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Mensageiro da Divina Providência
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

“Vinde, Senhor Jesus! Assim repetimos na oração destes dias, predispondo o
coração para saborear a alegria do nascimento do Redentor. A liturgia
acompanha e apóia o nosso caminho interior com repetidos convites a acolher o
Salvador, reconhecendo-o no humilde Menino que jaz numa manjedoura.’’

“Na jubilosa esperança do Natal de Jesus Cristo, estejamos atentos para
perceber e realizar o bem que estiver ao nosso alcance e sermos um
compreensível eco da mensagem de paz daquela noite em que, gerado por obra
do Espírito Santo, de Maria nasceu o Salvador.”
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Natal – Deus no meio de nós!
O Natal, celebração do
nascimento de Jesus, é uma festa
cristã que nos transmite
profundas verdades de vida. Ao
contemplarmos a gruta de
Belém.
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Quem não sabe perder perde sempre

As pessoas não são obrigadas a
ser e a fazer o que queremos. Elas
não são obrigadas a corresponder
às nossas expectativas.
A maturidade se expressa quando
o coração consegue deixar livre um outro coração, que não
quis lhe pertencer nem corresponder aos seus desejos.

Editorial
“O tempo já se cumpriu e o Reino
de Deus está próximo.
Convertam-se e acreditem na Boa
Notícia.” (Mc 1,15)
Meus caros, 2016 vai chegando ao
fim. É o momento para avaliarmos
nossas atitudes, acertos e erros, e
planejarmos novas ações para o
ano que se inicia.
Com o Advento (início do novo
Ano Litúrgico e tempo marcado
pela espera), nos preparamos para a Festa do amor e da
fraternidade.
Ultimamente, na correria da vida, pontuada por divisões,
discórdias, desigualdades, competição, intrigas... cada vez
mais a humanidade se distancia do que prega o espírito
natalino: esperança contra a desesperança. Esse é um
período propício para experimentarmos o amor gratuito de
Deus que nos dá seu Filho como Salvador e Libertador
para viver entre nós, de forma simples e divina e também
para renovarmos a esperança da construção de um mundo
melhor e mais fraterno.
Apesar da agitação e desumanização do mundo atual,
busquemos aproveitar bem o tempo, fazendo o que deve
ser feito no momento certo e do jeito certo, concretizando
o fraterno gesto de servir os irmãos e, na medida em que
acolhemos o Senhor, verdadeira luz, somos iluminados
por Ele. Afinal a Bíblia nos ensina que “debaixo do céu há
momento pra tudo e tempo certo para cada coisa.” (Ecl 3,1)
Pedimos a intercessão de nossa Padroeira, Mãe da Divina
Providência para que, em nossa comunidade paroquial e
nas famílias, nossos corações se abram à vivência do amor
traduzida no serviço ao outro e na experiência do perdão,
da pobreza e da simplicidade, sem gastos supérfluos e
sofisticação que superem o verdadeiro significado do
Natal.
A todos um Natal abençoado e um próspero e feliz
2017, com uma reflexão: “Como estou acolhendo o
Cristo presente no meu irmão?”

Padre Luiz Fábio Domingos
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Santo do Mês: São João Evangelista - 27/12
Por: Leidiane Deolindo / Canção Nova

