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Mensageiro da Divina Providência
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

Agosto; mês Vocacional
“... Vocação, portanto, significa que anterior a nós há um chamado, uma escolha pessoal que vem de Jesus
Cristo, a quem seguimos com total empenho, como afirma São Paulo na Carta aos Romanos: "Eu, Paulo,
servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus.’’ (Rom 1, 1)

“O mês vocacional quer nos chamar à reflexão para a importância da nossa vocação, descobrindo nosso
papel e nosso compromisso com a Igreja e a sociedade. Reflexão que deve nos levar à ação, vivenciando no
dia-a-dia o chamado que o Pai nos faz. Que a celebração do mês vocacional nos traga as bênçãos do Pai
para vivermos a nossa vocação sacerdotal, diaconal, religiosa ou leiga. Todas elas são importantes e
indispensáveis. Todas elas levam à perfeição da caridade, que é a essência da vocação universal à
santidade.” ( www.catequisar.com)
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‘‘O servo não é maior do
que o seu Senhor”.
(São João 13, 16.)

Há muitos jovens que Deus nosso Senhor preparou amorosamente
desde toda a eternidade para que sejam sacerdotes; há muitos
jovens que Deus chamou para serem sacerdotes; mas nem todos
correspondem ao chamado de Deus, porque o chamado de Deus
não implica o esmagamento da liberdade da pessoa humana; Deus
sempre deixa a liberdade de segui-lo ou não segui-lo.
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Aconteceu na Paróquia... - - - - - - - - - - - - - 6
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Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela
Casa Comum. Cresça, em nosso imenso Brasil, o
desejo e o empenho de cuidar mais e mais da vida
das pessoas, e da beleza e riqueza da criação,
alimentando o sonho do novo céu e da nova terra
que prometestes.

7

Editorial
Caros paroquianos
“Mas vós sois a geração
escolhida, o sacerdócio real, a
gente santa, o povo de aquisição:
para que publiqueis as
grandezas d'Aquele que das
t re v a s v o s c h a m o u à S u a
maravilhosa luz.” (1Pd 2,9)
A vocação é um dom da
misericórdia e do amor de Deus. A
cada dia somos motivados ao
discernimento, ouvindo verdadeiramente o que Deus
deseja de cada um de nós; dando um passo à frente,
enfrentando desafios, superando obstáculos, “avançando
para águas mais profundas”. Essas atitudes exigem
disposição interna e um querer profundo para que Deus
possa manifestar em cada coração o Seu amor.
Os Sacerdotes, pela unção do Espírito Santo, são chamados
a servir o povo de Deus, anunciando-lhe a Sua palavra. Eles
congregam a comunidade paroquial, em busca da unidade e
solidariedade.
No último mês de maio, nos reunimos na Catedral
Metropolitana de São Sebastião para mais uma Ordenação
Presbiterial.
No entanto, esse foi um momento muito especial. Três
desses neo-sacerdotes (Padres Guilherme, José Carlos e
Vítor José) passaram por nossa Paróquia e, cada um deles
com seus carismas e dons, estabeleceu com os paroquianos
um vínculo de amizade, muito contribuindo para nosso
crescimento espiritual.
Nossa comunidade foi ainda mais agraciada: no final de
junho Padre Vítor José foi indicado como Vigário Paroquial
da nossa igreja e isso deveras nos alegrou.
Agradecemos a Deus por esses e todos os demais
vocacionados que ofertam com generosidade suas vidas na
propagação do Evangelho. Pedimos a Nossa Senhora Mãe
da Divina Providência para que perseverem nessa atitude
constante de resposta ao amor de Deus e por novas
vocações.

