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A Temática deste ano traz reflexões 

inspiradas no livro do profeta Miqueias.

 Com o tema “Para que n´Ele nossos

 povos  tenham vida” e o lema “Praticar a 

justiça, amar a misericórdia e caminhar com 

Deus”, o Mês da Bíblia 2016 traz como propos-

ta de estudo o livro do profeta Miqueias. Bus-

cando auxiliar às comunidades, paróquias e 

dioceses,a Comissão Episcopal Pastoral para a Animação Bíblico-Catequética da CNBB 

apresenta dois subsídios para esta celebração.

O Texto-Base aborda, de forma explicativa, o tema e lema. Está o

rganizado em seis capítulos. Já o roteiro de “ENCONTRO BÍBLICOS” oferece 

cinco celebrações para a vivência em grupo, além de sugestões de cantos litúrgicos.

Vivência da Palavra Criado na década de 1970, com a finalidade de instruir os fiéis 

sobre a Palavra de Deus, o Mês da Bíblia é celebrado, no Brasil, em setembro. Para o 

arcebispo de Curitiba (PR) e presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a 

Animação Bíblico-Catequética da CNBB, dom José Antônio Peruzzo, o Mês da Bíblia 

na Igreja no Brasil tornou-se espaço de vivência e experiência de fé nas paróquias. 

“Graças ao bom Deus, a cada ano vemos crescer nas comunidades de fé o 

gosto e o sadio anseio por conhecer a Palavra de Deus. Não é apenas curiosidade; 

não apenas desejo de melhor saber e mais conhecer temas sobre religião. Muito 

mais, há no coração de nossa gente um secreto desejo de sentido e de esperança. 

Há uma busca sincera e singela de experiências de fé. Nosso povo quer sentir a 

proximidade de Deus”, diz. Dom Peruzzo recorda, ainda, a importância da vivência da 

Palavra de Deus na vida em comunidade e na família.

“Nosso país precisa de novas experiências de profetismo. O mesmo vale 

para a nossa Igreja e para as nossas comunidades. Enquanto houver 

profetas, aqueles que pronunciam a Palavra ouvida de seu Senhor, Deus 

ainda não terá sido silenciado em meio aos seus. Valorizar a palavra profética, 

ouvindo-a com humildade e respondendo com fidelidade, é como desejar que a voz 

de Deus seja sempre a primeira a ressoar e a última a ecoar”, pontua Dom Peruzzo.

Pe. Alfredo - MS

No dia 04 de setembro, celebramos o Dia 
da Vocação Saletina. Iluminados pelo 
tema “Com Misericórdia nos Chamou”, 
somos convidados a rezar a nossa  voca-
ção a partir do misericordioso chamado 
de Deus que ecoou em nossos corações 
e nos fez dar uma resposta na Família 
Saletina.
Penso que celebrar este dia motivados pelo 
Jubileu Extraordinário da Misericórdia, tem 
muito a ver com a nossa Seletinidade.
Pois, a Reconciliação que somos chama-
dos a viver e celebrar como carisma, só 
encontra sentido em nós, quando nos dei-
xamos mover pela ternura de Deus que é a 
Misericórdia. Ela “é o ato último e supre-
mo pelo qual Deus vem ao nosso en-
contro.  É a lei fundamental que mora 
em nossos corações fazendo-nos olhar 
com ternura os irmãos que encontra no 
caminho da vida.  É o caminho que une 
Deus e o homem, porque nos abre o co-
ração à esperança de sermos amados 
para sempre, apesar da limitação do 
nosso pecado” (cf. MV, 2).
Outra pertinência em celebrar o Dia da 
Vocação Saletina na atmosfera deste Ano 
Santo, está no fato de que ele nos ajuda 
a reconhecer que o chamado de Deus é 
um ato de amor e misericórdia para conos-
co. Por isso, a centralidade deste dia, não 
está na nossa resposta, mas no amor mi-
sericordioso de Deus que nos olhou, e nos 
chamou à sua misericórdia: “Miserando 
atque eligendo” (Com misericórdia nos 
elegeu).
 Além das motivações do Ano Jubilar, outra 
alegria que nos motiva a celebrar este dia, 
é o fato de que com ele, iniciaremos os fes-
tejos do mês da Salette. Será uma forma 
de começar a celebração com intensidade 
dos 170 anos da Aparição da Virgem Mãe 
da Salette.  E de nos deixarmos tocar por 
suas lágrimas que nos revelam a Miseri-
córdia do Pai que nos quer próximos dele.
Iluminados por estas motivações, reco-
mendamos a todos os nossos irmãos de 
Província, bem como aos Leigos Saletinos, 
que no próximo domingo, não se esqueça 
de dirigir uma prece de agradecimento a 
Deus pelo seu chamado à Vida Saletina.  
Solicitamos também as nossas Casas de 
Formação que se celebre este dia com en-
tusiasmo pedindo ao Senhor da Messe as 
motivações necessárias para se continuar 
dando uma resposta generosa ao miseri-
cordioso Chamado do Senhor.
Na alegria de celebrar a Misericórdia do 
Senhor no meu chamado vocacional, 
despeço-me rogando as bênçãos de Deus 
e a proteção da Virgem Mãe da Salette 
sobre você, sua comunidade e missão.

