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Preparem o Caminho do Senhor, endireitem suas estradas. (Lc 3,4c)
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. disponibilizando vídeos explicativos sobre
O site paroquial a partir deste mês estará
datas comemorativas. Acessem e confirem!!!
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Informativo Paroquial

EDITORIAL
Frei Rivaldo Vieira, OFMCap

“Agradeçam a Javé, porque ele é bom, porque o
seu amor é para sempre!” (Sl 107 [106], 1).
Queridos (as) paroquianos (as) o final do ano se aproxima
e o raiar de um novo ano desponta, então convido cada um, cada
uma de vocês a vivermos na mesma sintonia e agradecermos ao
Senhor nosso Deus pelos inúmeros benefícios que d'Ele
recebemos. Tudo o que foi vivido no decorrer deste ano, coisas boas
e não boas, sejam interpretadas por nós como oportunidades de
crescimento humano e espiritual e sirvam para a maior glória de
Deus.
A possibilidade de um mundo mais justo, fraterno e santo
está ao alcance de todos, pois fomos criados à imagem e
semelhança de Deus e potencializados de capacidades para se
viver o amor, a paz e a justiça. Cabe a cada um, cada uma de nós
acreditar e cultivar esta fé, independentemente das dificuldades e
obstáculos, sem perder de vista a esperança e o ponto de partida
que nos move ao encontro com Deus.
A paróquia é uma pequena porção do povo de Deus que
deve ser assistida integralmente, à luz da Palavra de Deus e dos
Sacramentos propostos pela Igreja, mediante o esforço contínuo de
conversão na busca do encontro pessoal com Jesus Cristo. Este
encontro pessoal leva ao encontro comunitário com Jesus Cristo
que por sua vez, favorece o processo de transformação social em
vista da instalação definitiva do Reino de Deus.
Sinto-me agradecido a Deus pela presença contínua do
Espírito Santo na condução geral da Ação Evangelizadora desta
nossa querida e amada paróquia. Sinto-me grato e abençoado pelos
meus confrades que atentos às manifestações do Espírito não
mediram esforços para atenderem da melhor forma possível nossos
paroquianos e outros de Umuarama e região que diariamente
buscaram orientações cristãs para suas vidas e conforto espiritual
através dos Sacramentos, principalmente o Sacramento da
Confissão. Outra grande benção foi a ordenação dos diáconos
Antonio Barradas, Augusto e Jorge e a alegre disposição deles em
servir o nosso povo, bem como, o serviço prestado pelo Acólito
Edson Ribeiro. A eles nossos agradecimentos e votos de felicidades
por tudo que eles significam para nós e para nossa Igreja
Diocesana. Agradeço a Deus pelas nossas secretárias, funcionários
e funcionárias de modo geral que foram compreensivos e
colaboradores diretos e/ou indiretos de todo o processo de
evangelização paroquial. Enfim, um agradecimento especial aos
nossos líderes paroquiais e comunitários pela dedicação e espírito
de serviço e solidariedade com que desempenharam suas funções
no decorrer deste ano.
Com a graça e benção do Senhor e a disponibilidade e

espírito de serviço de nossos líderes, conseguimos realizar muitas
atividades evangelizadoras no decorrer deste ano. Muitos pobres
foram assistidos espiritual e materialmente e muitos outros foram
acolhidos e socorridos em suas necessidades. Nosso Projeto Mais
Vida está de parabéns pela sua existência e pela sua finalidade junto
às comunidades da Jabuticabeira e Jardim Cruzeiro. A Farmácia da
Partilha, projeto em parceria com a Unipar e comunidade em geral,
está cada vez mais consolidada em seus objetivos e atendimentos à
população carente.
Agradecemos carinhosamente nossos dizimistas que são
diretamente responsáveis pelos êxitos alcançados na
evangelização, formação, conscientização e obras de caridade.
Várias comunidades receberam algum tipo de investimento (Matriz,
Vista Alegre, Córrego Longe, Jaborandi, Jabuticabeira, Lovat, etc.),
graças ao dízimo consciente de nossos paroquianos e paroquianas.
Portanto, resta-nos reconhecer e acolher a grandeza e a
generosidade de Deus nosso Pai e humildemente pedir-Lhe a
benção por intercessão de São Francisco e Santa Clara de Assis.
Amém!
LITURGIA DIÁRIA - DEZEMBRO 2009
1 Ter
2 Qua
3 Qui
4 Sex
5 Sáb
6 Dom
7 Seg
8 Ter
9 Qua
10 Qui
11 Sex
12 Sáb
13 Dom
14 Seg
15 Ter
16 Qua
17 Qui
18 Sex
19 Sáb
20 Dom
21 Seg
22 Ter
23 Qua
24 Qui
Noite:
25 Sex
26 Sáb
27 Dom
28 Seg
29 Ter
30 Qua
31 Qui

