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Mensageiro da Divina Providência
Paróquia Nossa Senhora Mãe da Divina Providência

Que nesta Quaresma o amor de Deus preencha o seu coração e a sua vida. Que você sinta o Seu
poder emanando de seu corpo, mudando a sua vida e a sua mente. Que você aproveite tudo isso para
se tornar uma pessoa melhor e mais completa. Que você siga os ensinamentos de Jesus Cristo!

“O único, o único que nos justifica; o único que nos faz renascer de novo é Jesus Cristo. Nenhum
outro. E por isto não se deve pagar nada, porque a justificação – o fazer-se justos – é gratuita. E esta
é a grandeza do amor de Jesus: dá a vida gratuitamente para nos fazer santos, para nos renovar,
para nos perdoar. E isto é o cerne deste Tríduo Pascal”. - Papa Francisco
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Qual é a origem e o sentido da
Quaresma?
Quaresma é abreviação de quadragésima. Na
frase latina, em questão, quadragésima está no
feminino porque, em latim, dia, além de
masculino, é também feminino.
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Editorial
O ano de 2020 foi instituído
(na Festa da Unidade) como
Ano Missionário em nossa
Arquidiocese: “Ide por todo
mundo e a todos pregai o
Evangelho”.
A Igreja indo ao encontro das
pessoas, anunciando o
Evangelho com o testemunho
de vida, está em consonância
com a Campanha da
F r a t er n i d ad e d e s s a Q u a r e s m a c u j o tem a é
“Fraternidade e vida: dom e compromisso” e o lema
“Viu, sentiu compaixão e cuidou dele.” (Lc 10, 33-34),
precisamos colocar nossa vida à disposição do outro
como o Bom Samaritano, interrompendo nossa rotina
e adiando os compromissos para cuidar da vida de
quem está abandonado à beira do caminho.
O cuidar, descrito no lema da CF, supõe se aproximar,
acompanhar as situações, ir às causas, dando sinais de
uma vida Samaritana e enquanto houver alguma
situação de descuido e indiferença em relação à vida,
não podemos descansar. Evangelizar é cooperar com o
que diz: “Eu vim para que todos tenham vida e vida em
plenitude”.
Será que estamos sendo verdadeiros cristãos,
missionários, vivendo à Luz da Palavra que converte
os corações e transforma a realidade?
Entendemos que as mudanças que esperamos
acontecer no mundo começarão a ser realidade quando
começarem a se concretizar em nós?
Precisamos tomar consciência de que cada pessoa é
chamada não mais a esperar que o outro venha até nós,
mas devemos ser uma Igreja mais do ir do que do vir.
Peçamos a Nossa Senhora Mãe da Divina Providência
para sermos unidade, fazendo a obra de Deus e sendo
uma igreja acolhedora e missionária.

Padre Luiz Fábio Domingos
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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, Jones Campos / Diácono: Luiz Cláudio, Antônio
Lauria, Marcos André, Marco Antônio e Alexandre Fernandes.
Missas: 2ª, 4ª, 5ª e 6ª - 19h. / Sábado - 8h e 19h. / Domingo - 7h30min., 10h. e 19h.
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) - Aline Gomes,
Zuleica e Edson, Sônia e Alexandre, Marcelo Mendonça, Carla Regina, Brunna
Gomes, Kaio Lessa, Matheus da Rocha, Thiago Oliveira, Carla Souza.
Designer: Ari José Rozeno
/ nsmaedadivinaprovidencia @pnsmaedadivinaprovidencia.
Site: www.nsmaedadivinaprovidencia.com.br (Responsável: Fabiana
Domingos).
Impressão: Rozeno’s Produção Gráfica
Vicariato de Jacarepaguá: Estrada do Capenha, 856 - Pechincha - Rio de Janeiro.
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Santo do Dia 19 de Março
São José
Por: Cleofas.com/ Pesquisa: Kaio Lessa

