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temos a alegria de convidar V. Sa. e Exma. Familia 
para a Celebração Eucarística na qual, pela 
imposição das mãos do sr. Bispo Diocesano, 
Dom Edmilson Amador Caetano, terei minha

temos a alegria de convidar V. Sa. e Exma. Familia 
para a Celebração Eucarística na qual, pela 
imposição das mãos do sr. Bispo Diocesano, 
Dom Edmilson Amador Caetano, terei minha

Venha celebrar conosco! Sua presença nos dará 
muita alegria, e desde já pedimos suas orações para que não 
nos faltem as bênçãos divinas para bem desempenharmos 
os serviços que lhes queremos prestar.

Venha celebrar conosco! Sua presença nos dará 
muita alegria, e desde já pedimos suas orações para que não 
nos faltem as bênçãos divinas para bem desempenharmos 
os serviços que lhes queremos prestar.

Ordenação Diaconal

10/08/2012
(dia de São Lourenço)

19h30
Catedral de Barretos/sp

«Aquele que quiser tornar-se grande entre vós, seja 

aquele que serve, e o que quiser ser o primeiro dentre vós, seja o 

vosso servo. Desse modo, o Filho do Homem não veio para ser 

servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate por 

muitos!» (Mt 20,26-28)

Diácono:
Sinal do Cristo que serve.

A Diocese de Barretos/sp,
     a Paróquia-Catedral do Divino Espírito Santo,

minha família e eu,
José Paulo Lombardi
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Intenções de Orações para Agosto:
Geral: Os prisioneiros e as prisioneiras.

  Para que os prisioneiros e as prisioneiras sejam tratados com justiça e sua
                     dignidade humana seja respeitada.

Missionária:  Jovens, testemunhas de Cristo.
    Para que os jovens, chamados ao seguimento de Cristo, proclamem e

                        deem testemunho do Evangelho até os confins da terra.