Is 11,1-10; Sl 71(72),2.7-8.12-13.17; Lc 10,21-24
Is 25,6-10a; Sl 22(23),1-6; Mt 15,29-37
Is 26,1-6; Sl 117(118),1.8-9.19-21.25-27a; Mt 7,21.24-27
Is 29,17-24; Sl 26(27),1.4.13-14; Mt 9,27-31
Is 30,19-21.23-26; Sl 146(147),1-6; Mt 9,35–10.1.6-8
Br 5,1-9; Sl 125(126),1-6; Fl 1,4-6.8-11; Lc 3,1-6.
Is 35,1-10; Sl 84(85),9-14; Lc 5,17-26
Gn 3,9-15.20; Sl 97(98),1-4; Ef 1,3-6.11-12; Lc 1,26-38
Is 40,25-31; Sl 102(103),1-4.8.10; Mt 11,28-30
Is 41,13-20; Sl 144(145),1.9-13; Mt 11,11-15
Is 48,17-19; Sl 1,1-6; Mt 11,16-19
Gl 4,4-7; Sl 95(96),1-3.10; Lc 1,39-47
Sf 3,14-18a; Cânt.: Is 12,2-6; Fl 4,4-7; Lc 3,10-18
Nm 24,2-7.15-17a; Sl 24(25),4-9; Mt 21,23-27
Sf 3,1-2.9-13; Sl 33(34),2-3.6-7.17-19.23; Mt
21,28-32
Is 45,6b-8.18.21b-25; Sl 84(85),9-14; Lc 7,19-23
Gn 49,2.8-10; Sl 71(72),2-4.7-8.17; Mt 1,1-17
Jr 23,5-8; Sl 71(72),1-2.12-13.18-19; Mt 1,18-24
Jz 13,2-7.24-25a; Sl 70(71),3-4a.5-6ab.16-17; Lc 1,5-25
Mq 5,1-4a; Sl 79(80),2-3.15-16.18-19; Hb 10,5-10; Lc 1,39-45
Ct 2,8-14; Sl 32(33),2-3.11-12.20-21; Lc 1,39-45
1Sm 1,24-28; Cânt.: 1Sm 2,1.4-5.6-8; Lc 1,46-56
Ml 3,1-4.23-24; Sl 24(25),4-5.8-9.10.14; Lc 1,57-66
Dia: 2Sm 7,1-5.8b-12.14a.16; Sl 88(89),2-5.27.29; Lc 1,67-79
Is 62.1-5; Sl 88(89),4-5.16-17.27.29; At 13,16-17.22-25; Mt 1,1-25
Is 9,1-6; Sl 95(96),1-3.11-13; Tt2,11-14; Lc 2,1-14
At 6,8-10;7,54-59; Sl 30(31),3cd-4.6.8.16-17; Mt 10,17-22
Eclo 3,3-7.14-17a; Sl 127(128),1-5; Cl 3,12-21; Lc 2,41-52
1Jo 1,5–2,2; Sl 123(124),2-8; Mt 2,13-18
1Jo 2,3-11; Sl 95(96),1-6; Lc 2,22-35
1Jo 2,12-17; Sl 95(96),7-10; Lc 2,36-40
1Jo 2,18-21; Sl 95(96),1-2.11-3; Jo 1,1-18
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ATIVIDADES REALIZADAS
IV Encontro de Homens

IV Encontro de Mulheres

Vinte e sete homens, nos dias
23, 24 e 25 de outubro,
fizeram uma escolha: buscar
conhecer mais a Jesus e
tiveram um profundo encontro
com Ele e com a Sua palavra,
descobriram quão real e
presente em suas vidas é o
Senhor, o Bom Pastor.
Realizado dias
09, 10 e 11 de outubro.