São João Evangelista é o
Apóstolo João. Ele é um dos doze
discípulos de Jesus.
O nome deste evangelista
significa:
“Deus é misericordioso”: uma
profecia que foi se cumprindo na
vida do mais jovem dos
apóstolos. Filho de Zebedeu e de
Salomé, irmão de Tiago Maior,
ele também era pescador.
Jesus teve tal predileção por João que este assinalava-se como
“o discípulo que Jesus amava”. O apóstolo São João foi quem,
na Santa Ceia, reclinou a cabeça sobre o peito do Mestre e, foi
também a João, que se encontrava ao pé da Cruz ao lado da
Virgem Santíssima, que Jesus disse: “Filho, eis aí a tua mãe” e,
olhando para Maria disse: “Mulher, eis aí o teu filho”. (Jo
19,26s).
O Apocalipse e as três cartas de João testemunham igualmente
que o autor vivia na Ásia e lá possuía extraordinária
autoridade.
E é de imaginar a veneração que tinham os cristãos dos fins do
século I por aquele ancião, que tinha ouvido falar o Senhor
Jesus, e O tinha visto com os próprios olhos, e Lhe tinha tocado
com as próprias mãos, e conviveu com Ele na sua vida terrena e
depois de ressuscitado, e presenciara a sua Ascensão aos céus.
Pelos escritos de São João, vê-se que ele se tornou um grande
teólogo, um pastor cuidadoso e cheio de amor. São João
faleceu de morte natural, quase centenário, entre o fim do
primeiro século e o início do segundo.
São João Evangelista, rogai por nós!

LITURGIAS DIÁRIAS
MÊS DEZEMBRO / 2016
Por: Sônia Rocha / Canção Nova

01/12: Is 26,1-6; Sl 117/118; Mt
7,21.24-27
02/12: Is 29,17-24; Sl 26/27; Mt
9,27-31
03/12: Is 30,19-21.23-26; Sl
146/147a; Mt 9,35-10,1.6-8
04/12: Is 11,1-10; Sl 71/72; Rm
15,4-9; Mt 3,1-12
05/12: Is 35,1-10; Sl 84/86; Lc
5,17-26
06/12: Is 40,1-11; Sl 95/96;
Mt18,12-14
07/12: Is 40,25-31; Sl 102/103; Mt
11,28-30
08/12: Ex 1,2-5.24-28c;Sl 148,12.11-14;Mt 17,22-27
09/12: Is 48,17-19; Sl 1,1-4+6; Mt
11,16-19
10/12: Eco 48,1-4.9-11; Sl 79/80;
Mt 17,10-13
11/12: Is 35,1-6ª.10; Sl 145/146; Tg
5,7-10; Mt 11,2-11
12/12: Gl 4,4-7; Sl 95/96; Lc 1,3947
13/12: Sf3,1-2.9-13; Sl 33/34; Mt
21,28-32
14/12: Is 45,6b-8.18.21b-25;Sl
84/85;Lc 7,19-23
15/12: Is 54,1-10; Sl 29/30; Lc
7,24-30
16/12: Is 56,1-3ª..6-8; Sl 66/67; Jo
5,33-36

17/12: GN 49,2.8-10;Sl 71/72;
Mt1,1-17
18/12: Is 7,10-14; Sl 23/24; Rm
1,1-7; Mt 1,18-24
19/12: Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70/71;
Lc 1,5-25
20/12: Is 7,10-14; Sl 23/24; Lc
1,26-38
21/12: Cl 2,8-14 ou Sf 3,14-18ª; Sl
32/33; Lc 1,39-45
22/12: 1Sm 1,24-28; Cant. 1Sm
2,1+4-7; Lc 1,46-56
23/12: Ml 3,1-4.23-24; Sl 24/25;
Lc1,57-66
24/12: 2Sm 7,1-5.8b-12.14ª.16;Sl
88/89; Lc 1,67-79
25/12: Is 9,1-6; Tt 95-96; Sl
95/96; Lc2,1-14
26/12: At 6,8-10;7,54-59;Sl
30/31; Mt 10,17-22
27/12: 1Jo 1,1-4; Sl 96/97; Jo
20,2-8
28/12: 1Jo 1,5-2,2; Sl 123/124/ Mt
1,13-18
29/12: 1Jo 2,3-11; Sl 95/96; Lc
2,22-35
30/08: Eclo 3,3-7.14-17ª ou Col
3,12-21; Sl 127/128; Mt 2,1315,19-23
31/08: 1Jo 2,18-21; Sl 95/96; Jo
1,1-18
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Advento
Por: Marcelo Mendonça / Cancao Nova

projeto que continua, hoje, e reflete as ações da
cultura, da ciência e do desenvolvimento da sociedade.
Mas o Autor do projeto tem sido pouco percebido e até
forçado a estar distante para não dificultar.
No espírito do Natal, todos nós somos chamados a um
caminho de perfeição, de sintonia com aquilo que é
capaz de proporcionar felicidade completa. Isso,
dificilmente, vai acontecer sem assentimento e
confiança em Deus. É uma conquista, com grande
determinação, seguindo o exemplo de muitos na
doação de vida.