01 - Br. 4a. feira. Sto. Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor da Igreja, memória - Jr 15,10.16-21; Sl 58 (59) - Mt 13,44-46
02 - Verde. 5a. feira da 17a. semana do TC - Jr 18,1-6; Sl 145 (146) - Mt 13,47-53
03 - Verde. 6a. feira da 17a. semana do TC - Jr 26,1-9; Sl 68 (69) - Mt 13,54-58
04 - Br. Sábado. São João Maria Vianney, presbítero, memória - Jr 26,11-16.24; Sl 68 (69) - Mt 14,1-12
05 - Verde. 18º DOMINGO DO TEMPO COMUM - 2a. semana do Saltério - Ex 16,2-4.12-15; Sl 77 (78); Ef 4,17.20-24
       Jo 6,24-35 (Jesus em Cafarnaum)
06 - Br. 2a. feira. Transfiguração do Senhor, festa - Dn 7,9-10.13-14 ou 2Pd 1,16-19; Sl 96 (97) - Mc 9,2-10
07 - Verde. 3a. feira da 18a. semana do TC. - Jr 30,1-2.12-15.18-22; Sl 101 (102) - Mt 14,22-36
08 - Br. 4a. feira. São Domingos, presbítero, memória - Jr 31,1-7; Cânt.: Jr 31,10.11-12ab.13 (R/. cf. 10d) - Mt 15,21-28
09 - Verde. 5a. feira da 18a. semana do TC. - Jr 31,31-34; Sl 50 (51) - Mt 16,13-23
10 - Verm. 6a. feira. São Lourenço, diácono e mártir, festa - 2Cor 9,6-10; Sl 111 (112) - Jo 12,24-26
11 - Br. Sábado. Santa Clara, Vg, memória - Hab 1,12 - 2,4; Sl 9A - Mt 17,14-20
12 - Verde. 19º DOMINGO DO TEMPO COMUM. - 3a. semana do Saltério - 1Rs 19,4-8; Sl 33 (34); Ef 4,30 - 5,2
       Jo 6,41-51 (Ouvir o Pai e crer)
13 - Verde. 2a. feira da 19a. semana do TC - Ez 1,2-5.24-28c; Sl 148 - Mt 17,22-27
14 - Verm. 3a. feira. São Maximiliano Maria Kolbe, presb. e mártir, memória - Ez 2,8 - 3,4; Sl 118 (119) - Mt 18,1-5.10.12-14
15 - Verde. 4a. feira da 19a. semana do TC - Ez 9,1-7;10,18-22; Sl 112 (113) - Mt 18,15-20
16 - Verde. 5a. feira da 19a. semana do TC - Ez 12,1-12; Sl 77 (78) - Mt 18,21 - 19,1
17 - Verde. 6a. feira da 19a. semana do TC - Ez 16,1-15.60.63 ou Ez 16,59-63; Cânt.: Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R/. 1c) - Mt 19,3-12
18 - Verde. Sábado da 19a. semana do TC -  Ez 18,1-10.13b.30-32; Sl 50 (51) - Mt 19,13-15
19 - Br. 20º DOMINGO DO TEMPO COMUM. ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA, solenidade - Ap 11,19a; 12,1.3-6a.10ab; Sl 44 (45); 1Cor 
15,20-27a - Lc 1,39-56 (Cântico de Maria)
20 - Br. 2a. feira. São Bernardo, Abade e Dr, memória - Ez 24,15-24; Cânt.: Dt 32,18-19.20.21 (R/. cf. 18a) - Mt 19,16-22
21 - Br. 3a. feira. São Pio X, papa, memória - Ez 28,1-10; Cânt.: Dt 32,26-27ab.27cd-28.30.35cd-36ab (R/. 39c) - Mt 19,23-30
22 - Br. 4a. feira. Nossa Senhora Raínha, memória - Is 9,1-6; Sl 112 (113) - Lc 1,26-38
23 - Br. 5a. feira. Sta. Rosa de Lima Vg, Padroeira da América Latina, festa - 2Cor 10,17 - 11,2; Sl 148 - Mt 13,44-46
24 - Verm. 6a. feira. São Bartolomeu, Apóstolo, festa - Ap 21,9b-14; Sl 144 (145) - Jo 1,45-51
25 - Verde. Sábado da 20a. semana do TC - Ez 43,1-7a; Sl 84 (85) - Mt 23,1-12
26 - Verde. 21º DOMINGO DO TEMPO COMUM - 1a. semana do Saltério - Js 24,1-2a.15-17.18b; Sl 33 (34); Ef 5,21-32 
       Jo 6,60-69 ("Senhor, a quem iremos nós?)»
27 - Br. 2a. feira. Sta. Mônica, memória - 2Ts 1,1-5.11b-12; Sl 95 (96) - Mt 23,13-22
28 - Br. 3a. feira. Santo Agostinho, bispo e doutor da Igreja, memória - 2Ts 2,1-3a.14-17; Sl 95 (96) - Mt 23,23-26
29 - Verm. 4a. feira. Martírio de São João Batista, memória - Jr 1,17-19; Sl 70 (71) - Mc 6,17-29
30 - Verde. 5a. feira da 21a. semana do TC - 1Cor 1,1-9; Sl 144 (145) - Mt 24,42-51
31 - Verde. 6a. feira da 21a. semana do TC - 1Cor 1,17-25; Sl 32 (33) - Mt 25,1-13

catedraldebarretos@hotmail.com
www.catedraldebarretos.org.br

Agosto - a cada semana, uma reflexão:

5 a 11/8 12 a 18/8 19 a 25/8 26 a 31/8

Vocações sacerdotais Vida em família Vocações Religiosos(as) Vocações Leigas/Ministérios
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JANEIRO
A VOZ DO PÁROCOA VOZ DO PÁROCO