Hallel 2009 - Maringá

Confraternização do Grupo JOFAC e
Jovens Franciscanos de Londrina

DNJ
25/10

Dia Nacional da Juventude

2
0
0
9

O Grupo Teatral S.F.A esteve presente no Hallel com a peça
Grupo de Oração pra La de Maluco (comédia), levando a seguinte
mensagem: Deus é simples e se encontra nas pequenas coisas.

“Juv
en
cont tude em
ra a
m
violê archa
ncia”
.

Setor Diocesano da Juventude da Diocese de Umuarama reuniu mais de 2000 jovens em Douradina.
Nossa Paróquia marcou presença com mais de 130 jovens.
Sempre mais pra você
A Françolin lança seu novo Empreendimento,
o CondomínioVocê
residencial
PORTAL
merece viver
bem!DAS ÁGUAS.
Av.Flórida - 4277 – sala 01- fone: 44-3623-1257
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ATIVIDADES REALIZADAS
O Lar São Vicente de Paulo de Umuarama

vicentinos, amigos do lar e do coral da Escola

uma gincana coordenada pelo Grupo de Jovens

promoveu no dia 26/09/2009 a Abertura do Ano

Municipal Paulo Freire que ficou responsável

Jofac (Jovens Franciscanos Anunciadores de

da Vida Plena de São Vicente e Santa Luiza no

pelos cantos e leituras desta Eucaristia.

Cristo) da Paróquia São Francisco de Assis.

Céu com uma Missa celebrada pelo Frei Idacir

No dia 27/09/2009, dia da festa

Henrique da Silva, contando com a presença dos

mundial do Glorioso São Vicente de Paulo, as

idosos, funcionários, diretoria, irmãs, benfeitores,

festividades continuaram com a realização de

O evento terminou com uma grande
confraternização!

Nos dias 21 e 22 de novembro, 35
adolescentes do G.A.N.G. coordenou
e realizou na paróquia Sagrado
Coração de Jesus um encontro de
espiritualidade para 40 adolescentes.

AGENDA E CALENDÁRIO DE A TIVIDADES PAROQUIA IS
MÊS DE DEZEMBRO – PRINCIPAIS EVENTOS
DATA
02
04
05
05 e 06
09
11
13
14
18
19
20
24
25
28
30
31

DIA/SEMANA
Quarta - feira
Sexta - feira
Sábado
Sáb./Domingo
Quarta - feira
Sexta - feira
Domingo
Segunda-feira
Sexta - feira
Sábado
Domingo
Quinta-feira
Sexta - feira
Segunda-feira
Quarta - feira
Quinta - feira

HORA
20h
15h

20h
20h
19h30
20h

21h
20h
21h

ATIVIDADE
Reunião - Ministério da Visitação
Reunião e Missa A. O.
Encerramento da Catequese – Confraterniz.
Retiro - RCC
Reunião CPEA
Reunião CPAE
Dia do Dizimo
Confraternização - Past. da Criança
Reunião SAV
Reunião e Formação - MECEPs
Dia do Quilo
Missa do Galo
Natal de Jesus
Reunião - Pastoral Carcerária
Missa - Pastoral Carcerária
Missa - passagem do ano novo

PARTICIPA NTE
Equipe
Povo e A. O.
Catequistas e catequizandos
Convidados
Membros
Membros
Povo
Líderes
Equipe SAV
MECEPs
Povo
Povo
Povo
Equipe
Frei e equipe
Povo

LOCAL
Sala 03
Matriz
Chácara São Francº
Matriz
Casa Paroquial
Sala 06
Matriz
Salão Frei Estevão
Sala 02
Sala 06
Matriz
Matriz
Matriz
Sala 03
Presídio
Matriz

RIR É BOM D +.....
Católico devoto
O padre interpela um bêbado
na escadaria da igreja, pronto
para lhe descascar o maior
sermão, quando este lhe
confessa:
- Pera aí, seu padre! Eu sou
católico...e tenho muita devoção...
- Ah, é? Devoção com qual
santo?
- Com dois! São Duiche
quando tô com fome e São Risal
quando tô de fogo!