Natal – Deus no meio de nós!
Por: ZuleicaLessa / catequisar.com

Deus, onde estás?
Em tempos de Advento, de preparação para as
festividades do Natal, do nascimento de Jesus Cristo,
fica uma pergunta que provoca nos cristãos certa
perplexidade: “Onde estás?” (Gn 3,9). Onde está Jesus
Cristo dentro do contexto natalino, se Ele não é mais o
foco a ser celebrado? As atenções não se voltam mais
para a espiritualidade cristã.
Os dados da cultura revelam, tendo em conta os
inúmeros erros cometidos, que as pessoas se
escondem de Deus. Elas fazem de tudo para anulá-Lo,
porque Sua presença implica responsabilidade,
cobrança e seriedade na realização das coisas. A
presença do Senhor é entendida como aquilo que
dificulta o uso da liberdade, por não poder agir de
qualquer jeito.
Não é muito diferente no Natal. Jesus Cristo tem sido
menos conhecido e menos citado como o Menino de
Nazaré do que a imagem comercial do Papai Noel.
Não importa o coração, a transformação interior e uma
espiritualidade renovada, mas o envolvimento do
comércio, o faturamento e o presente material como
preocupação primeira.
Eliminando Jesus Cristo do Natal, aumentamos a
distância entre o Criador e a criatura. Com isso, as
pessoas tornam-se donas de si mesmas, tendendo a se
tornarem deusas para si. Assim, pode cair por terra
toda dimensão ética, o senso de responsabilidade em
relação aos outros e à própria natureza. É a perda de
referenciais.
Deus, onde estás? Era a preocupação dos
antepassados, vendo n'Ele a realização de um projeto,
tendo as pessoas como seus colaboradores. É um
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O Natal, celebração do nascimento de Jesus, é uma
festa cristã que nos transmite profundas verdades de
vida. Ao contemplarmos a gruta de Belém,
descobrimos o imenso amor de Deus que assume
nossa condição humana, vindo ao mundo para nos
salvar. É Deus que se humaniza, para divinizar o
homem.
Celebrar o Natal é descobrir, na pequenez e na pobreza
do presépio, a grandeza e a riqueza do amor divino. É
perceber a lição de humildade que Cristo veio nos
ensinar. É optar pelo caminho que Ele veio nos
mostrar. É acolher com sinceridade as verdades que
veio nos comunicar, vivendo-as no nosso dia a dia. É
assumir o compromisso com as causas do evangelho,
lutando em defesa da vida, colocando-nos ao lado dos
pobres, excluídos e injustiçados. É, a exemplo de Jesus
Cristo, ser um sinal de contradição na sociedade,
buscando a construção da justiça, da paz e da
fraternidade.
Festejemos, alegremo-nos, mas principalmente
“amemos o Menino de Belém, tornemo-nos
semelhantes ao Menino de Belém”, como nos ensina
São Bernardo. Que também para nós ressoem alegres e
altissonantes as palavras que os anjos anunciaram aos
pastores: “Eu vos anuncio uma grande alegria. Hoje
nasceu para vós o Salvador!”
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Fechamento da Porta Santa
Por: Zuleica Lessa / Pesquisa: Canção Nova

O Sacramento da Confissão,
Penitência ou Reconciliação.
Por: Marcelo Mendonça / Pesquisa: ofielcatolico.com.br