Pe. Ronaldo J. Miguel

devem ser cada vez mais firmados e colocados em prática. Nossa No dia 25 de agosto estaremos celebrando 158 anos da 
missão é fazer com que a querida cidade de Barretos seja marcada fundação de nossa querida Barretos. Com sua historicidade 
pelos sinais do Reino visíveis em todas as suas estruturas. Temos o notoriamente marcante pelos inúmeros acontecimentos que aqui se 
dever de anunciar o amor de Deus derramado desde os nossos deram e a projetaram para além de seus limites geográficos, a cidade 
fundadores e que é o único necessário par levar adiante toda boa obra.de Barretos hoje é, de certa maneira, conhecida pelo mundo, 

sobretudo por aspectos positivos, que nos dão razões maiores para 

Desde muito tempo tenho pregado a necessidade de festejarmos esta data, que custou 158 anos do suor de tantos 

amarmos nossa cidade. Só quem ama é capaz de dar de si mesmo munícipes que deram e dão suas vidas pelo bem desta terra querida.

para o bem comum. Só quem ama é capaz de lutar pela justiça e pela  

vida. Temos a missão de combater as drogas e outros tipos de vícios Dentre tantas alegrias aqui vividas, vale lembrar o gosto por 
agressivos que tem destruído nossos jovens festejos, ilustrado pela tão conhecida 

e ocasionado sofrimentos em nossas Festa do Peão que, a propósito, 
famílias. Temos que retomar o grande valor acontece justamente na ocasião do 
da família enquanto instituição necessária aniversário da cidade. O Hospital de 
para a formação primeira e fundamental do Câncer é apontado como referência 
caráter humano. Temos que unir nossas mundial pelas suas especificidades, 
forças para sermos cristãos de verdade. orgulhando-nos com suas conquistas 
Acreditar na comunhão que gera e potencialidades, sobretudo no 
par t ic ipação e  faz  acontecer  a  cuidado dispensado com o que há de 
solidariedade. Precisamos de homens e mais sagrado e valoroso para a 
mulheres que a governem animados mais realidade humana: o direito à vida e 
pelo bem comum do que pelos interesses sua dignidade. A solidariedade brota 
partidários. E tantas outras necessidades do coração do barretense e sustenta 
que devemos desenvolver para manifestar inúmeras instituições públicas aqui 

verdadeiro amor a esta terra do Divino.fundadas, tais como casas para o acolhimento de crianças, 

adolescentes, idosos, deficientes e doentes.  Destaque-se sobretudo 

Estamos no mês dedicado às vocações. Recordo a todos a a colaboração na manutenção com a obra de evangelização realizada 

ordenação do primeiro diácono permanente de nossa diocese, José através das Igrejas Cristãs espalhadas por nossa cidade. Enfim, por 

Paulo Lombardi, no dia 10, às 19h30, em nossa bela igreja Catedral. estes e por tantos outros motivos, nos fazem render graças a Deus 

Também recordo o 36º aniversário da morte do nosso primeiro bispo, por mais um ano que se completa, através de inúmeros e decisivos 

Dom José de Mattos, no dia 12, domingo, quando rezaremos missas acontecimentos que edificam nossa história. Por tudo, damos graças 

por ocasião do aniversário de seu falecimento.a Deus!

 Que São José e Nossa Senhora suscitem novas e santas Quero, nesta ocasião, recordar a origem de nossa cidade 
vocações a serviço da Igreja e da nossa cidade. Que este tempo de de Barretos. Sua fundação é principiada pelo dia em que se lavrou a 
campanhas políticas para as eleições municipais seja marcado pela escritura de doação de terras ao Divino Espírito Santo, pelos 
seriedade e competências de cada candidato, evitando todo tipo de descendentes de Francisco Barreto e Simão Antônio Marques, a 25 
agressão desnecessária. Que o Divino Espírito Santo nos governe e de agosto de 1854. Este marco inicial faz-nos tomar consciência da 
nos ilumine. Um abençoado e festivo aniversário à amada cidade de identidade e da missão de seus munícipes.
Barretos. Deus seja louvado nesta terra consagrada. 