Sabedoria
Dois pescadores estão à beira do
rio bebendo uma cerveja geladinha
e observando com atenção a bóia
quando um deles diz:
- Jorge, eu acho que vou me
separar da minha mulher, já faz
três meses que ela não fala
comigo!
O outro, após refletir uns
momentos, lhe diz:
- Pense bem, Alberto, hoje em
dia é muito difícil encontrar uma
mulher assim.

Inteligência
A loira encontra uma amiga que não
via há muito tempo:
- Nossa, Bia, como você
emagreceu!
- Pois é... perdi 15 Kg. Fiz uma
operação e tive que tirar o rim.
- Nossa, não sabia que um rim
pesava tanto!!!
Conversa à toa
- Acho q ue eu o conheço de
algum lugar.
- É verdade. Eu vou lá de vez em
quando.

Um pastor diz para outro: "Dê um de seus carneiros que ficamos com igu al número de carneiros."
O outro responde: "Nada d isso, dê-me um de seus carneiros que ficarei co m o dobro dos seus".
Quantos carneiros têm ca da um?
LÓGICA II:
O pai do padre é filho do m eu pai. O que eu sou do padre?
LÓGICA III:
Qual é o dobro da metade de dois?
PROFESSORA: Carlos, que nome se dá a uma pessoa que continua a falar, mesmo quando os outros não estão
interessados?
CARLOS: Professora
LÓGICA I:
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VOZ DA IGREJA
ADVENTO

Frei Henrique, OFMcap
Advento não é expectativa,
é esperança. A expectativa pode
dispensar nossa colaboração, mas a
esperança a convoca a entrar na
roda, pois a esperança bíblica e do
advento se faz com as mãos, com os
pés e com o coração. Esse tempo
litúrgico consta de quatro domingos
e é formado por dois períodos: a) do
primeiro do domingo até o dia 16 de
dezembro em que se dá maior
evidência ao aspecto escatológico e
se procura orientar os fiéis para a
espera da vinda gloriosa de Cristo; b)
do dia 17 de dezembro ao dia 24
cujos textos bíblicos orientam
diretamente à preparação do natal.
Nesse tempo litúrgico emergem três
figuras bem características do
advento: Isaias, João Batista e Maria
Santíssima.
Em Isaias, mais do que em
outros profetas, encontra-se um eco
da grande esperança que confrontou
o povo eleito durante os séculos
duros e decisivos da sua história. As

páginas mais significativas do livro
de Isaias são proclamadas durante o
advento e constituem um anúncio de
esperança perene para os homens
de todos os tempos.
João Batista é o último dos
profetas e resume na sua pessoa e
na sua palavra toda a história
anterior. Ele tem a missão de
preparar o caminho do senhor e
apontar o Cristo já presente no meio
do povo.
O advento é o tempo em
que se dá destaque, de maneira feliz,
à cooperação de Maria no mistério
da redenção. A solenidade da
Imaculada Conceição, celebrada no
início do advento (8 de dezembro),
não significa parênteses ou ruptura
na unidade desse tempo litúrgico,
mas é parte do mistério. Maria
Imaculada é protótipo da
humanidade redimida, o fruto
excelso da vinda redentora de Cristo.
Nela, como canta o prefácio da
solenidade, Deus nos deu “as
primícias da Igreja, esposa de Cristo
sem ruga e sem mancha,
resplandecente de beleza”.
No advento, a comunidade

