra o esplendor de assembléia sente-se livre dos laços do 
comunidade reunida em oração, porque é sua divindade: ‘Seu rosto era como o sol pecado e proclama-se como «reino» de 
na oração onde experimentamos como quando brilha com toda sua força’". Jesus Cristo: isto é, pertence só a Ele. 
aumenta a presença de Jesus em nós. Reconhece a grande missão, recebida no Comentando a experiência profunda 
Quanto mais e melhor oramos, com perse- Batismo, de levar ao mundo a presença de que São João, autor do Apocalipse e des-
verança e intensidade, mais nos assimila- Deus. Conclui esta sua celebração de lou-crito no Evangelho como o discípulo ama-
mos a Ele, e Jesus realmente entra em vor, fixando o olhar diretamente em Jesus do, experimenta ante esta realidade, Bento 
nossa vida e a guia, dando-lhe alegria e e, com entusiasmo crescente, reconhece XVI afirmou que "A revelação de Deus res-
paz"."E quanto mais conhecemos, ama- que Ele detém a glória e o poder para sal-suscitado, de Cristo ressuscitado não é 
mos e seguimos Jesus, mais sentimos a var a humanidade. O «amém» final conclui uma coisa terrível, mas um encontro com o 
necessidade de habitar em oração com o hino de louvor a Cristo Senhor. Tudo isto amigo". "Também a Assembléia vive com 
ele, recebendo serenidade, esperança e nos ensina que a nossa oração, feita mui-João o momento particular da luz diante do 
força em nossa vida", acrescentou. tas vezes só de pedidos, deve, pelo contrá-Senhor, unido, entretanto, à experiência do 

rio, ser sobretudo louvor a Deus pelo seu Sobre a primeira fase, o Santo Padre encontro diário com Jesus, experimentan-
amor, pelo dom de Jesus Cristo, que nos disse que: "nossa oração deve ser, sobre do a riqueza de contato com o Senhor, que 
trouxe força, esperança e salvação”, con-tudo, escutar a Deus que nos fala. Inunda- enche todos os espaços da existência".
cluiu.dos em tantas palavras, não estamos acos- Sobre a terceira fase, o Pontífice explica 

Bento XVI: Não há oração
 estéril, Jesus sempre nos escuta

CASTEL GANDOLFO, 05 Set. 12 / 03:34 pm (ACI/EWTN Noticias)

Rubens Dias Maia
Paróquia N.Sra. do CarmoFone: 3303.7341



Pense Comigo

Paz e alegria de Deus ao seu coração. Como foi sua sema-
na? Espero que abençoada.
Entramos, assim, na segunda seção, que trata sobre os dez 

mandamentos. Esta seção inicia-se com a pergunta do jovem 
a Jesus: “Mestre, que devo fazer?” Jesus responde a esta 
inquietude do jovem remetendo-o a Deus. Ele deve reconhecê-
lo como o “único bom”, “como "o único bom", “como o bem por 
excelência e como a fonte de todo bem. Depois, Jesus diz: "Se 
queres entrar para a Vida, guarda os mandamentos". E cita ao 
seu interlocutor os preceitos que se referem ao amor do próxi-
mo: "Não matarás, não adulterarás, não roubarás, não levanta-
rás falso testemunho, honra pai e mãe". Finalmente, Jesus 
resume estes mandamentos de maneira positiva: "Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo" (Mt 19,16-19). (CIC- 2052)
Em seguida Jesus diz: “Se queres ser perfeito, vai, vende os 

teus bens e dá aos pobres e terás um tesouro nos céus. Depo-
is, vem e segue-me” (Mt 19,21). Jesus mostra ao jovem e a 
nós que o seguimento Dele inclui a vivência dos mandamen-
tos. Jesus não veio para abolir a lei, pelo contrário, a missão de 
Jesus inclui o convite para reencontrá-la na pessoa do seu Mes-
tre, que é o cumprimento perfeito dela (da lei). 
“Nos três Evangelhos sinópticos, o apelo de Jesus dirigido ao 

jovem rico, de segui-lo na obediência do discípulo e na obser-
vância dos preceitos, é relacionado com o convite à pobreza e 
à castidade. Os conselhos evangélicos são indissociáveis dos 
mandamentos”. (CIC – 2053)
A atitude de Jesus foi a de nos mostrar as exigências da lei, 

que têm fundamento no amor. Não a letra pela letra, mas ação 
do Espírito que ultrapassa a letra. Ele nos ensina que o manda-
mento do “Não matar” ultrapassa a dimensão do crime, para 
chegar à origem de todo mal, que está no coração do homem. 
“Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encolerizar contra 
seu irmão terá de responder no tribunal" (Mt 5,21-22)”. (CIC – 
2054)
“Quando lhe é feita a pergunta: "Qual é o maior mandamento 

da lei?" (Mt 22,36), Jesus responde: "Amarás ao Senhor, teu 
Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu 
entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O 
segundo é semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti 
mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os 
profetas" (Mt 22,37-40). O Decálogo deve ser interpretado à luz 
desse duplo e único mandamento da caridade, que é a plenitu-
de da lei:
Os preceitos - não cometerás adultério, não matarás, não fur-

tarás, não cobiçarás e todos os outros - se resumem nesta sen-
tença: Amarás o teu próximo como a ti mesmo. A caridade não 
pratica o mal contra o próximo. Portanto, a caridade é a plenitu-
de da lei (Rm 13,9-10)”. (CIC – 2055)
Que o Senhor te abençoe e te guarde. Não se esqueça de dei-

xar-se guiar pelo amor de Deus.

