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EDITORIAL
Caros leitores,
Nosso jornal parabeniza todas as mães, que com seu carinho sem
limites dedicam suas vidas a seus filhos, e deixamos um lembrete
para juntos celebrarmos o dia 13 de maio com muita alegria, em
homenagem a Nossa Senhora de Fátima, mãe que abençoa todos
nós, principalmente guiando-nos nos momentos de aflições.
Trazemos nesta edição algumas novidades, com as quais
esperamos atender algumas expectativas de nossa comunidade.
Passamos a reservar um espaço maior para ilustrar nossos
eventos, portanto, a partir de agora as páginas 4 e 5 ficam
reservadas ao ACONTECEU, onde poderemos relembrar alguns
momentos importantes. Nesta edição incluímos as festividades
religiosas que antecederam a Páscoa, a celebração da Missa a São
José, a Primeira Eucaristia de um grupo de crianças e palestra da
Saúde, entre outras.
Criamos um espaço “interativo” na página 7, onde crianças e
adultos podem encontrar algumas atividades de lazer,
favorecendo descontração e aprendizado. Separamos espaço na
página 3, que ficará exclusiva para as Pastorais divulgarem seus
trabalhos e objetivos, começando com a Conselho Administrativo.
Na COLUNA DO FREI, na página 2, encontraremos a mensagem
do Frei Egisto, indicando caminhos para aperfeiçoarmos e
fortalecermos nossa fé, que também será inspirada pelo texto da
na página 6 onde teremos as mensagens da FRASAR.
O objetivo com essas mudanças é trocar mais informações,
divulgando os assuntos e aproximando as pessoas envolvidas em
nossas ações religiosas e comunitárias. Para isso, contamos e
continuaremos contando com a opinião e a contribuição de todos
os que desejarem sugerir ou participar da elaboração de nosso
informativo.
Então, fica aqui nosso convite e pedido, enviem fotos, assuntos,
matérias ou críticas, comunique-se e vamos abrir juntos espaços
harmoniosos, alegres e educativos. Vamos trabalhar juntos na
manutenção deste veículo de comunicação, para que seja mais um
canal que una corações em torno do infinito e perfeito amor de
Deus, de forma que nossas atitudes possam refletir sempre sua
mensagem de paz, esperança e amor entre aqueles que nos
rodeiam.
Elisete N.Oliveira

ERRATA: NA EDIÇÃO ANTERIOR,
PUBLICAMOS UMA FOTO EQUIVOCADA
NA MATÉRIA CITADA ABAIXO.

Minha Vida no Colégio
Por Felipe Manssur Santarosa

COMUNIDADE MÃES
CRISTÃS SANTA MÔNICA
A finalidade da comunidade Mães Cristãs Santa
Mônica é orar para manter viva a fé dos próprios filhos
e, também, dos demais. Por outro lado, é ainda
reconhecida por fixar, consolidar e aperfeiçoar a completa a fé dos
que nela se espelham, concretizando nas bênçãos da oração a
maior graça de Deus para nós.
Que os filhos, firmes e contagiados na fé, saibam multiplica-la em
todos os ambientes sob sua influencia, começando pelos seus
próprios lares.
Em nossa paróquia, temos grupos já funcionando. São mães
rezando um pouquinho a mais do que já faziam, a exemplo de
Santa Mônica. Essas mães vão convidando outras mães a também
rezarem. Vejam como é linda essa missão de rezar pelos filhos,
nessa dedicação inspiram a força da fé e do amor, princípios
básicos das mensagens de Nosso Senhor Jesus Cristo.
Aliás, nessa jornada elas não estão sós, há em vários países e aqui
no Brasil em muitos Estados Mães que comentam com outras,
fazendo surgir continuamente novos grupos.
São graças que vão conseguindo com a intercessão de Santa
Mônica, com novos filhos nascendo para o Reino de Deus.
Mamães, confiamos a vocês a missão de convidar outras mães
para participarem da Associação de Santa Mônica.
Quem tiver interesse pode obter mais informações participando
da Missa no dia 27 de cada mês, às 19h00 ou entre em contato na
secretaria da paróquia.
Pela intercessão de Santa Mônica, que Deus as abençoe!
Frei Egisto, OAR
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Material da Catequese para o Jornal