cristã, por meio da opção evangélica
de vida, é chamada a viver algumas
atitudes essenciais: a espera
vigilante e jubilosa, a esperança, a
conversão. Portanto a Igreja celebra
o “Deus da esperança” (Rm 15,13) e
vive a alegre esperança (Rm 8,2425). O canto que caracteriza o
advento, desde o primeiro domingo,
é o do salmo 25 “A ti, Senhor, eu me
elevo, ó meu Deus. Eu confio em ti,
que eu não seja envergonhado, que
meus inimigos não triunfem contra
mim! Os que esperam em ti não
ficam envergonhados”.
O advento, enfim, educanos para viver a atitude dos 'pobres
de Javé', mansos, humildes e
disponíveis, aos quais Jesus
proclamou bem-aventurados (Mt 5,
3-12).
O melhor modo de vivenciar
essa espiritualidade é olhar para
uma grávida. Todo o seu ser vai se
transformando em vista da
esperança que carrega. A própria
família de uma grávida vive um clima
novo por causa do ser que palpita e
vai nascer. Isso é Advento!Isso é
Natal!

Natal! Natal! Natal!
Diácono Augusto Gaioski

Natal é uma das festas
mais esperadas pelas famílias
cristãs. É uma festa de alegria,
cheia de emoções! É uma festa
esperada durante o ano inteiro. As
crianças ficam eufóricas quando se
fala de Natal. Os pais imaginam a
forma de alegrar o Natal de seus
filhos. A família toda se prepara e
se enche de felicidade para festejar
o Natal. Todos se dão presentes,
abraçam-se e desejam a paz,
dizendo: Feliz Natal!
Toda a alegria provocada
pela festa de Natal tem uma razão
de ser: o amor! Mas que amor é
esse? Na visão da Igreja, é o que
traz uma proposta de paz! Glória a
Deus nas Alturas e Paz na Terra

aos homens por Ele amados!
Deus nasce para salvar a
humanidade que estava perdida!
Nasce para trazer uma Boa Nova!
Nasce para morar entre os homens
e mulheres que criou com tanto
amor! Ele não quer ninguém fora
da sua família divina. Ele se digna a
assumir a nossa humanidade para
elevar-nos à sua divindade. Que
gesto sublime de amor!
Natal é festa de conversão
porque nos faz nascer para Cristo.
Ele nos dá o presente da vida. Nós
temos que retribuir-lhe com o
nosso amor, promovendo a paz, a
justiça e a fraternidade. Não há
Natal sem Cristo! Não há Natal
sem alegria! Não há Natal sem a
celebração da Eucaristia!
Jesus tem que ser o nome
presente em todos os lugares onde

se fala de Natal, onde se prepara o
Natal e onde se celebra o Natal!
Não há nenhuma outra figura que
possa significar o Natal senão
Jesus!
É hora de todos os
cristãos reverem os seus conceitos
sobre o Natal. Falamos muito do
Natal dos pobres a quem
desejamos dar um presente, quem
sabe, uma cesta básica, um
brinquedo ou um objeto qualquer.
Reduzindo o Natal aos presentes,
ao comércio e às festas, não
estamos empobrecendo o Natal?
Sem a presença do Menino Jesus,
o nosso Natal é Pobre e Pobres
seremos nós se não celebrarmos o
Natal como o celebraram os
pastores de Belém que
perceberam a presença do
Messias na Terrra.
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CONHEÇA OS COORDENADORES
DAS
PASTORA IS E MOVIMENTOS
PASTORAIS
E NOSSAS
MOVIMENTOS
Queremos, neste final de ano, concretos, palavras, silêncio, escuta e Que Deus abençoe e abrace vocês
demonstrar nosso carinho e gratidão perdão. São pessoas que encontraram com infinita ternura e continue
aos coordenadores das pastorais e tempo para trabalharem para nossa iluminando-os no desempenho
movimentos de nossa paróquia. São igreja com fé e esperança. São pessoas desta tão árdua e sublime missão:
pessoas que nos presentearam com a que sonharam, planejaram, realizaram, "trabalhar para nosso Senhor Jesus
gratuidade de sua amizade, com gestos aprenderam e ensinaram muitas coisas. Cristo".

Apostolado da Oração
Coordenadora:

Hermência
Martins de
Santana
Coral Vozes do Infinito

C.P.A.E.

C.P.E.A.