Formação

Valores e critérios 
para se viver bem 

Pe. Pedro de Celso Gardini
pegardini@servosdocristoredentor.com

Estas são palavras de Isaías ao sociedade, como o brilho da posição seus olhos a ponto de você tornar-
povo israelita que se encontrava exi- e a aparência. se cego e surdo às palavras de 
lado na Babilônia. Jesus, para poder reconhecê-Lo no Falta-lhes pedir a Deus que os 

pobre e no marginalizado?Elas servem muito bem para o liberte dessa cegueira para pode-
nosso mundo cego pelo materialis- rem conhecer os verdadeiros valo- Peça a Jesus que o cure, que o 
mo e pelo progresso da ciência e da res e assim aproximarem-se de faça ver o mundo com os olhos de 
tecnologia. Jesus, que é o próprio Amor. Jesus, para que você possa deixar 

de ser um cego e um surdo à sua Ver-Realmente vemo-nos cercados Amor que tudo perdoa, tudo rele-
dade, a seus valores. Não se esque-por uma cegueira e uma surdez à va, Amor que não faz diferença entre 
ça que Jesus falou: Eu sou o Cami-palavra de Deus. as pessoas, mas ama a todos.(1Cor 
nho, a Verdade e a Vida.13)Grande parte dos homens não 

E você, como fica?tem a capacidade de sair dessa E você, meu caro irmão em Cris-
cegueira, porque são escravos da to, pense comigo, o mundo atrai 
mídia e dos valores impostos pela você, o brilho e o fulgor ofuscam os Paz e Bem!

Odette G. L. A. de S. Campos, OFS, sCR

“Coragem! Não temais! 
O vosso Deus vem para vos salvar!” 

Todas as terças-feiras à tarde, mei: “Então, vamos lá! Eu também sujeito antipático” E, até hoje, para 
eu dava aulas para as noviças de estou curioso por saber porque você mim o sr.  era antipático. Mas, com a 
uma congregação religiosa. Em uma me detestava tanto!” E a noviça aula de hoje, com a sua explicação 
das aulas eu falei sobre transferên- começou então a contar a sua histó- sobre transferência, eu descobri 
cia psicológica. A segunda metade ria e disse: “Antes de entrar para o todo o processo psicológico que me 
do tempo era para atendimento pes- convento, eu namorava um rapaz. envolveu inconscientemente. E fico 
soal.  Certa vez, para esse atendi- Eu gostava muito dele. Mas ele... contente com isso, pois me tirou um 
mento pessoal, aproximou-se uma com o tempo, percebi que ele não se peso. O sr.  me era antipático porque 
noviça com semblante feliz pela des- interessava por mim. E, não só isso. inconscientemente eu via no sr. a 
coberta que fizera na aula. Começou Chegou ao ponto de levantar uma figura daquele rapaz que me fez 
falando: “Padre, hoje eu fiz uma des- infame calunia contra mim. E a cida- sofrer tanto. Eu  a parabenizei  pela 
coberta importante que me aliviou dezinha era pequena, logo tudo se feliz descoberta e perguntei; “e 
de um peso.” E, eu também satisfei- alastrou e eu sofri muito, pois aquele agora que você descobriu o endere-
to perguntei: “E, então, qual foi a des- rapaz marcou muito a minha vida. E ço certo, você ainda me detesta?” E 
coberta que fez? Quer me contar?” E hoje o senhor falando sobre transfe- ela sorrindo respondeu: “Claro que 
a noviça com calma me disse: “Pa- rência psicológica, eu logo liguei a não.!”
dre, na sua aula, eu descobri porque figura daquele rapaz com a sua pes- Eis uma boa pesquisa a fazer-
eu detestava tanto o senhor”. Claro soa porque o sr. se parece muito mos sobre as nossas simpatias e 
que fiquei sem jeito com aquela res- com ele em tudo. E eu liguei o fato antipatias. Quanto de transferência 
posta. Mas, procurando me recom- que aconteceu, quando o sr.  entrou psicológica pode haver nas minhas 
por, fazendo de conta que nada tinha na aula a primeira vez. Lembro-me antipatias?...
a ver comigo o que ela falou, eu a ani- que eu disse para mim mesma: “Que Pe. Valdemar Beltrame, CSsR

A noviça que me 
detestava

(Is 35,4)

De 06 a 20 de novembro de 2012 (15 dias)
$ 150 dólares (taxa de adesão) + $ 5480 dólares (que 

podem ser divididos em até 9 vezes: 4 vezes no boleto ou 
cheque e as outras 5 parcelas no cartão de crédito).