Nossa cidade foi consagrada ao Divino Espírito Santo. É 
Com a bênção de Deus,

pela ação do Espírito Santo que Deus realiza o Reino em nosso tempo, 

iluminando-nos com a luz da Verdade e infundindo os sete dons para 
Pe. Ronaldo José Miguel

que sejamos capazes na missão.
pároco

Nesta terra do Divino Espírito Santo, somos vocacionados a 

edificar a “Cidade de Deus”, onde os valores e princípios da fé cristã 

Barretos: 158 Anos
Terra do Divino Espírito Santo
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DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO

Agosto/2012
AGENDA GERAL DO MÊSAGENDA GERAL DO MÊS

01 – 07h00 - Catedral - Missa do Comércio         19h30 - Salão paroquial - Curso bíblico-litúrgico
        15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do P. Socorro         19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena e Reunião de Trabalho
        18h00 - Com. Sagrada Família - Terço         19h30 - Catedral - Grupo de Oração da RCC
        19h30 - Com. Maria Auxiliadora - Missa         19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos
        19h30 - Catedral - Grupo de Oração da RCC         19h30 - Com. Bv. João Paulo II - Missa
        19h30 - Com. São Sebastião - Reunião da Comunidade e MECEs         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos
        19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos 16 – 19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Reflexão: Vocações
        19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião de MECEs
        20h00 - Com. Bv. João Paulo II - Palestra sobre Vocações         20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos         20h00 - Com. Sagrada Família - Reflexão temática: Vocações
02 – 19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Reflexão: Vocações (APEOESP) 17 – 15h00 - Catedral - Terço da Misericórdia c/ Adoração ao Ssmo.
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião da Diretoria         17h30 - Com. São Sebastião - Leitura Orante
        20h00 - Salão paroquial - Reunião do CPP         20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Estudo bíblico
        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas 18 – 16h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missões
        20h00 - Centro Catequético - P. da Acolhida – Reflexão: Vocações         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço
03 – 15h00 - Catedral - Terço da Misericórdia c/ Adoração ao Ssmo. 19 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa
        17h30 - Com. São Sebastião - Visitas a doentes (Past. da Saúde)         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa dos Dizimistas
04 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese 21 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço
        18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas         19h30 - Com. Sagrada Família - Missa
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens         20h00 - Com. São Pedro - Terço com estudo da Bíblia
05 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa dos Dizimistas – Dia do Padre         20h00 - Com. São João Batista - Terço e reflexão s/ o evangelho do dia
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa dos Jovens         20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Ensaio de canto
        20h45 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião da Diretoria         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens
06 – 20h00 - Com. São Pedro - Leitura Orante 22 – 07h00 - Catedral - Missa do Comércio
                   - Com. Sagrada Família - Missões         15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do P. Socorro
07 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço         17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Encontro de trabalho
        19h30 - Catedral - Missa/Tríduo pela Ordenação Diaconal do Lombardi         19h30 - Catedral - Grupo de Oração da RCC
        20h00 - Salão Paroquial - Reunião sobre o PRODE         19h30 - Com. São Sebastião - Encontro de formação bíblica
        20h00 - Com. São João Batista - Reflexão: Vocações         19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena
        20h00 - Pastoral Matrimonial - Leitura Orante          -        - Com. Bv. João Paulo II - Missões