Coordenadora:

Mercedes
Peron
Mazzetto
Coroinhas Coordenadores:

Coordenador:
Augusto
Gaioski

Meceps

Luzia e
Henrique

Ministério da Visitação
Coordenador:

Valdeci

Adelson
Pereira Lima

Coordenadora:

Maria
dos Santos
Pastoral do Dízimo
Coordenadores:

Cleide e
Sebastião
Fernandes da Silva

Vicentinos
Coordenadora:

Genir Amaro de
Souza

Osires
Vicentino

Infância Missionária
Coordenadora:

Coordenadora:

Pastoral Catequética

Coordenador:

Pastoral da Criança
Coordenador:

Margarida
Maria
Bezerra
Pastoral Familiar
Coordenadores:

Nair e
Vanderlei
Renovação Carismática Católica

Coordenadora:

Solange
Cristina
Nage

Conselho Paroquial de Leigos
Coordenadora:

Regina Márcia de
Oliveira Gomes

Legião de Maria
Coordenadora:

Tereza
Soni

Maria Marta
Gonçaves

OFS - Ordem Franciscana Secular
Coordenador:

Mercedes
Peron
Mazzetto
Pastoral da Solidariedade
Coordenador:

Maria Alves
Benevenuto
Pastoral Litúrgica
Coordenadora:

Maria do
Carmo M.
Martins - Sissi

Pastoral Carcerária
Coordenador:

Tereza Garcia Facina

Pastoral do Batismo
Coordenadores:

Luzia e José
Guimarães
Serviço de Animação Vocacional
SAV
Coordenadores:

Marcela
e Ednilson
Victor Violada
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DESTAQUES DO MÊS
IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA – 08 de dezembro
Diácono Augusto Gaioski

A Imaculada Conceição
Reza o dogma católico que a Bemaventurada Virgem Maria, desde o
primeiro instante de sua conceição, foi
preservada da nódoa do pecado original,
por privilégio único de Deus e aplicação
dos merecimentos de seu divino Filho. O
dogma abrange dois pontos
importantes:
a) O primeiro é ter sido a Santíssima

Virgem preservada da mancha original
desde o princípio de sua conceição.
Deus abrogou para ela a lei de
propagação do pecado original na raça
de Adão; ou por outra, Maria foi
cumulada, ainda no começo da vida,
com os dons da graça santificante.
b) No segundo, vê-se que tal privilégio
não era devido por direito. Foi concedido
na previsão dos merecimentos de Jesus
Cristo. O que valeu a Maria este favor
peculiar foram os benefícios da
Redenção, na previsão dos méritos de

Jesus Cristo, que já existiam nos eternos
desígnios de Deus.
A prova de que Maria é imaculada
está na saudação do Arcanjo S. Gabriel
que diz: "Ave, cheia de graça, o Senhor
é convosco!" Ora, não se exprimiria
desta maneira o anjo e nem haveria
plenitude de graça se Nossa Senhora
tivesse o pecado original, visto o homem
ter perdido a graça após o pecado. Por
isso, a Imaculada Conceição de Nossa
Senhora é um dogma da Igreja que tem
provas na própria Sagrada Escritura.

SIGNIFICADOS DOS SÍMBOLOS NATALINOS
Diácono Augusto Gaioski

Velas
As velas simbolizam Cristo, Luz do
mundo; cada pessoa deverá ser como
uma vela que espalha seu brilho e causa
bem estar a todos que a rodeiam.
Vela Vermelha: Lembra Isaias, profeta
que anunciou 1000 anos antes a vinda do
Salvador.
Vela Azul: Lembra João Batista que
anuncia que está próximo o Salvador.
Vela Cor de Rosa: Lembra Maria, filha
de Israel, que deu o seu Sim e dela
nasceu o Salvador.
Vela Amarela: O símbolo de ouro e da
realeza que vem em sua plenitude para
seu povo e quer morar entre o povo que O
ama.
Ceia Natalina
A ceia de Natal deve ter sentido