Falar com Pe. Pedro ou Pe. Valmir: (16) 3266-1002 (casa 
paroquial) - (16) 3266-1280 (Igreja) ou com o Moacyr – 

Obra de Maria) (81) 8846-9626 / 3271-0202, ou ainda por 
e-mail: padrepio@obrademaria.com.br

Peregrinação 
c/ Pes. Pedro e Valmir

Fátima, Terra Santa e Itália
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Notícias

Associação Promocional cissão e Santa Missa: to, que vive em profunda hu-
mi ldade  e  s impl ic ida-Santo Padre Pio, realizará 16:30h.
de”.(Padre Pio). no dia 23 de Setembro, o  Lembramos a todos que es-

Nosso endereço:tamos necessitando de doa-dia de Ação de Graças ao 
ção de alimentos, roupas e Av. Presidente Vargas nº São PIO.
calçados. 2.386 - Quitandinha, Arara-Terço Mariano: 

quara - SP 33329400.  O verdadeiro servo de De-6h/12h /15h e 18h. 
us é aquele que usa a cari- Venha partilhar conosco a Adoração ao Santíssimo 
dade para com seu próximo, graça de viver da Providên-Sacramento durante todo o 
que está decidido a fazer a cia Divina. dia e a venda do BOLO. Pro-

Magdavontade de Deus a todo cus-

28-29 e 30/09/2012 na Paróquia NS do Vale
Pároco Pe Ivan Carlos Zocal

O custo da inscrição é R$ ZERO. A alimentação é gratuita.
Inscrições com o casal: Lígia e Gustavo pelos fones: 

3311-7108 / 9714-1303(Lígia) / 9741-2750 (Gustavo) 
ou,  e-mail inscricao5ecc@hotmail.com

NHOQUE RECHEADO
Embalagem de 800 g

R$ 10,00
ENCOMENDAS com LUISA

 (16) 33315831

Dia 23 de Setembro - Dia de São Pio



Você é nosso convidado pa-
ra as nossas Missas que acon-
tecem todos os domingos às 
9h30 na Capela de Capela São 
Pelegrino, no Jardim Indaiá. 
Nosso pároco, o Pe. Heitor Sa-
pattini e toda a Comunidade os 
esperam de braços abertos e 
um sorriso no rosto. Compare-
çam e renovem-se no Amor de 
nosso Senhor. Que São Pelegri-
no, protetor contra os males do 
câncer, possa interceder por 
nós!"

Mensagem em Cordel 

Tema: 

Matrimônio

Matrimônio é o Sinal 
que faz o santo casal
Confirmar sua união.
É presente do Senhor, 
é serviço no amor
E também é vocação.

Matrimônio é longa estrada, 
é uma planta sagrada
Que tem profunda raiz.
É um caminhar se amando, 
é um seguir se educando
Fazendo o outro feliz.

Só o caminho certeiro 
faz o amor ser verdadeiro
E assim a vida florir.
Quando o casal tem Jesus, 
caminha sempre na luz
E sabe por onde ir.

Matrimônio é dia-a-dia, 
mas só quem em Deus con-
fia
Consegue perseverar.
Quando o amor é profundo, 
não há nada neste mundo
Que os consiga separar.

O egoísmo é um pecado, 
que quando é constatado
É grande o sofrimento.
Seu efeito é perigoso, 
e é muito mais danoso
Quando é no casamento.

O casal que acredita 
tem a família bendita
A sua paz é mantida.
Se a família é de oração, 
sabe partilhar o perdão
Permanece sempre unida.

Pe Anchieta-C.Ss.R

Notícias

Setembro, Mês da Bíblia na 
Capela São Pelegrino Jardim Indaia

Edson Cruz
Comunidade São Pelegrino

Notícias

Breno Cabral
Texto e fotos - PasCom - NSG

Casa Comunitária reúne fiéis para missa e homenagem 
Na noite da última sexta-feira, mos prudentes e estarmos sem- vocação sacerdotal. Logo depois todos e pediu para que con-

31, os paroquianos da comunida- pre atentos e preparados, pois foi entregue uma placa comemo- tinuem rezando pelas voca-
de Nossa Senhora das Graças não sabemos quando acontece- rativa ao pároco que neste mês ções e por seu ministério.
estiveram reunidos na Casa Co- rá o retorno do Senhor. de agosto, no dia 5, completou 5 As fotos da missa estão 
munitária para celebração da anos à frente da paróquia Nossa Ao final da celebração houve na Galeria de fotos do site 
Santa Missa presidida pelo Pa- Senhora das Graças e 13 anos uma homenagem dos membros www.nsgracasararaquara.-
dre Edson. de sacerdócio, no dia 6.da Casa Comunitária para o Pa- com.br 

Durante a homilia o pároco dre Edson, que começou com Com o término da homena-
lembrou-se da importância de ser- uma apresentação que retratou a gem, Padre Edson agradeceu a 
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Venha conhecer a Capela de São Pelegrino 
que fica na Rua Alberto Cioni, 472, 
no Jardim Indaiá, em Araraquara. 
Visite nosso facebook também. 