As fontes biográficas de São José são
escassas. Os evangelhos de São
Mateus e de São Lucas apenas
mencionam São José. Os apócrifos
não merecem fé. Era descendente de
Davi. O fato saliente na vida do
homem justo foi o seu casamento com
Maria. A tradição popular nos conta
que eram muitos os aspirantes à mão
de Maria. Então todos os jovens
pretendentes teriam deixado seus bastões para ter um sinal. O
sinal apareceu. O bastão de José, prodigiosamente, floresceu.
Todos reconheceram a preferência. O matrimônio de José com
Maria foi um verdadeiro matrimônio, embora virginal. Quando
José percebeu que Maria ia ser mãe ficou sem saber que fazer,
que atitude tomar. Por um lado sabia que ele não tivera parte
naquela gravidez, por outro era-lhe impossível duvidar da
fidelidade da esposa. Resolveu deixá-la secretamente. Sendo
um homem justo, diz o Evangelho (é um adjetivo relâmpago
que ilumina toda a história), não quis levantar suspeitas, nem
comentar nada com ninguém. É um fato inexplicável.
O dilema angustiante foi resolvido por um anjo. A atitude de
José demonstrou que ele estava à altura de sua nobre e singular
missão: recebeu em casa a sua esposa. Com ela, obedecendo ao
imperador, foi ao recenseamento, onde o Verbo eterno apareceu
neste mundo, acolhido pela homenagem de humildes pastores,
dos sábios e ricos magos, mas ao mesmo tempo recebia as
hostilidades do rei Herodes que obrigou a Sagrada Família a
fugir para o Egito. Voltaram à solidão de Nazaré até Jesus
completar 12 anos quando temos o episódio da perda de Menino
Jesus e do seu encontro no Templo. Depois disso o Evangelho
resume: Jesus obedecia a Maria e José, crescia em sabedoria,
idade e graça. Talvez já estivesse morto quando Jesus iniciou o
ministério público. De qualquer modo ficou na sombra e no
silêncio de tudo. É o patrono da Igreja universal. João XXIII pôs
seu nome no cânon da missa.

LITURGIAS DIÁRIAS MÊS MARÇO / 2020
Por: Calendário NSMDP/ Pesquisa: Sônia Rocha
01/03:Gn 2,7-9;3,1-7; Sl 50/51, 3-6ª.1214.17(R/cf.3ª);Rm 5,12-19.Mt 4,1-11
02/03: Lv 19,1-2.11-18; Sl 18b(19b),810.15(R/.Jo 6,63c); Mt 25,31-46
03/03: Is 55,10-11;Sl 33/34,4-7.1619(R/.18b); Mt 6,7-15
04/03: Jn 3,1-10; Sl 50/51,3-4.12-13.1819 (R/19b); Lc 11,29-32
05/03: Est 4,17; Sl 1377/138, 1-3.7c-8
(R/.3ª);Mt 7,7-12
06/03: Ez 18,21-28; Sl 129/130,1-8(R/.3);
Mt 5,20-26
07/03: Dt 26,16-19; Sl 118/119, 1-2.4-5.78(R/.1b)
08/03: Gn 12,1-4ª; Sl 32/33,4-5.1820.22(R/.cf22); 2Tm 1,8b-10; Mt 17,1-9
09/03: Dm 9,4b-10; Sl 78/79,89.11.13(R/.Sl 102/103,10ª); Lc 6,36-38
10/03: Is 1,10.16-20; sl 49/50,8-9.16b17.21.23(R/.23b); Mt 23,1-12
11/03: Jr 18,18-20; sl 30/31,5-6.1416(R/.17b); Mt 20,17-28
12/12: Jr 17,5-10; Sl 1,1-4.6(R/.sl
39/40,5ª); Lc 16,19-31
13/03: Gn 37,3-4.12-13ª.17b-28; Sl
104/105,16-21(R/.5ª); Mt 21,33-43.45-46
14/03: Mq 7,14-15.18-20; Sl 102/103,14.9-12(R/.8ª)
15/03: Ex 17,3-7; Sl 94/95,1-2.6-9(R/.8);
Rm 5,1-2.5-8; Jo 4,5-42