comunitário da Família de Deus em
alegre convívio ao redor da mesa. Cristo
reuniu seus apóstolos em uma ceia. Foi
na última ceia que Ele institui o
Santíssimo Sacramento.
Presépio de Natal
Quem tomou a iniciativa de montar o
primeiro presépio foi São Francisco de
Assis, em 1224, preparando, numa gruta
em um bosque italiano, a cena do
nascimento de Jesus como foi descrita
nos evangelhos. A iniciativa de São
Francisco foi tão comovente que, a partir
daí, a tradição de montar o presépio
ganhou o mundo. No Brasil, o costume foi
introduzido pelo frade franciscano
Gaspar de Santo Agostinho, nos
primórdios do descobrimento do país e,
logo, incorporou-se à religiosidade
popular.
Papai Noel
Você sabe como surgiu a lenda de

Papai Noel? Alguns acreditam que ela
surgiu na Idade Média, quando a peste
matou milhares de crianças. A lenda dizia
que Noé teria pedido a Deus que o
enviasse novamente a Terra para que
pudesse alegrar um pouco os
pequeninos. Deus aceitou e, então, Noé
surgiu como o velho Noel distribuindo
bichinhos de sua coleção de animais para
divertir a garotada.
Outra tradição conta que Papai Noel foi
um bispo católico muito bondoso,
chamado Nicolau, que viveu no século V.
Cansado de ver o sofrimento de seu
povo, especialmente das crianças, ele
resolveu presentear a garotada com
brinquedos e comida todo final de ano.
Por isso, Papai Noel também é conhecido
como São Nicolau, o santo das crianças e
seu dia é comemorado em 6 de
dezembro.

GERAR A VIDA COM RESPONSABILIDADE
Vanderlei e Nair
Pastoral familiar

Há quem ache que ao adotar
um método natural de planejamento
familiar estamos fora da realidade, que o
mundo lá fora é diferente, que isso é
i m p o s s í v e l
.
Mas também é verdade que nem todas as
pessoas procuram amar a Deus sobre
todas as coisas e ao próximo como a si
mesmo. Pelo mesmo raciocínio, poder-seia dizer que, então, este ensinamento de
Jesus é inviável e fora da realidade, e que
por isso não poderíamos ficar falando dele
e muito menos tentar cumpri-lo .
O
certo e o errado não dependem da opinião
da maioria ou dos sentimentos das
pessoas. Neste caso, não é a estatística
que conta, mas aquilo que constrói, de
fato, o ser humano como pessoa, naqueles

valores que tornam a vida sempre mais
digna e o matrimônio mais santo e feliz. O
Reino de Deus é dos que amam a justiça,
dos puros e retos de coração, dos simples e
dos que procuram fazer a vontade do Pai .
Outros argumentam que as pessoas sem
instrução não tem como fazer isso.
Experiências comprovam que tanto na Índia
quanto na China, como também aqui no
Brasil, o método natural é seguido, com
muito sucesso, por populações carentes.
O método Billings é a vanguarda, assim
como a medicina preventiva, a agricultura
com fertilizantes naturais e o
desenvolvimento auto-sustentável.
Precisa ser compreendido e aplicado. Um
casal consegue utilizá-lo, com êxito,
quando realmente se ama, dialoga e se
respeita mutuamente. Não há método
infalível. Precisamos ser sempre

responsáveis e abertos a vida .
Deus
sabe o benefício que isso nos trará, pois o
filho é sempre um Dom gratuito do seu
imenso amor.
Somente Deus é o Senhor e Autor da vida.
Uma visão positiva do exercício da
sexualidade humana com algo digno,
desejado e abençoado pelo Criador é o que
estamos propondo aqui. Reflitamos: para
que você acha que Deus criou a
sexualidade e a sua expressão mais intima
no ato conjugal? Como seria bom se você
tirasse um mínimo de tempo para conhecer
as sábias orientações da Igreja, o que ela
tem a lhe dizer sobre a sexualidade! Tenha
certeza de que ela estuda isso com muito
carinho e responsabilidade, para a maior
felicidade e para o próprio bem da vida da
pessoa .
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DESTAQUES DO MÊS
Diácono Augusto Gaioski