A religião tem dois elementos constitutivos: ética e comuni-
dade. Além da doutrina e dos ritos, tais aspectos fazem parte 
de sua estrutura fundamental.

A ética é um conjunto de valores, regras, prescrições, 
proibições, e comportamentos de um sistema religioso. Cada 
religião traz consigo as consequências de sua doutrina, 
ensinando o que está certo e errado, de acordo com sua 
cosmovisão.

A ética contém princípios e normas que regulam a conduta 
religiosa das pessoas. Expressa-se em opções, atitudes, 
ações e atos.

Paulatinamente, no complexo dos preceitos, vão se desta-
cando determinadas leis que são mais importantes, pois 
passam a ser determinantes para seus seguidores. Quem 
acredita nas verdades de sua religião, age de acordo com suas 
convicções doutrinárias, espirituais e morais.

A crença exige que a pessoa tenha determinada conduta, 
compatível com sistema religioso que aceita. A ética inspira e 
norteia a maneira de agir do grupo na família, na comunidade e 
na sociedade.

Normalmente, a religião é vivida em comunidade. As 
pessoas apreciam conviver com seus companheiros de fé. Um 
fortalece a crença do outro.

A comunidade é um grupo de pessoas que comungam o 
mesmo ideal e a mesma crença. Elas seguem juntas os 
procedimentos e as normas religiosas e morais.

A religião tende a formar comunidades. Convencidos de 
suas verdades religiosas, seus membros procuram unir-se 
para compartilhar sua doutrina, executar seus ritos e vivenciar 
sua ética.

A comunidade tem importância básica na vida das pessoas. 
Dá sentido à vida de seus mesmos e vigor à sua conduta 
concreta no mundo.

Uma religião que não é vivida em comunidade traz sérios 
riscos. A pessoa que se isola de seu grupo tende ao fechamen-
to em si mesma. Sua relação íntima com o Transcendente fica 
muito reduzida, perdendo a riqueza cultural e espiritual da 
comunidade.

Mesmo nas religiões que não valorizam tanto a vida comuni-
tária, há sempre o desejo das pessoas congregarem-se para 
celebrar a fé e trocar suas experiências de encontro com o 
Transcendente.

A ética e a comunidade estão profundamente vinculadas. 
Uma precisa da outra.

A ética se concretiza na vida da comunidade religiosa. 
Inspira sua visão de mundo e seus valores.

A comunidade religiosa necessita da ética para que possa 
estruturar-se e consolidar-se. O grupo de pessoas compartilha 
os mesmos preceitos e os mesmos padrões morais.

Pe. Eugênio Antônio Bisinoto CSsR

Ética e comunidade, 
elementos constitutivos 

da religião

Formação 
do Cristão 
no Séc.XXI
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Externato (1932)

Dia 29 de Setembro de 2012, às 20 horas
Teatro São Francisco - Externato Santa Terezinha

Ingresso solidário: 1quilo de alimento não-perecível

Dia 29 de Setembro de 2012, às 20 horas
Teatro São Francisco - Externato Santa Terezinha

Ingresso solidário: 1quilo de alimento não-perecível



Que palavra maravilhosa Tiago vem nos dizer!
Jesus se fez pobre para aos pobres escolher.
O Reino do Pai, por herança, eles irão alcançar.
A sua vida plena de glória Jesus veio lhes doar.

A viver com o que temos nós temos que aprender.
Força para todos os dias Jesus veio nos prometer.
Da opressão e do egoísmo nós devemos nos afastar.
Da ambição e da inveja precisamos nos desviar.

Das riquezas deste mundo vamos nos desprender!
Uma fé agradável a Deus todos nós devemos ter.
A herança do seu Reino Jesus Cristo deseja nos dar.
Para isso precisamos aos bens do mundo renunciar.

É no caminho da humildade que nós devemos seguir.
Da misericórdia do Pai precisamos nos revestir.
De que somos irmãos nós devemos nos lembrar.
Rumo ao paraíso celeste vamos juntos caminhar!

Das seduções do mundo Deus está a nos advertir.
Nem tudo o que é agradável nós podemos adquirir.
O coração do ser humano somente Deus pode saciar.
Na força da sua Palavra somos chamados a acreditar.

Acima de tudo e de todos devemos a Deus preferir.
Sempre pelo Espírito Santo deixemo-nos conduzir.
Para o poder da EUCARISTIA precisamos despertar.
De coração é que devemos a Ela sempre, sempre amar.

Silvia Helena Vieira Silveira
Paróquia de N.Sra. das Graças - gralianca@hotmail.com

“Meus queridos irmãos, escutai: não 
escolheu Deus os pobres deste mundo 
para serem ricos na fé e herdeiros do 
Reino que prometeu aos que o amam?” 