16/03: 2Rs 5,1-15a; Sl 41/42,23;42(43),3-4(R/.Sl 41/42,3); Lc 4,24,30
17/03: Dn 3,25.34-43; sl 24/25,4bc-5ab.67bc.8-9(R/.6a);Mt 18,21-35
18/03: Dt 4,1,5-9; Sl 147/147b,12-13.1516.19-20(R/.12ª); Mt 5,17-19
19/03: 2Sm 7,4-5ª.12-14ª.16; Sl 88/89,25.27.29(R/.37); Rm 4,13.16-18.22; Mt
1,16.18-21.24ª; Lc 2,41-51a
20/03: Os 14,2-10; Sl 80/81,6c11ab.14.17(R/.cf.11.9ª); Mc 12,28b-34
21/03: Os, 6,1-6; sl 50/51,3-4.18-21ab
(R/.cf.Os 6,6); Lc 18,9-14
22/03: 1Sm 16,1b.6-7.10-13ª; Sl 22/23,16(R/.1); Ef 5,8-14; Jo 9,1-41
23/03:Is 65,17-21; Sl 29/30,2.4-6.1112ª.13b(R/.2ª); Jo 4,43-54
24/03: Ez 47,1-9.12; sl 45/46,2-3.5-6.89(R/.8); Jo 5,1-16
25/03: Is 7,10-14;8,10; sl 39/40,711(R/8ª.9ª); Hb 10,4-10; Lc1,26-38
26/03:Ex 32,7-14; sl 105/106,19-23(R/.4ª);
Jo 5,31-47
27/03: Sb 2,1ª.12-22; Sl 33/34,1721.23(R/.19ª); Jo 7m 1-2.10.25-30
28/03: Jr 11, 18-20; Sl 7,2-3.9bc12(R/.2ª);jo 7,40-53
29/03: Ez 37,12-14; Sl 129/130,18(R/.cf7); Rm 8,8-11; Jo 11, 1-45
30/03: Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62; Sl
22/23,1-6(R/.4ª); Jo 8,1-11
31/03: Nm 21,4-9; Sl 101/102,2-3.1621(R/.2); Jo 8,21-30
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Qual é a origem e o sentido da Quaresma?