A Catequese apresenta às crianças entre 8 a 13 anos,
alfabetizadas, os ensinamentos da Sagrada Escritura. Auxiliamos
essas crianças a descobrirem Deus em todas as coisas e conhecer
o Reino de Deus, ou seja, um mundo de fraternidade e amor, onde
todos tem direito a vida e vida com dignidade.
Utilizamos o método Fé Vida Comunidade, nos encontros
traçamos um paralelo entre o passado e o presente, a vida nos
tempos antes de Cristo e os dias de hoje. A luta pela justiça, pela
igualdade e pelo amor ao próximo é permanente.
Durante o primeiro ano de Catequese trabalhamos com o Antigo
Testamento, mostrando desde a criação do mundo até João
Batista anunciando a chegada do Salvador, passamos por Moisés,
os Mandamentos, Juízes, Os Reis, Os Profetas, o anuncio a Maria,
enfim os costumes e dificuldades da época.
No segundo ano apresentamos Jesus Cristo, seus ensinamentos,
suas atitudes, seu amor, sua morte e ressurreição, procuramos
ainda passar noções de liturgia, como: tempo litúrgico; datas
importantes e costumes; orações e missa parte por parte.

Parece que dois anos é um tempo muito longo, mas na verdade
não é os encontros acontecem uma vez por semana, com duração
de 1h e 30'.
Nossa equipe no momento é composta por 07 Catequistas, o
número de crianças diminuiu em nossa região devido aos colégios
particulares terem em sua grade, o ensino religioso e, além disso,
durante um ano as crianças são preparadas para receber sua 1º
Eucaristia.
Em nossos encontros utilizamos para os Catequistas o livro do
Catequista, Fé, Vida, Comunidade da Editora Paulus, a Bíblia
Sagrada, Edição Pastoral, com uma linguagem mais fácil. As
crianças utilizam o livro Catequizandos do Primeiro e Segundo ano
da Irmã Mary Donzellini, com uma didática com ilustrações
coloridas e atividades muito criativas, trazendo um resumo dos
encontros e cabe ao Catequista aprofundar e orientar as crianças.
Enfim nós Catequistas procuramos mostrar as crianças: Quem é
Jesus, o que é ser Comunidade, o que é ser Povo de Deus.
Fonte: Marta Elza e Ana Maria

Conselho Paroquial para Assuntos EconôMicos CPAE
É um órgão consultivo, composto por membros leigos da

Sagrada, Edição Pastoral, com uma linguagem mais fácil. As

comunidade, que assessorando o Pároco, pretende ser o

crianças utilizam o livro Catequizandos do Primeiro e Segundo ano

verdadeiro elo de ligação através do qual se efetiva a

da Irmã Mary Donzellini, com uma didática com ilustrações

corresponsabilidade, ou ainda, a coparticipação dos fieis cristãos

coloridas e atividades muito criativas, trazendo um resumo dos

na administração dos bens temporais da Paróquia.
O CPAE é de constituição obrigatória (c.537; 1280) seu

encontros e cabe ao Catequista aprofundar e orientar as crianças.
Enfim nós Catequistas procuramos mostrar as crianças: Quem é

funcionamento e suas funções são determinadas pela Legislação

Jesus, o que é ser Comunidade, o que é ser Povo de Deus.
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Canônica Universal e, sobretudo pelas normas ou diretrizes da
Igreja particular.
Os membros do CPAE, por exercerem cargos de confiança pessoal
do Pároco, são escolhidos livremente por Ele.
O nosso Conselho é formado por: Pe. Fr. Egisto Cansian, Ana Paula
Carnelos Lourenço, Anderson Evangelista Lara, Carla Elizabeth
Gomes Paschoarelli e João Sebastião Ferreira.
Nossas reuniões são sempre na última 4ª feira do mês. Somos
sempre abertos a sugestões para melhorar nossa Paróquia e, para
que sejam devidamente tratadas, solicitamos a gentileza de
entrega-las por escrito a qualquer um dos membros ou na
reunião.
Frei Egisto, OAR
Em nossos encontros utilizamos para os Catequistas o livro do
Catequista, Fé, Vida, Comunidade da Editora Paulus, a Bíblia
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FRASAR FRATERNIDADE...