(Tiago 2,5)

Poder da Eucaristia em nossa Vida

Nando_sCR - nando@servosdocristoredentor.com

Nós da Comunidade Servos do Cristo Redentor convidamos  a 
todos os internautas a participarem do programa Papo Santo, que  é  
exibido  toda  Quarta, quinta e sexta-feira, diretamente do Studio 
João Paulo II na cidade de Borborema, começando às 19h. Você 
pode participar pelas redes  sociais:  Twitter: @s_CRedentor.com, 
Facebook: Papo Santo, MSN: nossaradio1@hotmail.com  e  tam-
bém pelo  telefone (16) 3266-2536. Lembrando que às 20h criamos 
uma rede com a Rádio Morada do Sol AM de Araraquara, e aí você 
poderá ligar e rezar uma dezena do Terço conosco. Não se esqueça: 
quarta, quinta e sexta-feira às 19h na WEBTV e WEBRADIO 
NATIVIDADE tem Papo Santo, um programa feito para você. 
WEBTV e WEBRADIO NATIVIDADE, trazendo a riqueza da  Igreja 
Católica até você.

1ª terça do mês: Guatapará/SP
2ª terça  Av. São José, 812 - Casa da Rua 10
3ª terça  
4ª terça  Par.S.Franc.Assis, Américo Brasiliense. 
Quando houver a 5ª terça do mês, a Santa Missa por 
Cura e Libertação será realizada na cidade de 
Borborema. Telefones para as intenções da Santa Missa 
(16) 3335-9778 e 3214-1814. Todas serão transmitidas 
pela WEBTV e WEBRADIO Natividade. 
www.servosdocristoredentor.com

do mês:
do mês: Av. São José, 812 - Casa da Rua 10
do mês:

Comunidade Servos do Cristo Redentor
Missa por Cura e Libertação. Novos Locais:

COMUNIDADE SERVOS DO CRISTO REDENTOR

TORNE-SE UM SOCIO EVANGELIZADOR

VIVER E ANUNCIAR O CRISTO REDENTOR 
SUSCITANDO A ESPERANÇA EM TEMPOS DE TRIBULAÇÃO

LIGUE PARA 16-3335-9778
DOAÇÕES AG 2694-8 - C/C 25016-3

Nicolas  Lochagin
2º Tesoureiro

Jorge
1º Tesoureiro

Pe.Emílio Carlos Mancini
Reitor 

Sábado, 8 de setembro de 2012 a.D.       NOSSO BOLETIM  p. 6  

Entradas

Saídas

Saldo líquido

7.878,50

1.043,08

6.835,42

Saídas

Prêmio

Gelo

Água

Cartelas para os bingos

Kibelanche

Vilacopos

Vilacopos

Pipocopos

Grafite papelaria

Ricoy

Farinha de Rosca

Faxina salão festa

500,00

18,00

30,00

65,35

75,00

128,77

62,00

16,64

5,40

33,92

8,00

100,00

Entradas

Bingos vendidos                291 

Doação Padre Afonso 

Binguinhos Vendidos

Rifão

Sorvete

Cantinho do Sapato

4.365,00

100,00

2.173,50

1.075,00

105,00

60,00

Seminário Menor e Propedêutico Santo Cura D'ars
Balanço Geral do Chá Bingo Beneficente 

o
que aconteceu no dia 1  de setembro, no 
Salão de Festa Nossa Senhora das Graças



Estamos começando o mês de setembro. A Igreja 
Católica Apostólica Romana o dedica ao mês da Bíblia 
(palavra de Deus). É nela que está o verdadeiro evan-
gelho. O evangelho é um ser humano, o Filho Unigênito 
de Deus, segunda Pessoa da Santíssima Trindade. 
Deus é o Criador de todas as coisas visíveis e invisíveis 
e, revela-se ao homem através do homem. Primeiro o 
Senhor revelou-se a Abrão e dele formou uma nação e 
desta, a nação dos Hebreus. E desta nação preparou 
uma jovem hebreia Maria Santíssima e fez- se humano 
em seu ventre, para que pessoalmente revelasse Seu 
amor, e Sua vontade fosse explícita para o homem. Foi 
essa a vontade divina; “e o Verbo se fez carne e habitou 
no meio dos homens” passagem do evangelho que 
está no início do Evangelho de João no Novo Testa-
mento. E o que o Senhor nosso Deus deixou escrito no 
Velho Testamento, no Livro de Gênesis cumpriu-se em 
Jesus Cristo, seu filho unigênito. Quando Ele criou o 
homem do barro da terra disse: façamos o homem à 
nossa imagem e semelhança,dando-lhe o sopro vital.

Queridos irmãos(as), nós necessitamos da palavra 
divina para que possamos conhecer e viver o evange-
lho, para que nossas vidas possam ser convertidas Ele 
é o verbo encarnado divino. Do contrário nós vamos 
criar um falso evangelho que não é segundo Jesus Cris-
to.. Assim sendo, vamos criar uma vã filosofia, que nos 
leva a viver nos prazeres de nossa carne. E o prazer car-
nal é guiado pelo pecado de nossas origens. Aliás esse 
falso evangelho desconhece nossa realidade, que nós 
nascemos com o pecado original, porque o homem de 
nossas origens desobedeceu a Deus e pecou. E, desta 
maneira, nos desviamos da sã doutrina divina de 
Nosso Senhor Jesus Cristo,. que nos leva ao arrepen-
dimento e ao perdão, que recebemos d'Ele no alto da 
cruz antes de Sua morte e Ressurreição.