A Páscoa é o ressuscitar de um novo tempo

Por: CNBB/ Pesquisa: Kaio Lessa

Por : catequisar.com.br/ pesquisa : Zuleica Lessa

É pura erudição saber que a palavra
“quaresma” era, antigamente, um simples
adjetivo em latim. Ela se encontrava no
início de uma frase e passou a denominar um
período todo do ano litúrgico. Eis a frase em
questão: “Quadragésima die Christus pro
nobis tradétur”, que se traduz assim: “Daqui
a 40 dias (no quadragésimo dia), Cristo será
entregue por nós”, para a nossa salvação.
Quaresma é abreviação de quadragésima.
[...] Quaresma é, portanto, a palavra utilizada para designar o
período de 40 dias no qual os católicos realizam a preparação para a
Páscoa, a mais importante festa do calendário litúrgico cristão, que
celebra a Ressurreição de Jesus, a base principal da fé cristã. Nesse
período, que começa na Quarta-feira de Cinzas e termina na
Quarta-feira da Semana Santa, os fiéis são convidados a fazerem
um confronto especial entre suas vidas e a mensagem cristã
expressa nos Evangelhos. Esse confronto deve levar o cristão a
aprofundar sua compreensão da Palavra de Deus e a intensificar a
prática dos princípios essenciais de sua fé.
Por volta do ano 350 d.C., a Igreja decidiu aumentar o tempo de
preparação para a Páscoa, que era de três dias, que permaneceram
como o Tríduo Sagrado da Semana Santa: Quinta feira Santa,
Sexta-feira Santa (Paixão) e Sábado Santo. A preparação para a
Páscoa passou, então, a ter 40 dias. Isso aconteceu, porque os
cristãos perceberam que três dias eram insuficientes para que se
pudesse preparar adequadamente tão importante e central evento.
Surgia, assim, a Quaresma.
O número 40 é bastante significativo dentro das Sagradas
Escrituras. O dilúvio teve a duração de 40 dias e 40 noites, e foi a
preparação para uma nova humanidade, purificada pelas águas.
Durante 40 anos, o povo hebreu caminhou pelo deserto rumo à
terra prometida, tendo atravessado o mar vermelho. Antes de
receber o perdão de Deus, os habitantes da cidade de Nínive
fizeram penitência por 40 dias. O profeta Elias caminhou 40 dias e
40 noites para chegar à montanha de Deus. Preparando-se para
cumprir sua missão entre os homens, Jesus jejuou durante 40 dias e
40 noites. Moisés havia feito o mesmo. Os povos antigos atribuíam
ao número 40 diversos significados. Um deles tem importância
especial para os cristãos: um tempo de intensa preparação a
acontecimentos marcantes na História da Salvação.
A partir da década de 70, a Igreja no Brasil colocou na devoção dos
fiéis, que tradicionalmente acompanham, com muita piedade, a
caminhada de Jesus para a Páscoa, um reforço à vivência do amor,
da caridade que liberta, visto que Jesus deu sua vida para nos
salvar. Ao colocar a Campanha da Fraternidade no período da
Quaresma, ela quer que sua organização e realização sejam uma
mediação muito prática para a vivência da caridade, desenvolver e
aprofundar a fraternidade, segundo o mandamento do amor: amar
o próximo como Jesus nos amou.
A cada ano, um tema é tratado no espírito quaresmal de conversão,
por meio da meditação, da oração, do jejum, da esmola, no sentido
de caridade que liberta. Para facilitar, a Igreja oferece um texto
base no esquema Ver, Julgar, Agir, e diversos subsídios de apoio,
motivando e estimulando os fiéis a levarem a meditação sobre
Jesus perseguido e sofredor, e as demais práticas da Quaresma,
para atitudes concretas em favor do outro, privilegiadamente os
sofredores.
O foco da Quaresma sempre foi e continuará sendo a nossa
conversão ao Senhor e ao que Ele quer de nossa vida e do mundo.
Nossa conversão pessoal e institucional, porém, deve sempre se
concretizar, ser visível.
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Nada pode abalar esta certeza que temos. Sim, você pode
comemorar. Hoje é dia de festa: Cristo ressuscitou! E esta certeza
de fé, que trazemos dentro de nós, nada nem ninguém poderá
abalar.
A você que está acamado e padece de uma grave enfermidade,
que chora por uma perda tão recente, a você que sofre a terrível
punhalada de uma traição conjugal, está passando por alguma
necessidade financeira ou ainda enfrentando uma terrível crise
existencial... Enfim, a você que desanimou na caminhada, cansou
ante o peso da cruz que carrega, titubeou na luta contra o mal, eis a
melhor notícia da sua vida: o seu Deus vive!
Sim, Deus está vivo! Não há mais razão para nos desesperarmos,
pois Aquele que removeu a pedra do túmulo, onde se encontrava o
Corpo chagado de Seu Unigênito Filho, agora O levanta dentre os
mortos. É verdade, Cristo ressuscitou!
É pela força da Sua Ressurreição que se remove também a pedra
da indiferença e da apatia que nos impedia de enxergar Sua Luz. O
sepulcro está vazio! Ouça, neste dia de júbilo, a voz daqueles
anjos que dizem a mim e a você o mesmo que disseram àquelas
mulheres: "Por que estais procurando entre os mortos Aquele que
está vivo? Não está aqui. Ressuscitou!" (Lc 24, 5-6).
A Palavra de Deus nos assegura que o discípulo amado, diante do
sepulcro vazio e das faixas de linho no chão, "viu e creu" (Jo
20,8). E como é bom poder ver e acreditar!
Trabalhando no Portal Canção Nova, toda equipe de produção
toca, diariamente, em inúmeros relatos de vidas transformadas,
famílias restauradas, pessoas que largaram seus vícios, corações
que reencontraram a esperança e o sentido de viver. Tudo isso,
porque houve o encontro não com "algo", mas com Alguém:
Jesus ressuscitado, pois ninguém continua sendo a mesma pessoa
após esse marcante encontro.
Concluímos com este ensinamento do grande Santo Agostinho,
Bispo e Doutor da Igreja, o qual nos ensina: "A Paixão do Senhor
mostra-nos as dificuldades da vida presente, em que é preciso
trabalhar, sofrer e por fim morrer. A ressurreição e glorificação
nos revelam a vida que, um dia, nos será dada. Agora, pois,
irmãos, vos exortamos a louvar a Deus. É isto o que todos nós
exprimimos mutuamente quando cantamos: Aleluia".
Cantemos nesse dia, com toda a Igreja, o "Aleluia" cheio de
entusiasmo! E que esse canto vibrante invada todas as áreas da
nossa existência. Hoje, a tristeza, a dor, a decepção e a
obscuridade do pecado perdem sua força em nossa vida.
Deixemo-nos envolver por essa Luz!
Segue, mais uma vez, nosso convite: comemore conosco a
Ressurreição de Jesus com alegria e santidade. Façamos uma
linda festa - aqui na Terra - para celebrar a vitória da vida sobre a
morte, na certeza de que outra festa (ainda mais bela e
incomparável) acontece no Céu ante esta maravilhosa notícia: o
nosso Rei e Senhor vive eternamente. Aleluia!
Desejamos a você e sua família uma Santa e Feliz Páscoa!
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Será que amo meu próximo como amo a Deus?
Por: Aline Gomes