        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Ensaio de canto         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens 23 – 19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Terço e estudo da Doutrina
08 – 07h00 - Catedral - Missa do Comércio         20h00 - Com. Sagrada Família - Encontro de formação
        15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do P. Socorro         20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas
        17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Reflexão sobre Vocações         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião de Ministros Leitores
        19h30 - Catedral - Missa/Tríduo pela Ordenação Diaconal do Lombardi 24 – 15h00 - Catedral - Terço da Misericórdia c/ Adoração ao Ssmo.
        19h30 - Com. São Sebastião - Missa         17h30 - Com. São Sebastião - Orações na capela do Educandário
        19h30 - Centro Catequético - Reunião da Pastoral da Acolhida 25 – 19h30 - Salão Paroquial - Curso de Batismo p/ pais e padrinhos
        20h00 - Com. Bv. João Paulo II - Comemoração do Dia dos Pais 26 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Dia do Catequista
        19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos         09h00 - Com. N. Sra. das Graças - Curso bíblico-litúrgico
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos         10h30 - Catedral - Batizados
09 – 19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Reunião de trabalho         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa
        28 – 19h30 - Com. São Pedro - Missa
        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reflexão temática: Vocações         20h00 - Com. Sagrada Família - Leitura Orante
10 – 17h30 - Com. São Sebastião - Leitura Orante         20h00 - Com. São João Batista - Reunião de trabalho
        19h30 - Catedral - Ordenação Diaconal de José Paulo Lombardi         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens
11 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese         20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Ensaio de canto
        18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas         20h00 - C. Catequético - Reunião de coordenadores de Min. Leitores
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens 29 – 07h00 - Catedral - Missa do Comércio
12 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa – Dia dos Pais         15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do P. Socorro
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa da Família – Dia dos Pais         15h30 - Com. Bv. João Paulo II - Terço – Arrecadação de alimentos
14 – 19h30 - Com. São João Batista - Missa         17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Encontro de formação
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço         19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena
        20h00 - Pastoral Matrimonial - Visitas a novos casais         19h30 - Catedral - Grupo de Oração da RCC
        20h00 - Com. Sagrada Família - Leitura Orante         19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos
        20h00 - Com. São Pedro - Terço         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos
        19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Ensaio de canto 30 – 19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Missa
        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Leitura Orante         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião de Ministros Leitores
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço         20h00 - Salão paroquial - Reunião geral de Catequistas
        20h00 - Centro Catequético - Min. Leitores: Reflexão - Vocações         20h00 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião dos coordenadores do ECC
15 – 07h00 - Catedral - Missa do Comércio         20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas
        15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do P. Socorro 31 – 15h00 - Catedral - Terço da Misericórdia c/ Adoração ao Ssmo.
        17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Terço         17h30 - Com. São Sebastião - Reunião de avaliação
        17h30 - Com. São Sebastião - Leitura Orante