SAGRADA FAMÍLIA: Jesus, Maria e José

No dia 27 de dezembro deste ano, a Igreja celebra a
festa da Sagrada Família. Como afirmou João Paulo II, na
sua “Familiaris Consortio”, “o matrimônio e a família
constituem um dos bens mais preciosos da humanidade”.
A festa da Sagrada Família foi instituída por Leão
XIII em 1892. Segundo o papa, a família deve espelhar-se
nas três pessoas de Nazaré. Foi efetivamente na humilde
morada de Nazaré que começaram a se desenrolar, entre os
membros da Sagrada Família, as primeiras páginas do Novo
Testamento que o Céu, em seu Verbo, se fez carne e veio se
doar aos homens, por amor e pela salvação de todos.
O testemunho do Cristo e de seus pais demonstra o
imenso resplendor que pode atingir uma vida familiar
comum, vivenciada em Deus, na simplicidade e num grande
amor compartilhado.
Porque celebrar a família de Deus? Para sublinhar
que Jesus teve um ambiente histórico e social. Ele teve
necessidade de afeto e de cuidados como qualquer outra
criança. A Sagrada Família foi uma família do cotidiano. Foi
uma família de pessoas normais. Jesus assumiu a profissão
de seu pai votivo, São José, e fez dessa profissão o sustento
de sua família. Uma profissão que ficou bem em Jesus
porque lembra construção e Ele se tornou o construtor do
Reino de Deus entre os homens.
A família de Jesus era como toda família de

hebreus, alicerçada na fé, profunda fé, observando as leis da
antiga aliança, pautando a sua vida pelos valores propostos
pelos profetas, pelos livros sapienciais e pelas Leis de
Moisés.
Os pais de Jesus, Maria e José, eram homens
profundamente tementes a Deus, abertos completamente à
misericórdia de Deus Pai, tendo educado seu filho na Lei e na
constância do Senhor da Vida. Simples e pobres, viveram a
normalidade do seu tempo.
A festa da Sagrada Família vem lembrar-nos de que
Jesus, podendo ter escolhido outros caminhos para a sua
encarnação, escolheu a via natural da família como ponto de
partida para criar a nova Família de Deus entre os homens e
as mulheres.
A família de Jesus é toda a humanidade. Essa é a
visão que Ele quis passar para nós. O amor não pode se
fechar dentro dos limites e das paredes de uma casa, mas
precisa, para crescer e amadurecer, expandir-se para fora,
no cuidado de outras famílias. Quando os discípulos dizem
para Jesus “Sua mãe e seus irmãos estão aí fora para te ver”,
Jesus dá essa resposta direta: “Todo aquele que faz a
vontade do Pai, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe”.
Na Festa da Sagrada Família, recordamos o drama
de milhões de famílias perseguidas e celebramos a vitória do
projeto de Deus, que ama o mundo e protege os pobres.

Resposta da lógica I da página 4: 5 (cinco) e 7 (sete).
Resposta da lógica II da página 4: Tio.
Resposta da lógica II da página 4: Dois.

ESPAÇO DO LEITOR
Escreva para o seguinte e-mail: ippazebem@hotmail.com - Responsável: Dayane Manzini

Paz e Bem! Eu, Ana Clara, que faço a primeira etapa de catequese para a primeira Eucaristia
quero destacar neste informativo a importância do trabalho voluntário das catequistas. O que
elas fazem é muito importante para as crianças que com a catequese aprendem a conhecer a
Deus, amar o próximo e viver bem com as pessoas. Agradeço a todas as catequistas e em
especial as minhas.
Ana Clara Baggio Violada - Catequizanda
A todos os paroquianos Paz e Bem! É com muito prazer que eu e minha família
recebemos o Informativo Paroquial. Estamos orgulhosos em participar nesta
Paróquia onde tivemos a oportunidade de conhecer o verdadeiro Cristo, onde
nos dão oportunidades para formações e esclarecimentos com Freis preparados
e cheios de Carisma e Graça. E agora aínda mais orgulhosos por poder receber
este Informativo Paroquial, que nos informa e prepara dia após dia.
Família Santiago

Paz e Bem! MEU DEUS E MEU TUDO! Paz e Bem!