Demos início a nossa campanha da fraternidade 2020
cujo o lema é: “Viu, sentiu compaixão e cuidou
dele.”(Lc 10,33-34).
Será que no nosso dia a dia estamos conseguindo agir
conforme a campanha da fraternidade nos pede? Será
que realmente conseguimos cuidar do próximo? Ou só
ajudamos e damos carinho aqueles que nos agradam?
Será que conseguimos amar o próximo a ponto de
realmente cuidar dele de coração aberto, sem nos
preocupar de quem ele é, de onde ele vem, do que ele
tem?
Realmente é muito fácil dizer que ajuda na igreja, que é
dizimista, que atua em pastorais e movimentos. Mas
será que fora dali continuo agindo como cristão? Será
que continuo querendo ajudar aquele que encontro na
rua? Será que teria tempo para aquele que não é tão
próximo a mim?
Precisamos tratar todos como iguais, viver o que diz a
palavra de Deus, cumprir os mandamentos do nosso
Senhor.
Que durante esse período da Quaresma possamos
refletir como estamos agindo para com o nosso
próximo, que possamos amar sem olhar a quem, cuidar
sem perguntar o que tem, realmente se preocupar sem
outras intenções. Precisamos ser igreja para assim
podermos levar a palavra de Deus e cumprir o que Ele
nos ordenou.
PRECISAMOS AMAR A TODOS COMO DEUS
NOS AMA, SEM OLHAR QUEM ELE É.
Já parou para pensar se Deus escolhesse aquele que iria
amar? Será que nós seríamos amados por Ele levando
em consideração nossas atitudes como cristãos?
“Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros,
porque o amor perdoa muitíssimos pecados.” (1 Pedro
4:8)
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ORAÇÃO JUBILAR
Por: PNSMDP

‘‘Senhor Deus, Pai de Misericórdia e Deus de toda
consolação, unidos em um só coração e uma só alma,
repletos de alegria pelo jubileu de 25 anos de nossa
comunidade paroquial, nos dirigimos a Vós para Vos
dar graças e bendizer Vosso santo nome.
Vos agradecemos Senhor Deus porque, em seu designo
salvífico, ao longo dos tempos, constituístes nossa
comunidade paroquial um sólido edifício espiritual,
tendo Cristo como pedra angular. Olhai com bondade
para os Párocos que pastorearam vosso rebanho, por
todos os padres, que no altar de nossa paróquia
ofereceram o Santo Sacrifício de Cristo e pelos
Diáconos que, sendo feitos imagem do Cristo Servo,
foram colaboradores do ministério sacerdotal.
Derramai vossas copiosas bênçãos sobre todos os fiéis,
benfeitores e dizimistas que, sendo pedras vivas de
nossa comunidade, contribuíram na edificação de nossa
paróquia. Que no ocaso de suas vidas, quando Nosso
Senhor Jesus Cristo vier em sua Glória, sejam eles
contados entre o número dos vossos benditos filhos.
Por fim, Vós, que nos concedestes a especial proteção
de Nossa Senhora Mãe da Divina Providência, e, que ao
longo da existência de nossa Paróquia, concedestes aos
vossos fiéis, por sua maternal intercessão, incontáveis
sortes de bênção e graças, olhai agora com bondade
para nós que nos dirigimos a Vós.
Concedei-nos, sobretudo, as disposições necessárias
para que, diante dos desafios atuais e vindouros,
possamos com ardor e coragem prosseguir nos oceanos
da nova evangelização. Que nossa comunidade, povo
da nova e eterna aliança, busque sempre mais alcançar a
perfeição cristã e a conformidade na vida ao Santo
Evangelho, tornando-se presença real do Reino de
Deus no mundo contemporâneo.
Suba a Vós, Senhor, o nosso louvor, que seja do Teu
agrado, por Teu Filho Jesus Cristo, com o Espírito
Santo na Santa Igreja, agora e pelos séculos dos
séculos’’.
Amém!
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Agenda
Por: Marcelo Mendonça