Os católicos de todo o mundo vivenciam os últimos
dias do Jubileu da Misericórdia, que foi concluído
pelo Papa Francisco no dia 20 de novembro,no
Vaticano.
Aqui no Brasil, a Porta
Santa, aberta em cada
diocese, será fechada
em datas diferentes.
Nas principais
arquidioceses
aconteceu no dia 13 de novembro, em comunhão com
o fechamento nas Basílicas papais de Roma: São João
de Latrão, Santa Maria Maior e São Paulo Fora dos
Muros.
No encerramento deste ciclo, a Igreja é convidada a
agradecer a concessão deste tempo extraordinário de
graça.
Na bula de convocação do Ano Jubilar, Misericordiae
Vultus, Francisco pede para que a essência do que foi
vivenciado se perpetue. No documento, ele deseja que
os anos futuros sejam permeados de misericórdia, para
ir ao encontro de todas as pessoas, levando-lhes a
bondade e a ternura de Deus, e que a todos, crentes e
afastados, possa chegar o bálsamo da misericórdia
como sinal do Reino de Deus já presente no meio de
nós.
‘‘O Papa não quis que as pessoas fossem ao encontro
da Porta, mas que a Porta fosse ao encontro das
pessoas’’
Nos confessionários, foi possível experimentar
diariamente o quanto os romeiros que por lá passaram
precisam da misericórdia, na vida pessoal, no
relacionamento com os outros e em situações diversas.
Podemos dizer que o Santo Padre usou aquela frase de
Jesus: “Eu sou a Porta’’. É Jesus a Porta que foi saindo
ao encontro das pessoas, nos santuários e nas catedrais
Outro aspecto assinalado foi a concessão aos
sacerdotes, durante o Ano Jubilar, da faculdade de
absolver os pecados do aborto. Até então, apenas
bispos poderiam fazer isso. Com esse ato, Francisco
quis com que a indulgência chegasse a cada um como
uma experiência genuína da misericórdia de Deus, que
fosse ao encontro de todos com o rosto do Pai, que
acolhe e perdoa, esquecendo completamente o pecado
cometido.
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O que é preciso para receber a Reconciliação?
Antes de tudo, é preciso a contrição, - isto é, o sincero
reconhecimento do pecado cometido e um verdadeiro
arrependimento. - A contrição é uma certa dor da alma
e uma profunda aversão ao pecado cometido, com a
decisão de não pecar mais. Cristo perdoou a mulher
adúltera que seria apedrejada, mas advertiu: “Vai e não
peques mais!” (Jo 8,11).
Para essa contrição sincera, como já vimos, é
necessário o exame de consciência conforme a Igreja
orienta. Não devo confessar o que é pecado “para
mim”, mas o que realmente é pecado, segundo a Fé de
toda a Igreja, da qual sou membro. O verdadeiro
cristão precisa manter sempre em mente que “Eu” não
sou a medida de todas as coisas, pelo mesmo motivo
que a leitura da Sagrada Escritura não é para a
interpretação pessoal, do Eu que se coloca como o
insofismável intérprete da Vontade divina (cf. 2
Pd1,20).
Assim, no exame de consciência, é bom questionar-se
principalmente sobre três áreas: minha relação com
Deus, minha relação com os outros e minha relação
comigo mesmo. Quanto mais cuidadoso for o exame
de consciência e mais sincera e profunda a contrição,
mais frutuosa será a Reconciliação. Se não há um
exame de consciência cuidadoso, não se chega a um
sincero arrependimento. Atenção: nesses casos, o
Sacramento pode ser inválido. Sacramento não é
“mágica”, é encontro entre o SENHOR, que concede a
Graça, e o ser humano, sedento da Misericórdia e da
vida que vêm de Deus.
Mensageiro da Divina Providência Dezembro 2016