Diác. Tiago Costa da Silva, MS  
Curitiba, 22 de agosto de 2016

DIA DA VOCAÇÃO SALETINA 2016

CNBB DIVULGA SUBSÍDIOS PARA O MÊS DA BÍBLIA  2016
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A ESPIRITUALIDADE DIACONAL

Ao exercer seu ministério, o diácono 

permanente realizará suas funções, 

marcado por uma graça específica que o 

configura a Cristo servidor. “A razão do 

diaconato não deve ser procurada 

apenas no exercício de determinadas 

funções na Igreja, mas na participa-

ção especial da diaconia de Jesus 

Cristo, pela força do Espírito, através do 

sacramento da Ordem”.

A espiritualidade do diácono provém espe-

cífica e essencialmente de serviço, que tem 

como modelo o Cristo Servo.  

A espiritualidade do serviço é uma espiritu-

alidade de toda a Igreja que à imagem de 

Maria, a Serva do Senhor (Lc 1,28).

O diácono permanente, como consagrado 

aos mistérios de Cristo e da Igreja, deve sem-

pre se esforçar para ser agradável a Deus, na 

prática da vida litúrgica, do amor, da oração e 

do serviço divino, bem como no exercício da 

obediência, da caridade e da castidade.

A espiritualidade do diácono permanente deve 

ser vivida na centralidade da Eucaristia, na

vivência dos sacramentos e de toda a 

liturgia. Segundo as diretrizes da CNBB 
para o diaconato permanente da Igreja no 
Brasil, além destes pontos centrais, “a espi-

ritualidade diaconal há de ser vivida tam-

bém na leitura orante da Palavra de Deus, 

na Liturgia das Horas, na oração pessoal e 

familiar, na caridade pastoral, na orienta-

ção espiritual, na partilha comunitária e na 

comunhão eclesial” (Documento 96, n.172).

A vida espiritual integra o homem em sua 

globalidade e modela a vida a partir da 

própria situação pessoal, profissional e 

religiosa, conforme suas experiências e 

valores próprios. Na vivência do 

sacramento do Matrimônio e da Ordem, 

o diácono permanente construirá uma 

espiritualidade profunda, envolvendo a 

esposa e os filhos no serviço de Cristo 

Jesus, no anúncio e na construção do Reino.

Fonte consultada: Diretório Para a Vida e 
o Ministério dos Diáconos Permanentes na 
Arquidiocese de São Paulo.

Colaboração: Mauricio Luz de Lima
Ministro Extraordinário da Sagrada Comunhão

O DIACONATO PERMANENTE

 NA VIDA E NA MISSÃO DA IGREJA

PARTE IV

NAS LÁGRIMAS DE MARIA A MISERICÓRDIA DO PAI

Estamos celebrando nesta 32ª Festa de Nossa Senhora da Salette do Jardim Filhos da Terra, seus 170 anos 
de uma Aparição misericordiosa, pois com certeza “Salette sempre será uma Mensagem de Esperança”. 

Assim iremos celebrar a festa com uma belíssima novena, com início no dia 10 de setembro, oportunidade em 
que iremos juntamente com várias comunidades aqui no Brasil, com material rico de proposta pela Equipe do 

Santuário de Marcelino Ramos focando o ano da Misericórdia. Nossas propostas serão realizadas em seis 
casas da comunidade e três dias na Igreja, com participação das Comunidades Nossa Senhora  Aparecida, 

Nossa   Senhora do Carmo e Nossa Senhora  das Graças. Tema e Lema são os seguintes: Tema: 
Na Lagrima de Maria a Misericórdia do Pai; Lema: SALETTE: Esperança para os povos.