Padre Luiz Fábio Domingos
Expediente:
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência - Vicariato de Jacarepaguá - 4ª
Forania.
Estrada dos Bandeirantes, 1755 - Taquara - Rio de Janeiro - Tel.: 2445-3826
Pároco: Luiz Fábio Domingos / Vitor José de Oliveira Carvalho / Diácono: Luiz
Cláudio, Antônio Lauria, Marcos André e Marcos Antonio.
Missas: 2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 19h30min. / Sábado - 8h e 19h30min. / Domingo - 7h30min.,
9h30min. e 19h30min.
Capela São Miguel - Rua Hildebrando Accioly, 280 - Cidade de Deus - Sábado 17h.
Capela Imaculada Conceição - Rua Kaúngula, 562 - Quarto Centenário - Domingo
- 17h.
Secretaria: 2ª a Sábado de 9h às 13h e 15h às 19h - 1ª e 3ª Domingo de 8h30min. às
11h30min.
Equipe responsável: Pastoral da Comunicação (PASCOM) - Marcelo Mendonça;
Carla Regina; Sônia e Alexandre; Zuleica e Edson; Elizabete Luiza; Marcela Luiza;
Camila Luiza; Lucas Manhães; Thiago Oliveira; Leidiene Deolindo; Luiz Fillipe e
Andéia; Seminarista Adriano Marques.
Designer: José Rozeno Filho
/ nsmaedadivinaprovidencia.
Site: www.nsmaedadivinaprovidencia.com.br (Responsável: Fabiana
Domingos).
Impressão: Rozeno’s Produção Gráfica
Vicariato de Jacarepaguá: Estrada do Capenha, 856 - Pechincha - Rio de Janeiro.
Tiragem: 1.500 exemplares.
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Santo do Mês: Santo Domingos de Gusmão – 08/08
Por: Portal Angels / Pesquisa: Marcella Luiza

Domingos nasceu em 24
de junho de 1170, na
pequena vila de
C a l e r u e g a , n a Ve l h a
Castela, atual Espanha.
Pertencia a uma ilustre e
nobre família, muito
católica e rica, seus pais
eram Félix de Gusmão e Joana d'Aza e seus irmãos: Antonio
e Manes. O primeiro se tornou sacerdote e morreu com odor
de santidade. O segundo, junto com a mãe, foi beatificado
pela Igreja.
Neste berço exemplar, o pequeno Domingos trilhou o
mesmo caminho de servir a Deus. Inclusive o seu nome foi
escolhido para homenagear São Domingos de Silos, porque
sua mãe, antes do seu nascimento, fez uma novena no
santuário deste santo abade. E, como nos conta a tradição,
no sétimo dia, ele teria lhe aparecido, para anunciar que seu
futuro filho seria um Santo para a Igreja Católica.
Domingos se dedicou aos estudos, tornando-se uma pessoa
muito culta. Mas nunca deixou a caridade de lado. Em
Calencia, cidade onde se diplomou, surpreendeu a todos ao
vender os objetos de seu quarto, inclusive os pergaminhos
caros usados nos estudos, para ter um pequeno “fundo” e
com ele alimentar os pobres e doentes. Aos vinte e quatro
anos, sentindo o chamado, recebeu a ordenação sacerdotal.
Foi enviado para a diocese de Osma, onde se distinguiu pela
competência e inteligência. Logo foi convidado para
auxiliar o rei Afonso VII, nos trabalhos diplomáticos do seu
governo e também para representar a Santa Sé, em algumas
de suas difíceis missões.
No dia 08 de agosto de 1221, com apenas cinqüenta e um
anos de idade, ele morreu. Foi canonizado pelo Papa
Gregório IX, em 1234, que lhe dedicava especial estima e
amizade. São Domingos de Gusmão foi sepultado na
Catedral de Bolonha e é venerado no dia de sua morte como
padroeiro perpétuo e defensor desta cidade.