Confissões em preparação para o Natal 2016
4ª FORANIA
09/12 - Sexta

N. S. do Rosário de Fátima e Sto.
Antônio de Lisboa

12/12 - Segunda

São Marcelino Champagnat

13/12 - Terça

Pai Eterno e São José

Praça Eliseu, s/n – Cidade de Deus

3342-1225 19h

14/12 - Quarta

N.S. Mãe da Divina Providência

Estr. dos Bandeirantes, 1.755 Taquara

3496-8535 18h

15/12 - Quinta

Sagrada Família

Estr. do Rio Grande, 3.840 - Taquara

2446-5231 18h

16/12 - Sexta

Nossa Senhora da Saúde

Rua Gen. Olívio Uzedo, 231 Curicica

2441-2513 18h

Rua Bacairis, 390 - Taquara

2423-4071 15h

Av. Canal do Rio Arroio Pavuna, 455 4106-6784 19h

Agenda
Por: Marcelo Mendonça

Data

EVENTOS & REUNIÕES

Data

EVENTOS & REUNIÕES

01 Reunião Pós-Encontro do ECC

15

Distribuição da ceia aos moradores de rua Pastoral Social

02 Missa do Apostolado da Oração

16 Novena de Natal

Reflexão e avaliação - Pastoral da Criança

03

Visita a Orfanato/Asilo - Grupo Jovem
Missa dos Enfermos 8h - Pastoral da Saúde
Inscrição para Batismo
Confraternização das Pastorais (Coordenadores)

17

Novena de Natal
Batismo
Festa de Natal dos Assistidos de 8 às 12h no Salão
Paroquial - Vicentinos
Reunião na Paróquia - OVS

18

Novena de Natal
Celebração da vida e Confraternização de Natal Pastoral da Criança

05 Reunião do CPP - Agenda 2017
10

11

1ª e 2ª Palestras - Batismo
Confraternização dos Praesidium e Cúria N.Sra.
Rainha dos Apóstolos - 14h - Legião de Maria
Encontrão do EAC às 15h
Almoço Paroquial - Bacalhau à Gomes de Sá
Apresentação dos batizandos na missa das
9h30min
Visita a um Orfanato - Pastoral da Saúde
Cantata de Natal às 18h - Coral Mater Nostra
Festa Regulamentar da Imaculada Conceição na
Igreja de Sant'Ana às 7h30min - Vicentinos
Confraternização do Dízimo às 20h

12 Louvor em Ação de Graças - Grupo de Oração

19 Novena de Natal
20 Novena de Natal
21 Novena de Natal
22 Novena de Natal
23 Novena de Natal
Novena de Natal

24 Vigília de Natal - 19h30min na Paróquia

Terço na Praça N.Sra. Fátima - Vivendas dos

13 Bandeirantes às 15h - Legião de Maria

25

14 Confissão Comunitária

31 Missa às 19h30min na Paróquia
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Missa de Natal - 19h30min na Paróquia
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Aconteceu na Paróquia...
1

2

1ª Etapa da Gincana Paroquial
(22/10/2016)
4

3

1ºKairós da Paróquia N. Sra. Mãe da Divina
Providência (23/10/2016)
5

Semana Missionária (24 a 30/10/2016)

6

Semana Missionária (24 a 30/10/2016)

7

8

Comemoração de 5 anos do Terço dos
Homens (28/10/2016)

Comemoração de 5 anos do Terço
dos Homens (28/10/2016)

10

13

2ª Etapa da Gincana Paroquial
(29/10/2016)
12

Bênção aos Peregrinos que foram viajar para os
Santuários Marianos (30/10/2016)
14

Café da Padroeira (06/11/2016)

Aula de Dança de Salão (26/10/2016)
9

11

2ª Etapa da Gincana Paroquial
(29/10/2016)

1º Kairós da Paróquia N. Sra. Mãe da
Divina Providência (23/10/2016)

Entrega das Capelinhas (30/10/2016)
15

Café da Padroeira (06/11/2016)

Solenidade de Todos os Santos e
Santas de Deus (06/11/2016)

Pesquise: http://www.nsmaedadivinaprovidencia.com.br/ clique no (flickr ) e veja mais fotos!
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Quem não sabe perder perde sempre
Por: Carla Regina / Pesquisa: Catequisar.com