Só entraremos na Santa Igreja através do batismo 
das águas onde acontece a nossa maior consagração, 
porque nele nossos pais terrenos nos consagram a 
Deus e entramos na família divina, a Igreja. É necessá-
rio caminharmos conforme os ensinamentos bíblicos 
(Palavra divina) que nos leva à verdadeira fé em Jesus 
Cristo ressuscitado. Assim, pela fé, assumimos o nosso 
Batismo,. que nos leva aos seis outros sacramentos, 
que fazem parte da Igreja Católica Apostólica Romana. 
Nesta caminhada é que vamos ter a graça do encontro 
pessoal com Jesus Cristo ressuscitado, que nos batiza 
no fogo do Espírito Santo. Aliás, é só o Senhor que 
pode nos batizar no fogo do Espírito Santo, que nos 
leva a viver o verdadeiro evangelho que, por sua vez, 
nos leva a uma mudança de vida,  levando-nos a voltar 
para junto de Deus e da felicidade eterna.

É certo que haverá dias em que os problemas natural-
mente se avolumarão nas lidas cotidianas, demandando-
nos maior dedicação para solucioná-los. Não raro, have-
rá momentos em que as exigências emocionais se torna-
rão mais intensas, exigido de nós maiores esforços para 
mantermos o equilíbrio a fim de não nos perdemos em 
nós mesmos. Possivelmente, haverá situações em que 
as dores morais se intensificarão de maneira quase insu-
portável, mas com o poder da oração, Deus nunca permi-
tirá que sucumbamos. Vez por outra, compromissos e res-
ponsabilidades pesarão nos ombros, pedindo-nos para 
acionar mais e mais as nossas capacidades. Seja qual for 
a situação que se ofereça, será sempre a oração o bálsa-
mo que nos dará o sustento, a coragem e a perseverança. 
Se os problemas e desafios da vida são inevitáveis, será 
através da oração que eles tomarão sua verdadeira 
dimensão. Será a prece e o recolhimento que nos permiti-
rão ter a clareza e o entendimento para enfrentarmos nos-
sos problemas. Com a mente tranquila e serena, fruto da 
oração, da comunhão com Deus, conseguiremos não dar 
valor excessivo aos problemas, tampouco subestimá-los, 
não lhes oferecendo os cuidados necessários. Dessa for-
ma, ao nos refugiarmos alguns minutos em oração, esta-
remos nos dando a oportunidade da reflexão e da calma 
necessária para a paz íntima, fundamentais para o bom 
enfrentamento dos desafios da vida. Quando nos coloca-
mos em contato com Deus, nenhum de nossos proble-
mas será solucionado, ou nenhuma dificuldade irá desa-
parecer. Afinal, todos os problemas são oportunidades de 
aprendizado e crescimento pessoal. E quando buscamos 
a oração como recurso, poderemos usufruir as bênçãos 
celestes que nos impulsionarão a bem agir e a nos condu-
zirmos melhor em nossa estrada. Portanto, conversemos 
com Deus como o filho que divide com o Pai amoroso 
seus problemas, aconselhando-se e pedindo ajuda. Não 
tardará que a vida nos traga as melhores respostas e os 
melhores recursos, repercutindo na intimidade de nossa 
alma. Lembremo-nos que será a oração a companheira 
ideal para nos aclarar a mente, apaziguar nosso ânimo e 
nos indicar quais os melhores passos a dar, frente ao que 
nos cabe cumprir. Que Nosso Senhor Jesus Cristo esteja 
sempre em nossos corações, dando-nos muita paz e que 
nos amemos uns aos outros. 

É SENDO BATIZADOS NO ESPÍRITO SANTO QUE VAMOS VIVER 
O VERDADEIRO EVANGELHO. UMA NOVA VIDA DE FILHOS 
ADOTIVOS DE DEUS EM CRISTO. PORQUE COM O ENCONTRO 
COM O RESSUSCITADO RECEBEMOS A CONVICÇÃO DA FÉ. E 
NOS TORNAMOS TEMPLO DO ESPÍRITO SANTO. E VIVEMOS O 
PLANO SALVÍFICO DIVINO, O EVANGELHO DE NOSSO SENHOR 
JESUS CRISTO.

Luiz Rocateli, sCR
Comunidade Aliança  - la_rocateli@hotmail.com

Pe. Gerhard Rudolfo Anderer CSSR

Qual é o 
Evangelho
que estamos 
vivendo?

Servo de Deus
Nelsinho Santana

Nelsinho, 
Jesus e a Cruz

O Divino Mestre havia declarado aos 
anciãos que sempre o rodeavam que era 
preciso se converter, ser simples e humil-
de. Era preciso estarmos sempre abertos 
como as crianças, para nos tornarmos dig-
nos, competentes e aprovados a fazer a 

experiência de Deus e pertencer ao reino do Céu aqui na terra.
Quando Nelsinho tinha seus sete anos de idade e já frequen-

tava a escolinha rural da Fazenda dos Ronca, sua professora, 
Dona Jenifiefe, via nele sinais que apontavam para um caminho 
por onde ele então andava: docilidade, dedicação e paciência 
nas dificuldades.