LITURGIAS DIÁRIAS MÊS AGOSTO / 2017
Por: Canção Nova / Pesquisa: Sônia Rocha
01/08: Ex 33,7-11;34,5b-9.28; Sl
16/08: Dt 34,1-12; Sl 65/66; Mt 18,15-20
102/103;Mt 13,36-43
17/08: Js 3,7-10ª.11.13-17; Sl
02/08: Ex 34,29-35; Sl 98/99; Mt
113ª/114; Mt 18,21-19,1
13,47-53
18/08: Js 24,1-13; Sl 135/136; Mt 19,3-12
19/08: Js 24,14-29; Sl 15/16; Mt 19,13-15
03/08: Ex 40,16-21,34-38; Sl 83/84; Mt
20/08:2Ap 11,19ª;12,1.3-6ª.10ab; Sl
13,47-53
44/45; 1Cor 15,20-27ª; Lc 1,39-56
04/08: Lv 23,1.4-11,15-16.27.34b-37;
21/08: 2Jz 2,11-19; Sl 105/106; Mt
Sl 80/81; Mt 13,54-58
19,16-22
05/08: Lv 25,1.8-17; Sl 66/67; Mt 14,
22/08: Is 9,1-6; Sl 112/113; Lc 1,26-38
1-12
23/08: 2Cor 10,17-11,2; Sl 148; Mt
06/08: Dn 7,9-10.13-14; Sl 96/97; Mt
13,44-46
17,1-9
24/08: Ap 21,9b-14; Sl 144/145; Jo
07/08: Nm 11,4b-15; Sl 80/82; Mt
1,45-51
14,13-21
25/08: Rt 1,1,3-6.14b-16.22; Sl
08/08: Nm 12,1-13; Sl 50/51; Mt 14,22-36
145/146; Mt 22, 34-40
09/08: Nm 13,1-2,25-14,1.26-30.3426/08: Rt 2,1-3.8-11;4,13-17; Sl
35; Sl 105/106; Mt 15,21-26
127/128; Mt 23,1-12
10/08: 2Cor9,6-10;Sl 111/112;Jo
27/08: Is 22,19-23; Sl 137/138; Rm
12,24-26
11,33-36; Mt 16,13-20
11/08: Dt 4,32-40;Sl 76/77;Mt 16,24-28
28/08: 1Ts 1,1-5.8b-10;Sl 149; Mt
12/08: Dt 6,4-13;Sl 17/18; Mt 17,14-20
23,13-22
13/08: 1Rs 19,9ª.11-13ª;Sl 84/85; Rm
29/08: Jr 1,17-19; Sl 70/71; Mc 6,17-29
9,1-5; Mt 14,22-33
30/08: 1Ts 2,9-13;Sl 138/139; Mt
14/08: Dt 10,22-22;Sl 147/147b; Mt
23,27-32 127/128;Mt 8,1-4
17,22-27
31/08: 1Ts 3,7-13;Sl 89/90;Mt 24,42-51
15/08:Dt 31,1-8; Cant. Dt. 32,3-4ª.79.12; Mt 18,1-5.10.12-14
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‘‘O servo não é maior do que o seu Senhor”. (São João 13, 16.)