MARÇO

TERÇO DOS HOMENS TODAS SEXTA-FEIRA, APÓS A MISSA DAS 19H
FEIRA DAS PASTORAIS EM TODOS OS DOMINGOS
Data

Data

EVENTOS & REUNIÕES

01

Reunião de Reflexão e Avaliação - Pastoral da Criança

05

Reunião Pós-encontro ECC
Adoração ao Santíssimo Sacramento

06

Missa do Apostolado da Oração
VIA SACRA: Capela Imaculada, Catequese, Perseverança, Pastoral do
Turismo, EJC e Terço dos Homens

07

MISSA PELA VITÓRIA
Retiro dos Círculos Bíblicos
Retiro de Espiritualidade dos Coroinhas
1ª Preparatória da Aliança de Casais com Cristo (ACC) às 16h, no Salão
Paroquial
No colo de Maria - Consagrados, 7h

19

Adoração ao Santíssimo Sacramento - ECC e Terço dos Homens

20

5º EJC da Divina
VIA SACRA: Apostolado da Oração, Círculos Bíblicos, OVS, Vicentinos e
Acolhimento
Saída para a Peregrinação ao Santuário Nacional de Aparecida - Legião de Maria

21

5º EJC da Divina
Retiro da PasCom (Plenário)
3ª Preparatória da ACC às 16h, no Salão Paroquial
Abertura das inscrições para a ACC, ao final das missas

22

Retiro do Dízimo de 7h30min às 12h
Reunião OVS, após a missa das 7h30min
Almoço com show de prêmios do ACC, a partir das 12h
Encontrão do EAC
Apresentação do Esquete sobre a CF na missa das 19h - Dançart
5º EJC da Divina com missa de encerramento na paróquia às 19h

25

Encarnação do Verbo - Consagrados

Apresentação do Esquete sobre a CF na missa das 7h30min - Dançart

08

ALMOÇO PAROQUIAL - Comida Mineir
Reunião com os responsáveis da Catequese

EVENTOS & REUNIÕES

11

2ª Preparatória da ACC - 20h

26

Adoração ao Santíssimo Sacramento com Jovens
Reunião no Seminário - OVS

12

Reunião do Conselho Pastoral Paroquial (CPP)
Adoração ao Santíssimo Sacramento

27

VIA SACRA: Capela São Miguel, COMIPA, EAC, EESA, Pastoral da Criança e
Batismo

13

VIA SACRA: MESCs, Eq. Almoço, Crisma, Pastoral do Canto, Grupo de
Oração e ECC

28

Curso TETELESTAI - EESA, no Plenário
4ª Preparatória da ACC às 16h, no Salão Paroquial

14

Curso para assistidos, no Salão Paroquial - Vicentinos
1º Encontrão do ECC
Apresentação do Esquete sobre a CF na missa das 19h - Dançart
Rodízio de Massas, com Karaokê do EAC

29

Curso TETELESTAI - EESA
Retiro dos Coordenadores do EAC
Encontrão da Catequese com Esquete da Dançart sobre a CF e Festival de Pipoca
Campanha de arrecadação de alimentos - Vicentinos