Em continuação ao artigo da Edição n° 3 - Ano I do jornal “A VOZ DE
LOURDES”, cujo título se mantém inalterado, queremos difundir a
procura do Carisma de Santo Agostinho difundido na Fraternidade
Secular Agostiniana Recoleta, simplesmente “FRASAR”.
A FRASAR é regulada e possui:
- Uma regra de vida,
- Estatutos gerais,
- Ritual de Admissão e Promessas,
- A regra de Santo Agostinho que inclui finalidade,
fundamento, humildade, oração, correção fraterna e outros itens
de suma importância para o crescimento e unidade dos irmãos
fraternos,
- A vida dos santos e bem aventurados Agostinianos que
ajudam os irmãos da FRASAR a perseverar dentro do Carisma
Agostiniano.
Aproveitando a oportunidade, vamos apenas nos deter no livro
Regra de Vida, que fornece aos integrantes da FRASAR itens
definidos a respeito da:
- Natureza e finalidade da Fraternidade,
- Vida Espiritual,
- Vida de Comunidade,
- Formação (permanente),
- Governo e responsabilidade.
Como Natureza e Finalidade, a Fraternidade Secular Agostiniana
Recoleta, acolhe os cristãos que impulsionados pelo Espírito Santo
à perfeição da caridade, se comprometem a viver o Evangelho à
Luz da experiência e da espiritualidade da Ordem dos

Agostinianos Recoletos. (item 4)
Como Vocação e Carisma o objetivo do cristão é a caridade, e
Santo Agostinho insiste, sobretudo, no grande preceito do amor:
“Antes de tudo queridos irmãos amemos a Deus, depois também
ao próximo, porque estes são os mandamentos principais que nos
foram dados” (item 5)
Nossa Missão e Compromisso de Agostiniano Recoleto é a de que
“Devemos amar a Igreja como Mãe que nos gera e nos alimenta
para a vida eterna”.
Guiados por seu magistério e robustecidos por seus sacramentos
procuramos alcançar a perfeição, à qual estamos chamados,
encontrando-nos com o Senhor em seus mistérios e vivendo uma
intensa e madura espiritualidade litúrgica na oração e no culto
eclesial. (item 12)
Em resumo, como paroquianos da Paróquia Nossa Senhora de
Lourdes, os membros da FRASAR, além de participar das Pastorais,
Equipes e Eventos da Comunidade Eclesial também se dedicam a
conhecer o Carisma e as obras de Santo Agostinho através de
Reuniões, Reflexões, Retiro Anual, Encontros com diversas
Fraternidades existentes no Brasil e de festividades,
comemorações, confraternizações, enfim todos os eventos que
envolvem a pessoa de Santo Agostinho e dos Santos e Padroeiros
da Ordem.
- Nossa Senhora da Consolação
- Sede a nossa Salvação!
Toninho
Membro da FRASAR

Horário das Missas

Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta-feira: às 19h

Todo dia 11: às 15h - Missa de N. Sra. de Lourdes

Sábado: às 18h

Todo dia 22: às 15h - Missa de Sta. Rita de Cássia

Último sábado do mês às 14h30 – Cura e Libertação

Todo dia 27: às 19h - Missa das Mães de Mônica
Telefone da Secretaria Paroquial: 3834-4807

Domingo: às 07h, 10h e 19h

Dízimo como
mandamento da Igreja

Todos nós estamos acostumados a falar sobre os 10

Calendário 2012 Ano da fé
Maio
01
04
05
08
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Dom
Sex
Sab
Ter
Sex
Dom
Qui
Sab

22

Ter
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Sab
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Dom

mandamentos da Lei de Deus. No entanto, muitos católicos
desconhecem que, além desses, existe ainda os Cinco
Mandamentos da Igreja e o dízimo faz parte de um desses
mandamentos.
O Catecismo da Igreja Católica nos apresenta o seguinte:
“o quinto mandamento ('ajudar a Igreja em suas necessidades')