1º DIA: Misericórdia, coragem e Boa Nova! “Vinde, meus filhos, não tenhais medo. Aqui estou para vos contar uma grande novidade.”
2º DIA: Misericórdia, clemência e reconciliação! “Há quanto tempo sofro por vós... e vós não fazeis caso.”
3º DIA: Misericórdia, tolerância e santificação! “Dei-vos seis dias para trabalhar, reservei-me o sétimo e nem esses querem me 
conceder”.
4º DIA: Misericórdia, respeito e reparação! “E também os carroceiros não sabem jurar sem usar o nome de meu Filho”.
5º DIA: Misericórdia, esperança e conversão! “Se a colheita se estraga, é só por vossa causa...”
6º DIA: Misericórdia, cuidado e meio ambiente! “Se se converterem, as pedras e rochedos se transformarão em montões de trigo e as 
batatinhas serão semeadas nos roçados.”
7º DIA: Misericórdia, oração e fé! “Fazeis bem vossa oração meus filhos? ”
8º DIA: Misericórdia, partilha e solidariedade!  “Nunca vistes trigo estragado, meus filhos...?
9º DIA: Misericórdia, comunicação e missão! “Pois bem meus filhos, transmitireis isso a todo o meu povo! ”

E NO DIA DE 19 A PARTIR DAS 19:30 PROCISSÃO PELAS RUAS DA COMUNIDADE E EM SEGUIDA A MISSA SOLENE.

Nelson Teixeira – Leigo Saletino e Secretário Geral do Conselho Arquidiocesano de Leigo
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Vocação chamado de Deus. 
Resposta ao chamado

1) Ter um coração jovem sempre: “Vós tendes uma parte impor-
tante na festa da fé! Vós nos trazeis a alegria da fé e nos di-
zeis que devemos vivê-la com um coração jovem sempre: um 
coração jovem, mesmo aos setenta, oitenta anos! Coração jo-
vem! Com Cristo o coração não envelhece nunca!” (Homilia de 
Domingo de Ramos 24/03/2013 – Dia da Juventude)
2) Ir contra a corrente: “Sim, jovens, ouvistes bem: ir contra a 
corrente. Isso fortalece o coração, já que “ir contra a corren-
te” requer coragem, e o Senhor nos dá essa coragem. Não 
há dificuldades, tribulações, incompreensões que possam 
nos meter medo se permanecermos unidos a Deus como os 
ramos estão unidos à videira, se não perdermos a amizade 
d’Ele, se lhe dermos cada vez mais espaço na nossa vida”. 
(Santa Missa dos crismandos em Roma – 28 de abril de 2013)
3) Apostar em grandes ideais: “Não enterrem os talentos! Apos-
tem em grandes ideais, aqueles que alargam o coração, aque-
les ideais de serviço que tornam fecundos os seus talentos. A 
vida não é dada para que a conservemos para nós mesmos, 
mas para que a doemos. Queridos jovens, tenham uma gran-
de alma! Não tenham medo de sonhar com coisas grandes!” 
(Catequese do dia 24/04/2013).
4) Estar com Deus em silêncio: “Aprendam a permanecer em 
silêncio diante d’Ele, a ler e meditar a Bíblia, especialmente 
os Evangelhos, a dialogar com Ele, todos os dias, para sentir 
a Sua presença de amizade e de amor”. (Mensagem aos jovens 
reunidos para a “Sexta Jornada dos Jovens” da Lituânia 28-30 
de junho)
5) Rezar o Rosário: “Gostaria de destacar a beleza de uma ora-
ção contemplativa simples, acessível a todos, grandes e pe-
quenos, cultos e pouco instruídos: a oração do Santo Rosá-
rio. O Rosário é um instrumento eficaz para nos ajudar a nos 
abrirmos a Deus, porque nos ajuda a vencer o egoísmo e a 
levar a paz aos corações, às famílias, à sociedade e ao mun-
do.” (Mensagem aos jovens reunidos para a “Sexta Jornada dos 
Jovens” da Lituânia 28-30 de junho).