Orientações sobre o pão e o vinho da Eucaristia

Por: Seminarista Adriano Marques

Por: arqrio.org / Pesquisa:ElizabeteLuiza

Mês de agosto é o
mês direcionado para
rezarmos pelas
vocações. Aqui quero
abordar a vontade de
Deus em minha vida.
Pois Deus respeita
em sua integridade o
homem e quando
chama uma alma a
seu serviço, em seu
solene poder, nem a violenta, nem a intoxica, mas, com
a paciência e amor que em sua revelação podemos
contemplar em Jesus, deixa-a quase andar à deriva ou
ao sabor das circunstâncias normais que trazem
consigo esses processos e situações, e que em seus
altos e baixos mal controlados poderiam inclusive
determinar a decisão fundamental da alma e
comprometer seu desígnio.
Há muitos jovens que Deus nosso Senhor preparou
amorosamente desde toda a eternidade para que sejam
sacerdotes; há muitos jovens que Deus chamou para
serem sacerdotes; mas nem todos correspondem ao
chamado de Deus, porque o chamado de Deus não
implica o esmagamento da liberdade da pessoa
humana; Deus sempre deixa a liberdade de segui-lo ou
não segui-lo. Cada jovem chamado ao sacerdócio é
livre, absolutamente livre; cada um deles pode
responder a Deus: sim ou não.
Nesta mesma atitude quero comentar a minha
felicidade neste mês de receber o ministério do
Acolitato, mais um processo na caminhada sacerdotal.
Chamam-se acólitos instituídos, aqueles que o bispo
duma diocese chamou e fez acólitos. Este
chamamento e esta instituição pelo bispo querem dizer
que um acólito instituído é convidado a participar
muito empenhadamente na celebração da Eucaristia,
que é o coração da Igreja, e que o deve fazer sempre
que esteja presente e for convidado a fazê-lo pelo
responsável da celebração.
Também quer dizer que, dentro da mesma diocese, o
acólito instituído pode ser chamado a realizar o seu
serviço em qualquer paróquia, desde que o pároco o
convide ou lhe peça, uma vez que o bispo que o
chamou é o bispo de todas as paróquias dessa diocese.
Quem é que pode ser acólito instituído? Só os homens
que se preparam para isso durante bastante tempo, isto
quer dizer os seminaristas. Este pormenor quer dizer
que, um dia, se esse rapaz ou homem vier a ser
ordenado padre, deve não só servir bem, como bom
acólito que foi, mas também ensinar os mais novos da
paróquia onde estiver a serem bons servidores. Que
Deus nos Abençoe e me conduza sempre mais. Paz e
bem na fé.
Mensageiro da Divina Providência Agosto 2017

O documento recorda aos prelados que cabe a eles
providenciar “dignamente” tudo aquilo que é
necessário para a celebração da Ceia do Senhor.
“Compete-lhe vigiar a qualidade do pão e do vinho
destinado à Eucaristia e, por isso, também, aqueles que
o fabricam”, lê-se no texto.
O Dicastério manifesta preocupação com a venda da
matéria eucarística em supermercados, lojas ou até
mesmo pela internet. “O Ordinário deve recordar aos
sacerdotes, em particular aos párocos e aos reitores das
igrejas, a sua responsabilidade em verificar quem é
que fabrica o pão e o vinho para a celebração e a
conformidade da matéria”, mediante inclusive a
apresentação de certificados.
Trigo e glúten
A Congregação recorda que o pão deve ser ázimo,
unicamente feito de trigo. “É um abuso grave
introduzir, na fabricação do pão para a Eucaristia,
outras substâncias como frutas, açúcar ou mel. Já as
hóstias completamente sem glúten são inválidas,
sendo tolerado hóstias parcialmente providas desta
substância. Já o Mosto, isto é, o sumo de uva, é matéria
válida para a eucaristia”.
Honestidade
O Dicastério destaca ainda que os fabricantes devem
ter a “consciência de que o seu trabalho destina-se ao
Sacrifício Eucarístico, e por isso, é-lhes requerido
honestidade, responsabilidade e competência”,
sugerindo que a cada Conferência Episcopal
encarregue uma ou duas Congregações religiosas para
verificar a produção, a conservação e a venda do pão e
do vinho para a Eucaristia.

ANUNCIE AQUI!!!
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Dízimo: Ajudar a Igreja em suas necessidades