Jesus não demorou em convidá-lo, de forma cativante, a 
segui-lo por um caminho bastante estranho para os outros. 
Levou-o por experiências dolorosas em que provou sua capaci-
dade de entrega e sua disposição de imolar-se como Jesus pelo 
bem dos outros e pela conquista da Paz e do Bem para todos.

Bem cedo, teve a graça de identificar a sua cruz e também de 
conhecer o melhor jeito de carregá-la. Assustou-se, num primeiro 
momento, ao vê-la diante de si como principal tarefa que Jesus 
lhe passava. Entretanto, veio-lhe uma sábia inspiração: identificar 
a sua cruz com a Cruz de Jesus e, assim, com Jesus, carregar a 
cruz que, por Jesus, se tornava uma só pelo alto grau de amor 
que ambos já há muito unia.

Quando a Cruz de Jesus que ele tinha abraçado pesou tanto 
sobre o seu ombro esquerdo, fazendo com que ele perdesse o 
seu braço, nunca mais ele pensou na sua própria cruz, identifi-
cando a sua com a de Jesus.

Era nos dias de curativo que ele sentia seus limites e conhe-
cia bem sua fraqueza. Era, cada vez, e sempre de novo, um 
retorno dilacerante ao mesmo e conhecido Calvário.

Para não gritar de dor, ele beijava com força o Crucifixo que 
sua amiga e confidente, Irmã Genarina, lhe tinha colocado à dis-
posição para seus momentos de emergência. Realmente, esta 
Irmã era o anjo colocado pelo Pai do Céu a seu lado para ajudá-lo 
a dar seus passos sem tropeçar.

Como eu me encontrava diariamente com ele, levando-lhe 
Jesus para comungar, confidenciava-me como um futuro cam-
peão, que apostava no Amor poderoso do Seu Amigo Jesus. E 
dizia-me todo emocionado:

-Eu canto sempre baixinho em meu coração: - O meu cora-
ção é só de Jesus! A minha alegria é a Santa Cruz! Em penas e 
dores, em dura aflição, que viva Jesus no meu coração! Que viva 
Jesus no meu coração! Que viva Jesus no meu coração! E assim 
consigo sempre seguir em frente, pois que a Cruz de Jesus é a 
Chave do meu Paraíso na terra.

Artigo

O combustível 
da oração
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Rute
rute.placeres@hotmail.com

A PARÓQUIA SÃO JOSÉ ESTA 
PROMOVENDO  ROMARIA  DOS 

SETORES PARA 
APARECIDA DO NORTE

SAINDO DIA 16/11/12 (SEXTA-FEIRA)  
ÀS 23H E RETORNANDO NO 

DIA 17/11/12 
VALOR R$65,00 POR PESSOA

OS INTERESSADOS PROCURAR NO 
SÃO JOSÉ - MARGARIDA (3322-2288) 
NO MELHADO NA IGREJA (3333-5584) 

NO TAMOIO COM BENEDITA (3322-9625) 
E NA SECRETARIA PAROQUIAL 

(3322-5120)

PARÓQUIA SÃO JOSÉ
COMUNIDADE SÃO PEDRO 

E SANTA LUZIA

NO DIA 11 DE SETEMBRO 
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Cruzadinha
Dia 9 - 23º Domingo do Tempo Comum
Dia 13 - São João Crisóstomo, bispo e doutor da Igreja.
Dia 14 - Exaltação da Santa Cruz.
Dia 15 - Nossa Senhora das Dores.

“Deus é o Senhor do tempo!” É com esta simples e profunda 
afirmação que desejo iniciar nosso Ponto de Fusão de hoje. 
Vivemos num mundo caótico, onde parece que Deus errou ao 
colocar apenas 24 horas em cada dia, 7 dias em cada semana, 
e assim por diante. É como se não houvesse tempo para a 
maioria das coisas que precisamos fazer. Vivemos em uma 
correria sem fim e chegamos ao fim do dia com uma lista de 
coisas que não fomos capazes de realizar naquele dia e um 
amargo sentimento de incapacidade, frustração e falta de 
aceitação dos próprios limites.  A primeira coisa que precisamos 
assimilar é que o tempo é criatura de Deus. Isso mesmo, Deus 
criou o tempo e como bem sabemos, em Gênesis, Ele subme-
teu toda obra da criação aos cuidados e governo do homem; 
logo o homem deve governar o tempo e não ser governado por 
ele. 

Quem já não teve a sensação descrita acima de não ter 
tempo para nada, de o dia passar e simplesmente ter a impres-
são de não conseguir fazer nem metade do que precisava? 
Queridos, a primeira coisa a refletirmos é quanto tempo damos 
para Deus em nossa vida. Temos tempo para Deus? De todo o 
tempo que Ele nos dá, quanto “devolvemos” para Ele através de 
momentos de oração, Santa Missa, Apostolado, etc? Quanto 
tempo você gasta com as coisas de Deus, seja falando com Ele 
ou falando Dele para os outros? Você gasta tempo rezando 
antes das refeições, agradecendo a Deus, logo ao acordar, por 
mais um dia de vida? Gasta tempo indo a Missa ao menos aos 
domingos? “Tudo fica fora de tempo quando para as coisas de 
Deus já não há tempo. Quando não há tempo para Deus, o 
tempo já deixa de ser criatura e se torna senhor e nós, escravos 
de nós mesmos, escravos do tempo.”       