Papa Francisco

5 DOS DEZ CONSELHOS DO 
PAPA FRANCISCO AOS JOVENS

“Não fostes vós que me escolhestes dis-
se Jesus, mas fui eu que vos escolhi” (Jô 15,16).
Assim aconteceu comigo no dia 24 de Junho de 1962, quando 
chegaram em Fartura as irmão da Divina Vontade, dentro de mim 
surgiu uma profunda pergunta porque elas deixaram tudo par 
servir o povo brasileiro e eu sou brasileira não posso fazer o 
mesmo? Era o chamado de Deus, era a voz do Mestre 
“vem e segue-me”!.
Hoje estou celebrando o jubileu de ouro da minha consagração a 
Deus na consagração das Irmãs da Divina Vontade. São 50 anos 
de Bênçãos e graças na minha vida e na vida de tantos irmãos com 
os quais construíram história de salvação. 
Obrigada meu Deus pelo chamado, pelas graças recebidas, pelo 
bem que consegui realizar e ser Irmã da Divina Vontade.
Mensagem: “Pais ajudem os seus filhos (as), a descobrir e a 
cultivar a própria vocação. Jovens, não tenham medo de ser 
feliz ao buscar e descobrir qual é a tua vocação, Deus te ama”.

Texto: Irmã Idalina Codognoto
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Texto: Simone Carvalho

É uma organização sem fins lucrativos que este mês realizará o
Evento ONG folia, será um carnaval fora de época em 10.09.2016.
A Festa tem como objetivo, além de proporcionar um momento de
diversão de forma animada e saudável, mas da manutenção da
ONG que atualmente oferece para a comunidade, atividade como:

Oração do Terço: Quinzenalmente às quartas-feiras, 20h dias 13 e 
27.9, 11 e 25.10, 08 e 22.11, 06.12.2016.

Muay Thai – quarta-feira- 20h
Aulas de Futebol – segundas e sextas feiras – 19h
Curso de violão – sábados – 9h
Está previsto para Segundo semestre curso de R.H. e fotografia 
(datas ainda não definidas).

Venha conhecer e participar das atividades ou 
como voluntário, é uma ONG da comunidade.

Rua: Faustino Mendes, 207- Vila Paulistana, 
próximo ao Supermercado Pão de Mel.

Site: www.ongejc.com.br e curta a página no facebook.
Email: secretaria@ongejc.org.br – Contato: 96356 2321

ONG EJC

Ressaltando o mês vocacional em agosto, destacamos a 
Pastoral dos Coroinhas que participou de uma peregrinação em 
13.08.16 promovido pela Arquidiocese de São Paulo no centro 
de São Paulo, por ocasião do ano Santo da Misericórdia e em 
ação de graças por São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas.
Nossa Paróquia possui um grupo de Coroinhas e importante 
dizer que eles têm o papel importante de auxiliar nas celebrações, 
missas no espaço respeitável do altar, realizada de forma 
alegre, responsável, zelo e com postura discreta, além de exercer 
a oração. 
A palavra Coroinha vem da palavra coral, porque, inicialmente 
cantavam no coro das celebrações. Já o Acólito significa
“acompanha na caminhada”, tem a ação de preparar o 
altar, manusear, o missal romano. Ambos manuseiam o 
turíbulo, transportam à cruz, velas, bíblia e objetos litúrgicos com a 
participação durante o momento do Mistério Pascal de Cristo.
A formação como Coroinha pode começar na fase da infância a 
partir dos 7 aos 11 anos e  a partir  dos  12 anos já podem ser 
preparados para acólitos .
Ser Coroinha é um chamado além de servir no altar, mas na vida, 
porque, testemunham com essas ações enquanto exemplo na 
família, na escola com os amigos e conhecidos.

PASTORAL DOS COROINHAS 

Texto: Simone Carvalho
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Quem é o filho pródigo hoje?

Assim como na parábola, muitos continuam saindo da casa do Pai em busca de uma 

felicidade ilusória!

O filho pródigo hoje, se encontra na Cracolândia!

O filho pródigo hoje, é aquele que comete adultério!

O filho pródigo hoje, é a jovem ou o jovem que se 

prostitui!

O filho pródigo hoje, é aquele que mata!

O filho pródigo hoje, é o político corrupto!

O tempo não é o mesmo, mas a MISERICÓRDIA 

do Pai permanece a mesma.

Ele espera ansioso o retorno de cada um dos seus 

filhos, que por algum motivo tomou a decisão de 

sair da casa do Pai. 