MÊS VOCACIONAL: CNBB PROPÕE
REFLEXÃO INSPIRADA NO SIM DE MARIA

Por: Catequisar.com / Pesquisa: Zuleica Lessa

Por: Thamara Gomes (Fonte CNBB)/pesquisa: Sônia Rocha

O dízimo é uma realidade que às vezes é
incompreendida pelos fiéis, mas que se faz necessária
para que as obras de evangelização da Igreja sejam
realizadas. Muitas pessoas não se comprometem
porque não compreendem bem a sua importância.
De acordo com o especialista em liturgia, padre Kleber
Rodrigues da Silva, o dízimo deve ser encarado como
forma de agradecimento pelos dons concedidos por
Deus.
"Diante da oferta de dons que Deus concede ao ser
humano, o cristão tem a oportunidade de agradecer,
ajudando no trabalho de evangelização realizado pela
Igreja em todo o mundo", disse o padre.
A entrega do dízimo não deve ser vista como
pagamento. Nenhum cristão 'deve' dízimo à Igreja. O
cristão também não deve ter a ideia de que Deus
recompensa o dízimo com riquezas, isso vai contra à
palavra divina.
Origens e significado - Essa prática já era comum no
Antigo Testamento, onde o povo escolhido contribuía
com o dízimo, a décima parte dos rendimentos ou das
colheitas e rebanho.
Esta era uma forma de agradecer os inúmeros
benefícios de Deus e representava e tornava visível a
comunhão do homem com Deus.
Toda a história da salvação demonstra como Deus é
providente e amoroso para com os seus filhos, mesmo
após muitos pecados, mesmo diante da ingratidão e
traição.
Portanto, dar o dízimo significa muito mais do que
uma obrigação: é dar a Deus o lugar que lhe é devido, o
primeiro lugar.
Dando o dízimo, estamos de alguma forma buscando
retribuir a bondade de Deus em nossa vida e também
contribuir para que sua obra cresça cada dia mais.
Deus, por ser o Criador e Todo Poderoso, não
precisaria de nossa cooperação. Mas Ele nos cria por
amor, para dispensar sobre nós a sua bênção e quer que
contribuamos com sua obra na terra, sendo o seu
parceiro.
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Em agosto, a Igreja celebra
tradicionalmente o mês
vocacional. Este ano, a
temática proposta pela
Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) em
parceria com a Pastoral
Vocacional também está no
contexto do Ano Mariano,
proclamado pela CNBB, por
ocasião dos 300 anos do
encontro da imagem de
Nossa Senhora Aparecida, no
Rio Paraíba do Sul.
Com o tema “A exemplo de Maria, discípulos
missionários” e o lema “Eis-me aqui, faça-se”, a iniciativa
busca motivar a oração pelas vocações nas comunidades,
paróquias e dioceses, além de conscientizar adolescentes
e jovens sobre o chamado de servir à Igreja.
O arcebispo de Porto Alegre e presidente da Comissão
para os Ministérios Ordenados da CNBB, Dom Jaime
Spengler, explica que a escolha da temática se deu por
Nossa Senhora ser exemplo de mulher de oração, por isso
a escolha da temática dedicada mariana se fez presente.
“A oração é o meio privilegiado para suplicar, pedir ao
Senhor que envie esses operários que a Igreja tanto
precisa. O nosso povo sedento de Deus, sedento de
transcendência, sedento do Evangelho necessita de
pastores, de pessoas capazes de anunciar essa palavra
como fez Maria, isto seja no Ministério Ordenado, seja
através da Vida Consagrada, seja através do anuncio
catequético, nas diversas atividades do cotidiano e
também no mundo leigo”, destacou.
Semana Vocacional celebrará os 300 anos de bênçãos.
Segundo Dom Jaime Spengler, a intenção deste ano é
justamente alertar para o número de vocações sacerdotais
e religiosas no Brasil.
“A Igreja no Brasil realmente deseja neste mês de agosto
de 2017 promover um grande mutirão e dentro das
comemorações dos 300 anos do encontro da imagem de
Nossa Senhora Aparecida realmente suplicar ao céu que
não falte operários para a vinha. Esperamos que muitos
jovens do sexo feminino, do sexo masculino possam
responder como fez Maria: Eis-me aqui, faça-se segundo
a tua palavra”, finalizou.
Para ajudar nas reflexões do mês vocacional, a Comissão
para os Ministérios Ordenados e a presidência nacional da
Pastoral Vocacional todo ano propõe subsídio, editado
pela Edições CNBB. Dessa vez, o material oferece um
tríduo de oração pelas vocações.
Segundo o coordenador nacional da Pastoral Vocacional,
padre Elias Silva, a proposta é oferecer celebrações
vocacionais em torno do Evangelho, momentos onde a
comunidade possa se alimentar da Palavra rezando pelas
vocações. “ É uma forma de rezar pelas
vocações e com todos os vocacionais seja pela vida
religiosa, consagrada e todas as outras formas”.
Mensageiro da Divina Providência Agosto 2017