Somos templos de Deus
Por: Monsenhor Jonas Abib / Pesquisa: Zuleica Lessa

Somos templos do
Espírito Santo

Nem sempre as coisas são como queremos e
idealizamos, e é bom que isso seja assim, pois nem
sempre o que queremos é o melhor para nós. Toda
existência humana é marcada pela “condição de
contradição’’, ou seja, pela fraqueza, pelo pecado e,
consequentemente, pela queda. Perder faz parte da
vida, e aceitar a própria condição limitada é sinal de
sabedoria. É horrível conviver com alguém que crê ser
absoluto e que acredita que todos têm o dever de
satisfazer suas vontades.
Humildade, o segredo para aprender a perder.
Há muitos pais que estragam seus filhos, porque não
lhes ensinam que o “não’’ também faz crescer, e que a
queda pode também ensinar. E há filhos que não
aprendem em casa que na vida a gente também perde, e
que precisamos aprender a lidar com nossos fracassos.
Há muitos que não suportam os fracassos próprios da
vida, porque foram educados somente para ganhar.
Para superar as quedas impostas pela vida, precisamos
ter a humildade de saber perder.
As pessoas não são obrigadas a ser e a fazer o que
queremos. Elas não são obrigadas a corresponder às
nossas expectativas. A maturidade se expressa quando
o coração consegue deixar livre um outro coração, que
não quis lhe pertencer nem corresponder aos seus
desejos.

Enquanto trabalhamos
no “Projeto Dai-me
Almas’’ para salvar
almas, o inimigo, também o faz, só que combatendo
com um batalhão para a perdição delas.
Você não pode deixar se dominar pelo maligno. Você é
um templo de Deus, independentemente do seu
pecado, dos seus sentimentos, e quando deixamos o
inimigo se manifestar em nossa vida, permitimos que
este templo do Senhor, que está em nós, seja
profanado.
Pelo batismo somos templos do Deus vivo!
Para expulsar o inimigo com o poder do batismo ,
precisamos fazer sempre o sinal da cruz que é um sinal
de exorcismo, clamando o nome de Jesus, e pedindo
que a nossa vontade seja de acordo com a d’Ele.
Jesus veio para libertar você, para curá-lo, renda o seu
coração a Ele. Invoque o nome e a presença d’Ele
incessantemente, pois Ele está no meio de nós,
invoque o poder d’Ele!
O coração de Jesus derrama sangue e água sobre nós
para nos lavar de toda iniquidade.
Rezemos: “Toca, Senhor, em nosso físico, toca em
nosso interior. Manifesta, Senhor, o teu poder’’!

Um Natal Santo e Feliz!
Por: Pascom.

O ser contrariado é uma experiência que nos faz mais
fortes, pois assim compreendemos que nossa maneira
de pensar não é a única nem a melhor, e que não
estamos sempre certos. Precisamos saber perder e sair
de cena quando erramos e não estamos com a razão.
Insuportável e arrogante
Perfeição cristã não significa ausência de erro, mas
sim capacidade de perdoar e recomeçar sempre. Não
temos a obrigação de acertar sempre, mas sim o dever
de aprender com nossos erros. Quem não sabe perder,
perde sempre, pois acaba sendo humilhado pelo fato
de não aceitar a própria fraqueza; querendo, assim, ser
o que não é, e fazer o que ainda não é capaz.
Quem não sabe perder, busca sempre levar vantagem
sobre tudo e todos, tornando-se alguém insuportável e
arrogante.
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“Quando Jesus nasceu, uma estrela no céu brilhou..
Que em cada Natal, e em cada ano que se inicia, haja
sempre uma estrela a brilhar em nossos lares, e que
as pessoas descubram que o amor e o respeito são
fundamentais para a felicidade.”
Nosso agradecimento a todos que de alguma maneira
contribuíram com a publicação de nosso jornal
paroquial, e muito especialmente aos anunciantes,
contamos com vocês em 2017.
Feliz Natal!
Pascom.

7

Tel.: 2424-3721 / 98639-1328

8

Mensageiro da Divina Providência Dezembro 2016