Junho

recorda aos fieis que devem ir ao encontro das necessidades
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Dom

materiais da Igreja, cada um conforme as próprias possibilidades”
(Cf. CIC 2043). Já no Código de Direito Canônico, no cânon 222 nos
diz: “Os fiéis tem obrigação de socorrer as necessidades da Igreja,
afim de que ela possa dispor do que é necessário para o culto
divino, para as obras de apostolado e de caridade e para o honesto
sustento dos ministros” (CDC, n. 222).
Notamos então, a grande importância o que o dízimo tem
para a nossa Igreja. Poderíamos pensar que o dízimo é uma
invenção da Igreja Católica. Na verdade, o dízimo sempre esteve
presente na história do povo de Deus. Uma prova disto são os
diversos textos que encontramos nas Sagradas Escrituras.
Cf. Stênio Ferraz Macário

Dia do Trabalho - São José Operário
1ª Hora Santa e Missa a Partir ds 18h
Reunião da RCC da Região Lapa das 8H as 12H
Reunião de CPP as 20h
Missa dos Enfermos as 19h
Dia das Mães
Preparação para o Batismo as 20h
Bazar Beneficente as 8h e 30
Reunião Legião de Maria as 15h
Solenidade de Sta. Rita de Cássia e Cha
Comemorativo de Sta Rita as 15h
Missa c/ Oração de cura e libertação
a partir das 14h e 30
PENTeCOSTES: Procissão do divino as 9h e 30,
missa e um delicioso almoço Português

1ª Sexta Hora Santa e Missa a partir das 18h
Quermesse Madre Paula as 11h
Corpus Christi Missa as 19h
Quermesse
Quermesse
Missa dos enfermos as 19h
Solenidade do Sagrado Cor. de Jesus as 18h
Reunião Legião de Maria as 15h
Quermesse
Retiro do Clero - São Pedro da Serra
Bazar Benecicente as 8h e 30
Missa c/ Oração de Cura e Libertação
a partir das 14h e 30
Quermesse
Quermesse

Abril
Antonio A. Cabral, Aparecida Mª da Silva Almeida, Bernadeth I.F.Cruz, Edna Carrilho Martinez Britto, Eglair Thereza G. do Nasc.Cruz, Eliar Rodrigues
Marques, Família Fernandes, Francisco Rodrigues de Abreu, Ieda Ap. Marques Rodrigues, João S. Ferreira, José Antonio M. da Silva Neto, José Carlos
Lodetti, José Ramos Avelar, Juventina Matos de Souza Assis, Kelia Cristina Rodrigues da Silva, Leonilda Milanez da Silva, Mª da Conceição da S. Cardoso,
Manoel Silva Lobo, Mª. Julia Pacciullia Sellan, Mª. Lucia Pereira Renófio, Mariza Genarini, Paula Cristina Sellan, Reinaldo Jeronymo, Setuo Noda, Sofia
do Prado Previde, Teresa Luiz de Melo
Maio
Anna Kostek, Casilda de Barros Freitas, Daizi dos Santos Vieira, Denise Timm Ferro, Deolinda Amaral Carreiro, Dirma Guarita Nunes, Eva G. Marques,
Floripes Alves, Irma S.Kunigami, Ivanir Caetano de Pian, Jorge Nogueira Camargo, Leila Alves, Marcus Vinicius Fiorini, Mª. Aparecida Freitas Silva,
Maria Aparecida Serrer, Mª. de Fátima R. Gonçalves, Nelson Eduardo Fregolente, Paulo Luiz Iasi, Ricardo Francisco, Rosa Ap. Patriacha Ferreira, Satiko
M. Nakazono, Sebastião Ferreira do Nasc., Solange Cecilia B.deS.Agrelli, Valério Schmity, Vilma Moro
Junho
Aparecida de Carvalho Salcedo, Cicera Ferreira Silva, Cicero Xavier da Silva, Clarisse Zanolo Berto, Conceição de Oliveira, Denise Gianotti Barossi,
Ernesto Clara, Francisca di Bastiani Becker, Francisco Rodrigues Gomes, Joanna Maria Bonifácio, Jonas Jankauskas, José Antonio Mari, José Carlos de
Freitas, Lazara dos Santos Antunes, Lúcia Enriete Lucheta, Mª. José da Silva Xavier, Maria Sarah Pereira, Marilda Contrucci Capelloto, Nadir Corrêa de
Moraes, Osmar Severino, Priscila de Matos Rezende, Terezinha Ferreira Furtado