Fardo pesado
Por: Canção nova.com / pesquisa: Zuleica lessa

Quando olhamos para as
palavras proferidas por
Jesus, vemos que elas são
fundamentais para todas
aquelas pessoas que
enfrentam diversos tipos de
sofrimentos na vida. Jesus disse: “Vinde a mim, vós todos que
estais aflitos sob o fardo, e eu vos aliviarei” (Mt 11,28). Muitos
fardos são impostos sobre as pessoas, e de formas muito
desonestas, impedindo a qualidade de seu viver.
Olhando para as realidades do mundo todo, vemos as marcas
violentas das práticas de injustiça, provocando sofrimento às
pessoas. É até incontável o grande número dos empobrecidos e
sofredores, em todos os lugares. Aí está o motivo pelo qual sofrem
as consequências, realizando as grandes migrações. As pessoas
estão sempre em busca de vida digna e melhor, sem fardos
pesados.
Existe uma falta de sabedoria e de uma vontade realmente sincera
para construir um mundo e uma sociedade melhores, e sabemos
que isso é possível. A verdadeira sabedoria tem uma dimensão
divina, e está voltada para a felicidade de todas as pessoas, mas o
próprio homem a canaliza para objetivos contrários aos planos de

Deus. Acabam criando fardos e sofrimento para o povo.
No Brasil, essa prática é muito comum. Poderíamos ter pobres
com dignidade. O próprio Jesus, na sua palavra, disse: “pobres
sempre tereis” (Jo 12,8). Ele não falou de empobrecidos,
marginalizados, miseráveis e fragilizados diante da carga
negativa que carregam. Pela riqueza e as possibilidades que o
país tem, essa realidade não poderia estar acontecendo no volume
que acontece.
O sistema político brasileiro tem sido um verdadeiro palco de
desonestidade, tornando-se a fonte número um das desigualdades
sociais. Tudo é direcionado para favorecer a quem já vive numa
vida de grande conforto e de acúmulo. Revela a realidade de um
país que não é capaz de partilhar, nem de colocar o acúmulo com
função social. Grande parte dos políticos coloca peso sobre a
população.
A prática, insistentemente pedida por Jesus nos Evangelhos, é
outra. Isto aparece de forma clara na frase que Ele mesmo disse:
Dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus (cf. Mc
12,17). Isso significa dar aos pobres aquilo que é dos pobres,
colocando os bens adquiridos e acumulados a serviço de uma
cultura mais humana, justa e descentralizada..

Agenda
Por: Marcelo Mendonça

Gesto concreto para o Seminário São José: 1ª semana: Creme dental e sabonete;
2ª semana: Óleo e enlatados; 3ª semana: Leite em pó/ achocolatado; 4ª semana:
Macarrão/ molho de tomate.
Data

EVENTOS & REUNIÕES

03 Reunião Pós-encontro do ECC
Dia do Padre

Data

ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

15 Início da Visitação de São Miguel Arcanjo às famílias
por 40 dias - Capela São Miguel

04 Missa do Apostolado da Oração

05

Missa dos Enfermos
Palestra para Pais e Padrinhos em preparação para o
Batismo
Início da Catequese - 2º semestre
Reza das Mil Ave-Marias na Paróquia após missa das 8h
- Legião de Maria
CRISMA
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Início da Catequese - 2º semestre

16 1ª Preparatória do ECC
19

Batismo
Visita às Famílias - Pastoral da Criança
Curso 7 Jovens do Evangelho - EESA
Evento do EJC

20

Missa em Homenagem ao Padroeiro, São Tarcisio, na
missa de 9h30min (Confraternização)
Café da manhã dos Pais da Catequese
Curso 7 Jovens do Evangelho - EESA

09 2ª Reunião do Dízimo

12

Inscrições para o Batismo
Celebração em Homenagem ao dia dos Pais - Capela
São Miguel
Festa de Boteco - Pastoral da Criança