Um dia ouvi uma frase que nunca mais esqueci: “não coloque 
as coisas urgentes no lugar das importantes”. Muitas vezes 
passamos o dia resolvendo urgências, e acabamos deixando 
coisas realmente importantes de lado como a oração, a atenção 
aos filhos, o descanso, etc. Para muitos, tempo é dinheiro; 
tempo é saber; tempo é status; quando na verdade o tempo é 
criatura de Deus e deve estar a serviço da Eternidade. “Se 
fazemos do tempo um valor absoluto, os compromissos de 
cristão batizado atrapalham, roubam tempo, tomam muito 
tempo. Se fazemos do tempo um valor relativo à eternidade, 
tudo, do ministério ao banho de cada dia, é tempo ganho, tempo 
bem empregado, tempo que ajuda amar a Deus já aqui na Terra 
como no céu.”

“Trabalhar é coisa de Deus. Estudar também. Cuidar da casa 
é servir a Deus. Educar filhos também. Também é coisa de 
Deus e servir a Deus cuidar de pais idosos. Tão coisa de Deus e 
tão importante como a oração pessoal, estudo bíblico, Eucaris-
tia, grupo de oração e ministérios. Para quem é batizado viver é 
coisa de Deus, é servir a Deus.” Tempo bem empregado é 
aquele usado para amar mais a Deus e ao próximo. Que a partir 
de hoje possamos medir o nosso tempo não com os ponteiros 
do relógio, mas sim com os indicadores do amor. Desejo a 
vocês uma semana abençoada, segundo a Vontade de Deus! 
Shalom!!!

Aconteceu neste 1° de setembro, na Praça de Nossa ção às nossas crianças e 
Senhora do Carmo, a terceira edição do  Teruah. adultos. O desejo ardente 
Organizado por membros da Paróquia de Nossa Senhora de Cristo, expresso na 
do Carmo, o evento teve início às 13h e se estendeu até o oração sacerdotal, na qual 
período da noite com muita música, celebração da Santa pediu ao Pai por seus 
Missa, presidida pelos nossos queridos sacerdotes discípulos - “Não rogo 
Cônego Humberto Lauand, Padre Cristian (Novo Pároco) apenas por eles, mas 
e Diácono Luiz Carlos Munaro, e ainda um grande também por  aqueles que 
momento de adoração, conduzido por Claudiney e vão crer em mim pela 
ministério Novo Pentecostes. A apresentação ficou por palavra deles. Que todos 
conta de Rafael de Angeli (Canal da Graça), Gisela sejam um, como Tu, Pai, 
Francisco (Vida & Missão) e Adriano de Morais (TVARA). estás em mim, e Eu em Ti. 
Quem passou pela praça, pôde louvar a Deus com muita Que eles estejam em Nós 
alegria ao som dos Ministérios Sr. Menino, Nova Unção, a fim de que o mundo creia 
Luz do Mundo (Igreja do Nazareno), Flor do Carmelo e que Tu me enviaste....” (Cf. 
Dekápoly. Nesta edição foi inaugurado ainda o “Teruah Jo, 17, 20-21) – foi o que 
Kids”, um espaço dedicado à evangelização e entreteni- motivou todos os membros 
mento de crianças. Durante a Santa Missa, o público se de nossa comunidade a 
surpreendeu com o jeito criativo que a Turma do Chaves trabalharem para que o III 
(Paróquia Nossa Senhora Aparecida) levou evangeliza- Teruah acontecesse. Deixamos aqui nossa gratidão a 

todos que, de maneira direta ou indireta, colaboraram 
para a realização desse grande evento. E fica o convite 
para quem esse ano não conseguiu comparecer... Em 
2013 teremos a quarta edição do Teruah com mais 
novidades... Aguarde!!! Deus abençoe a todos!

Ponto de Fusão

Notícia

Tempo a serviço 
da Eternidade

Atendendo ao apelo da Igreja, o III Teruah 
vai à praça pedindo pela unidade dos Cristãos

Juliano Lourenço
Obra Shalom Araraquara 

juliano.lourenco@hotmail.com

Olá queridos irmãos 
e leitores, Shalom!!!

1. Revelada como expressão 
do pensamento e vontade de 
Deus.

2. Coleção de 72 livros inspira-
dos.

3. Denominação da Escritura 
revelada por Deus.

4. Título para os escribas e 
mestres da Lei.

5. Evangelista que escreveu de 
acordo com a pregação de 
Pedro.

6. Ação de Jesus considerada 
sinal de sua divindade.

7. Livro bíblico que contém 
cânticos ou poemas.

Jandyra Guarido Maia
Paróquia N.Sra. do Carmo

Gustavo Henrique Rios 
Equipe organizadora do III Teruah
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