18

Encontro Formativo dos Consagrados, 19h30min

30

Reunião de Reflexão e Avaliação - Pastoral da Criança

ABRIL
TERÇO DOS HOMENS TODAS SEXTA-FEIRA, APÓS A MISSA DAS 19H
Data

EVENTOS & REUNIÕES

02

Reunião Pós-encontro ECC
Adoração ao Santíssimo Sacramento

03

Missa do Apostolado da Oração
VIA SACRA: Coral, PasCom, Pastoral Familiar, Eventos, Kairós, Dançart e
Consagrados

04

MISSA PELA VITÓRIA às 19h
Reunião com Agentes do Dízimo - 17h
5ª Preparatória da ACC às 16h, no Plenário
Formação para a Páscoa (Cerimoniários) na sala de vídeos, o dia todo
No colo de Maria - Consagrados, 7h

05

DOMINGO DE RAMOS
Procissão de Ramos e Missa Campal, no Condomínio Merck, às 17h

06

OFÍCIO DAS TREVAS

08

AS DORES DE NOSSA SENHORA - PROCISSÃO DO ENCONTRO - Missa
das 19h

09

CEIA DO SENHOR - LAVA PÉS
Almoço com os MESCs

10

PAIXÃO DO SENHOR
Adoração ao Santíssimo Sacramento - pelas Pastorais todo o dia

11

SÁBADO SANTO
Batismo durante a celebração

12

PÁSCOA DO SENHOR
Missa de Páscoa com Coral Mater Nostra, às 7h30min

14
16

Visita à creche do Hospital Curupaiti às 8h - Legião de Maria
Adoração ao Santíssimo Sacramento - ECC e Terço dos Homens
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Data

EVENTOS & REUNIÕES

17

Encontro Formativo dos Consagrados, 19h30min
6ª Preparatória da ACC - 20h
Excursão - Pastoral do Turismo

18

7ª Preparatória da ACC - 16h
1ª Preparatória do EAC
Retiro para as crianças da 1ª Eucaristia (fora da igreja)
Baile no Salão Paroquial - Dançart
Excursão - Pastoral do Turismo

19

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA
AVIVAMENTO PARA MULHERES, 7h30min às 17h - Padre Jones
Excursão - Pastoral do Turismo

20

Excursão - Pastoral do Turismo

21

INCONFIDÊNCIA MINEIRA - Tiradentes
Excursão - Pastoral do Turismo

23

SÃO JORGE
Adoração ao Santíssimo Sacramento

25

Primeira Eucaristia
Curso Nova Vida - EESA, no Plenário
8ª Preparatória da ACC, no Salão Paroquial - 16h

26

Curso Nova Vida - EESA, no Plenário
Entrega da Cruz - Catequese
Campanha de arrecadação de alimentos - Vicentinos
Reunião OVS, após a missa das 7h30min

27

Reunião do CPP

30

Adoração ao Santíssimo Sacramento com Jovens
Reunião no Seminário - OVS

5

Aconteceu na Paróquia...
1

2

Missa da noite de Natal do
Nosso Senhor Jesus Cristo (25/12/2019)
4

Festa da Sagrada Família Jesus, Maria e José (29/12/2019)
5

8

9

11

12

14

Encontrão do EAC (09/02/2020)

Solenidade de São Sebastião
(20/01/2020)

Festa da Apresentação do Senhor
(02/02/2020)

Terço Luminoso com as Famílias
(31/01/2020)
13

Batismo do Senhor (12/01/2020)

Virada do Milênio Festshow EJC (18/01/2020)

1° Retiro para Músicos (12/01/2020)
10

Solenidade da Santa Mãe de Deus,
Maria (31/12/2019)
6

Solenidade da Epifania do Senhor
(05/01/2020)

Missa pela Vitória (04/01/2020)
7

3

Missa pela Vitória (01/02/2020)
15

12ª Romaria do Terço dos Homens ao
Santuário Nacional de Aparecida SP (15/02/2020)

Grito Pré-Carnaval do ECC
(15/02/2020)

Pesquise: http://www.nsmaedadivinaprovidencia.com.br/ clique no (flickr ) e veja mais fotos!
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Campanha da Fraternidade 2020

O mundo precisa de bons samaritanos!

Por: CNBB.com/ Pesquisa Brunna Gomes.