14

Dia dos Pais
Apresentação das crianças que vão ser batizados - missa
de 9h30min
Terço na Praça Nossa Senhora de Fátima - Vivendas
Bandeirantes às 15h - Legião de Maria
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EVENTOS & REUNIÕES

23 2ª Preparatória do ECC
25 Saída da Romaria para Aparecida
27 Dia do Catequista
28

Reunião de Reflexão e avaliação - Pastoral daa
Criança
Reunião de Núcleos

31

Reunião no Seminário - OVS
3ª Preparatória do ECC
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Aconteceu na Paróquia...
1

2

Solenidade da Ascensão do Senhor e
51º Dia Mundial das Comunicações
Sociais (28-05-17)
6

Café Caipira e Aniversário do
Padre Luiz Fábio (21-05-17)

Terço dos Homens com
participação do EJC (19-05-17)
4

3

5

Solenidade de Pentecostes
(04-06-17)

Vigília de Pentecostes (04-06-17)
7

3º Dia da Festa Junina (10-06-17)

8

4º Dia da Festa Junina (11-06-17)

9

Solenidade da Santíssima Trindade
(11-06-17)

10

11

Missa Celebrada pelos Novos Padres
(17-06-17)
13

Curso Como lidar com pessoas difíceis a
começar por mim (24-06-17)

Adoração ao Santíssimo
(01-07-17)

Solenidade do Santíssimo Corpo e
Sangue de Cristo (15-06-17)
12

14

Avivamento Jovem (25-06-17)
15

Solenidade de São Pedro e São Paulo
Domingo (02-07-17)

1º Retiro para Crianças
(02-07-17)

Pesquise: http://www.nsmaedadivinaprovidencia.com.br/ clique no (flickr ) e veja mais fotos!
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Campanha da Fraternidade 2017
Por: Canção Nova / Pesquisa: Zuleica Lessa

Oração Campanha da Fraternidade 2017
Deus, nosso Pai e Senhor, nós vos louvamos e
bendizemos, por vossa infinita bondade.
Criastes o universo com sabedoria e o entregastes em
nossas frágeis mãos para que dele cuidemos com
carinho e amor.
Ajudai-nos a ser responsáveis e zelosos pela Casa
Comum. Cresça em nosso imenso Brasil, o desejo e o
empenho de cuidar mais e mais da vida das pessoas, e
da beleza e riqueza da criação, alimentando o sonho do
novo céu e da nova terra que prometeste.
Amém!

VATICANO PERMITIRÁ DOCUMENTÁRIO
DO PAPA FRANCISCO CONCORRA AO OSCAR
Por: Catolicismo Romano/ Pesquisa: Sônia Rocha

Pela primeira vez em sua história, o
Vaticano permitirá que um documentário
sobre o Papa participe do processo de
seleção dos filmes que poderão
concorrer ao Oscar.
A autora do livro Papa Francesco: La Mia Idea di Arte (Papa
Francisco: A minha Ideia de Arte), Tiziana Lupi, apresentou nos
Museus Vaticanos o trabalho homônimo dirigido por Claudio
Rosso Massimi, produzido pela Imago Film e distribuído por
Corado Azzollini.
Segundo Lupi, o objetivo do longa-metragem, que concorrerá a
uma das vagas de Melhor Documentário do Oscar de 2018, é o
de "traduzir em imagens o pensamento do papa Francisco sobre
a arte, que consiste no fato que, pra além da estética, a arte quer
ser um instrumento de evangelização e contemporaneamente
um meio para contrastar a cultura do desperdício". Em um das
cenas do filme, baseado no livro da italiana, por exemplo, Jorge
Mario Bergoglio afirma que "Deus não conhece a nossa atual
cultura o desperdício, Deus não descarta nenhuma pessoa,
procura todos, ama todos". No documentário, o Pontífice
também comenta que "os museus devem acolher as novas
formas de arte e devem escancarar as portas às pessoas de todo o
mundo" já que são "um instrumento de diálogo entre as culturas
e religiões, um instrumento de paz". O líder da Igreja Católica
também aparece dizendo no filme, que quer apresentar um
itinerário inédito para exprimir do melhor modo o pensamento
Mensageiro da Divina Providência Agosto 2017