Texto: Denise Ramos

INGREDIENTES

• 3 xícaras de açúcar;
• 1 xícaras de manteiga;

• 6 gemas;
• 6 claras batidas em neve;

• 3 xícaras de farinha de trigo;
• 1 xícara de leite;

• 1 colher de fermento;
• 1 xícara de leite de coco.

MODO DE PREPARO

• Bata o açúcar com a manteiga
e as gemas;

• Junte as claras, acrescente em 
seguida a farinha de trigo, o leite, 

o fermento e o leite de coco;

• Bata novamente e coloque em forma
untada com manteiga e farinha de trigo

Asse em forno médio, pré-aquecido,
por cerca de 40 minutos, ou até dourar.

BOLO 7 DE SETEMBRO
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Aniversariantes
dizimistas dO MÊS DE SETEMBRO

Maria das Neves Bezerra
Maria de Jeus Lemos

Maria do Carmo Guerra
Maria Jose da Cunha
Maria Martins Conti

Maria Moreira de Oliveira Inacio
Maurio Paulino da Silva
Renato Rogerio Lopes

Rosa Rizzi Barrocal
Sonia Nascimento

Soraia Gomes dos Santos
Terezinha P. da Silva Rodrguês

Verediana Alves de Brito

COM. N. SRA. DAS GRAÇAS

Maria da Mercias Mota
Pedro Batista Almeida

Sônia Aparecida dos Santos
Tereza R. Rerrigil

COM. N. SRA. DE LOURDES

Leandro Fernando Petrole
Margarida Candida Vieira de Oliveira

Dízimo é a devolução a Deus de uma pequena parcela dos nossos 
bens em forma de ação de graças pelo muito que d’Ele recebemos.
É aquela parte reservada e consagrada para a sustentação dos 
compromissos da Paróquia e ajuda aos  necessitados. Deus é dono de 
tudo, por isso reservar a Ele parte dos bens é uma retribuição justa por 
tudo que Ele nos tem dado.
“Todos os dízimos da Terra são propriedades do Senhor… São 
coisas consagradas ao Senhor”  (Lv 27, 30). Ora, se o dízimo pertence ao 
Senhor, não há por que negar esse tributo a Ele.
Quem é que pede o Dízimo? É o papa? É o bispo? É o padre? Não. 
É Deus. Se Deus pede é porque o Dízimo é muito importante na vida 
da Igreja. E cada um de nós é responsável para que isto aconteça. 
Deus não mente. Deus não engana ninguém. Deus promete? Será que 
Deus promete dar uma casa nova a cada um de nós? Será que está 
prometendo dar um carro novo a cada um de nós? Não. Deus 
promete muito mais. Promete dar a sua bênção a cada um de nós. E não 
existe nada melhor para nós que recebermos de Deus uma bênção que 
satisfaça nosso coração.
Consagrar nossos dízimos é colocar nossos bens a serviço do 
Reino de Deus. É transformar parte daquilo que generosamente d’Ele 
recebemos, em forma de ação de graças para a manutenção de sua 
obra redentora aqui na Terra.
O dízimo deve ser visto como um dom de Deus. Dom que nos torna 
abertos para receber novas bençãos.
Este mês você está comemorando mais um ano de vida, e é com muita 
alegria que desejamos ainda mais todas as bênçãos de Deus na sua 
vida!

Feliz Aniversário! Parabéns!
De toda a pastoral do dizimo, E toda a comunidade.

Adevanir Antonio Casaralli
Agenir Arlinda de Oliveira Silva

Alexandre Alves dos Santos
Ana Maria dos Santos

Andréia Batista de Oliveira
Antonio Benedito da Sabino
Aparecida de Matos C. Ivo

Bellkiss Dormbusch
Benedita Vitória de Oliveira

Brás Hipolito Sobrinho
Damião Silva dos Santos

Elza de Oliveira
Eurlir Joaquina de Souza Soares
Gelci Maria Lima do Santos Silva

Guilherme Dias Santos
Halmi Yamaguchi

Helena Souza Silva
João dos Santos Lopes

Jorge Ferreira
Jose Airton dos Santos Matias

José Sabino Diogo
Luciana Soares

Luciano Alfonso Hack
Lucilene Pina Silva

Margareth Catta Preta Lima
Maria Augusta dos Santos

COMUNIDADE DA IGREJA MATRIZ AGRADECIMENTO AO DIZIMISTAS
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