Por: Canção nova.com / Pesquisa: Brunna Gomes

O cartaz da Campanha da Fraternidade de 2020,
cujo tema será “Fraternidade e vida: dom e
compromisso” ‘‘foi aprovado na manhã do dia 21 de
agosto 2019.’’ Os Bispos do Conselho Episcopal
Pastoral (Consep) da Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB) também deliberaram sobre o
texto-base e as propostas para a letra do hino da
campanha.
Campanha da Fraternidade 2020.
- Fraternidade e vida: dom e compromisso.
- Fundamentação Bíblica: A imagem do samaritano :
"viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.
- Propor a compaixão, a ternura e o cuidado como
exigência fundamentais.
- O olhar de Jesus - atenção aos outros; o olhar do
cuidado pastoral
- Agrotóxico, hidrelétricas, cultura do suicídio e
mutilação, desmatamento,
- Romper com a indiferença; Cuidou dele: disposição
em servir - compromisso com a vida - Um
compromisso pessoal
- Uma renovação familiar
- Dia mundial dos pobres.
- Educar para a Esperança:
- Focar no essencial e o essencial de hoje se traduz na
expressão do cuidado...
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O bom samaritano é aquele que usa do perdão, da
misericórdia para quem o feriu, para quem o machucou, para
aquele que, em alguma situação de sua vida, lhe fez mal.
Amado irmão e irmã, a Palavra de Deus que hoje vem ao
nosso coração, apresenta-nos esta linda parábola do bom
samaritano. Entenda uma coisa, o samaritano foi muito bom,
porque ele não só cuidou daquele homem que havia caído na
mão dos assaltantes; ele fez mais do que isso. Ele venceu seu
orgulho, venceu a rivalidade histórica, venceu o desprezo,
venceu as situações passadas e ultrapassadas que havia nas
relações entre os judeus e os samaritanos. Ele foi um
vitorioso sobre o seu próprio coração; não deixou que o
sentimento da vingança, do desprezo, que nenhum desses
sentimentos tomassem conta do seu coração.
A bondade dele não foi só de ter feito uma caridade para
alguém, mas ele fez uma sublime caridade para alguém que,
na verdade, representava o inimigo para ele. Esta era a
oportunidade que tinha para se vingar, para deixar aquele
homem prostrado, porque os seus próprios assim o fizeram.
Um sacerdote passou adiante, um levita, que era conhecedor
da Lei, também não deu atenção para ele [o homem que caiu
nas mãos de assaltantes]. Foi aquele coração bom que usou
da bondade, usou da suprema bondade, usou da suprema
misericórdia para socorrer o seu irmão necessitado.
Quando olhamos para esta parábola do bom samaritano,
acreditamos que para sermos bons samaritanos precisamos
apenas socorrer quem está jogado nas ruas, fazer algo pelos
pobres – e isso nós precisamos fazer sempre. Mas, o bom
samaritano é aquele que sabe usar do perdão, da misericórdia
para com seu próximo em todas as situações da vida.
O bom samaritano, na verdade, o bom cristão, não é aquele
que usa da vingança, não é aquele que usa do ressentimento,
não é aquele que usa da mágoa. Mas, é aquele que usa do
perdão, da misericórdia para quem o feriu, para quem o
machucou, para aquele que, em alguma situação de sua vida,
lhe fez mal.
A resposta dele é diferente [o bom samaritano]. Ele usa do
bálsamo, da misericórdia divina e gasta o “algo a mais, gasta
de si próprio, do seu tempo, do seu dinheiro, da sua
disposição, seja do que for, para cuidar daquele que o feriu.
Alguém pode até dizer: 'Isso é impossível!' Pode ser
impossível para quem não conhece a bondade de Deus e o
tamanho da misericórdia de Jesus para conosco, para quem,
de fato, não experimenta na sua vida a misericórdia divina
que Ele usa para com seu próximo: o remédio da
misericórdia.
O mundo precisa de bons samaritanos! A Igreja, a sociedade,
espera muito dos bons cristãos! Onde é que eles estão?
Deus abençoe você!

7

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

Livros
Revistas
Jornal
Cartaz
Bloco
Talão
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Cartão de Visita
Panfleto
Folder
Papel timbrado
Envelope
E outros....

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