Somos dignos da herança do Pai
Por: Monsenhor Jonas Abib/ Pesquisa: Zuleica Lessa

“E com alegria, dai graças ao Pai que vos tornou dignos de
participar da herança dos santos na luz”. (Cl 1,12-14)
A herança se torna nossa, porque é do nosso Pai. A Palavra
também nos diz: “Dai graças ao Pai, que vos tornou
dignos”. Ou seja, nós não éramos dignos, não tínhamos
direito, mas o Pai, na Sua infinita misericórdia, tornou-nos
dignos.
“Foi ele que nos livrou do poder das trevas, transferindonos para o Reino do seu Filho amado, no qual temos
redenção, o perdão dos pecados”. Portanto, trata-se de uma
transformação total.
Meus irmãos, tudo isso partiu da redenção de Jesus
realizada por nós, na cruz. Cristo derramou Seu Sangue por
nós na cruz, também pelos seus. Por você e por mim,
pessoalmente. O Pai nos tornou dignos de participar da
herança. E o Pai, pelos méritos de Cristo na cruz, nos
arrancou – um verbo que mostra força – e nos introduziu. Eu
e você estávamos no poder das trevas, pelo pecado original,
pelos pecados pessoais. Estávamos sob o jugo do demônio.
Mas o Pai nos arrancou. Temos redenção dos pecados pelo
Sangue de Cristo.
Jesus nos ofereceu um sacrifício, e hoje nós fomos
introduzidos, transladados para o Reino do Seu Filho muito
amado, onde temos redenção, remissão dos pecados. Por
isso exultemos de alegria no Pai. Não éramos dignos, mas
Ele nos fez dignos de participar do Reino do Seu Filho
muito amado.
Eu tenho a 'herança dos santos na luz'. Obrigado, Senhor!
de Francisco sobre o assunto, que esses espaços não são para os
"eleitos", mas para todos, "a começar pelos mais humildes".
Graças às filmagens com resolução de imagem 4K e ao uso de
um drone para tomadas aéreas, o espectador, acompanhado
também pela voz do Papa, terá a sensação de realmente visitar a
galeria ideal do religioso argentino. O percurso inclui, entre
outras obras, monumentos e espaços expositivos, peças como o
Torso Belvedere, o Obelisco de São Pedro, a Cátedra de São
Pedro, o Sepultamento de Cristo de Caravaggio, a Capela
Sistina e a Virgem de Lujan de Alejandro Marmo, artista
contemporâneo amado por Bergoglio. Na apresentação do
documentário também estava a diretora dos Museus Vaticanos,
Barbara Jatta, que falou sobre o papel importante da arte,
principalmente a da sacra, nos dias atuais e dos museus da Santa
Fé neste contexto.
Por isso, a italiana comentou que os museus do Papa tiveram
nas últimas semanas uma média de 27 mil visitantes por dia e
que no ano passado mais de 6 milhões de pessoas visitaram o
local. "Mesmo assim, respondemos ao pedido de papa
Francisco de escancarar as portas dos museus às pessoas de
todo o mundo", completou Jatta mencionando também os
vários projetos que estão sendo desenvolvidos atualmente pela
entidade católica em vários lugares, como Austrália, China e
países da América Latina.
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Tel.: 2424-3721 / 98639-1328

VOCÊ CRIA COM A SUA IMAGINAÇÃO,
E NÓS PASSAMOS PARA O PAPEL !

Livros
Revistas
Jornal
Cartaz
Bloco
Talão

Cartão de Visita
Panfleto
Folder
Papel timbrado
Envelope
E outros....

Tel.: (21) 96425-8716 / 97239-9120
3309-4586
rozenosgrafica@gmail.com

ANUNCIE AQUI!!!
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