19h30 - Catedral - Missa/Tríduo pela Ordenação Diaconal do Lombardi
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ANIVERSARIANTES DO MÊSANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns!
Agosto/2012

01- DIRCE DE ALMEIDA DE OLIVEIRA 11- ELISABETH DA SILVA AMARAL 22- ALEXANDRE MIRANDA PEREIRA

01- JOSÉ VIEIRA 11- MARIA DA GRAÇA RIBEIRO MARQUES 22- MARIA DE LOURDES FERRARI 

01- SANDRA APARECIDA BARS DAHER CALIL 12- LUCIANA MAZETO DA SILVA 23- AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS

01- SONIA AMÊNDOLA VIDIGAL 12- MIGUEL MUZETTI 23- SYDNEIA DIAS ELIAS 

02- CRISTIANE DE CARVALHO SHINOHARA 13- EDNA THEREZINHA MARTINS 23- DÉBORA BARBOSA LEONARDI 

03- ABDO AZIZ ADI 13- MAURO GONÇALVES DA SILVA 24- GLAUCIA MARIA DOS SANTOS

03- CLÁUDIA REGINA P.G. QUEIROZ 13- MÔNICA DOMINGUES MONTEIRO DE BARROS 24- JOSÉ COLAÇO DE CARVALHO

03-  MINORO ENDO 14- EDNA WITZEL 24- JOSÉ  FALEIROS DE ALMEIDA FILHO  

04- LUIZA IRAZZI  FRANCISCHETTI 14- LUISA DE LUCA ICASSEM 25- JOSÉ ANTÔNIO MALAMAN

05- ANA MARIA MARTINS TAVARES FERNANDES 14- NELSON BUCH 25- MARIA LIDYA ARMANI BRUNOZZI

06- CACILDA NOGUEIRA GERARDI 15- CARMELITA QUEIROZ BORGES 25- MARIA MALHO DOMINGUES

06- MARIA DE JESUS 15- YVONNE BARONI GHEDINI 25- MARIA REGINA GUIMARÃES BASTON

07- LUIZ CARLOS LOPES BARBOSA 16- ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS 26- MILTES CAMARGO DA SILVA

07- SEBASTIÃO RODRIGUES DA CUNHA NETO 16- BENEDITO SAVANHAQUI 27- CELSO LUZ DE LIMA

07- VINÍCIUS SARRI 16- MARIA CRISTINA SPINA ROCHA 27- FLÁVIO ALVES SEMILHA

08- OLÉSIA ALVES BARS 17- ALESSANDRO UBALDINA SOUSA 27- LUIZ AGOSTINHO DA SILVA BRANDÃO

09- IONE FERREIRA DA ÁVILA 17- ANA SIQUEIRA 27- WALTER DA SILVA FERREIRA

09- MARIA APARECIDA PEREIRA PAIXÃO 17- JULIANO DONIZETI 27- ZAIDA CASSIM CAVALINI 

09- ROSÂNGELA SUELI DE CARVALHO FELICIANO 17- MARIA APARECIDA JUNQUEIRA NOGUEIRA 28- PEDRO DOMINGUES MONTEIRO DE BARROS

10- ILMA BATISTA DA SILVA 18- THATIANA ARAÚJO DE CARVALHO 29- MARIA ISABEL MESQUITA LOMBARDI

10- LEONARDO SANTOS DOMINGUES 19- SÉRGIO DE FRANCHI FACCI 29- VERÔNICA ALVES PEREIRA

10- LUCIA GIRARDI SAGIN 20- JOANA DARC BARBOSA TEIXEIRA 30- LAURA DATE YAMOTO

10- ONOFRA RODRIGUES ESPEDITO 20- MARIA IVONE VIEIRA 31- GILDA DORIGO SILVÉRIO

10- SAUL DA ROCHA FILHO 21- MARIA DO CARMO JUNQUEIRA FRANCO 31- HILDA COELHO DE CAMPOS

11- CARLOS JESUS RODRIGUES 21- MARY CALIL DE PAULA

CONVÉM SABER...CONVÉM SABER...
José Paulo Lombardi

Carlos, agora, é o Irmão Gregório

Abade Dom Paulo com o neo-noviço

este rito, o Abade informou aos presentes Dos dias 9 a 12 de julho, eu tive a 
que a partir daquele momento, ele passaria graça especial de fazer um retiro particular 
a usar o nome de «Irmão Gregório», em na Abadia de São Bernardo de Nossa 
alusão a São Gregório Magno (540-604), Senhora, em São José do Rio Pardo, de 
monge beneditino, 64º papa e Doutor da onde veio o nosso bispo Dom Edmilson, 
Igreja, também responsável pela maior que foi o último abade antes do atual Dom 
divulgação da Regra de São Bento; e que Paulo, quando foi nomeado bispo de 
de agora em diante passa a ser o protetor e Barretos. Para minha alegria, pude 
intercessor do neo-noviço.presenciar e viver o dia de São Bento, 

Nesta Abadia de São José do Rio celebrado anualmente a 11 de julho. São 
Pardo, não é obrigatório a troca de nome, Bento (480-547) é o Patriarca do 
mas algumas vezes os monges têm esta Monaquismo católico (monges e monjas 
opção, que tem o significativo sentido de de todos os tempos), dentre eles os 
demonstrar o abandono de sua vida nas beneditinos e cistercienses, e Ordens 
mãos de Deus, em total consagração a derivadas como trapistas, cartuxos e 
uma vida de oração e trabalho.outras.

A tradição de troca de nomes é Neste dia, na capela abacial, o 
milenar. No Antigo Testamento, já vemos postulante Carlos Adriano, que já vinha se 
isso da parte do próprio Deus, passando o que se chamava Mercúrio (nome de uma preparando há cerca de um ano para isso, 
nome de Abrão para Abraão (Gn 17,5). divindade pagã) já trocara de nome como em cerimônia presidida pelo abade Paulo, 
Jesus muda o nome de Simão para Pedro; papa, o que também foi feito em 955 por foi admitido como Noviço e passou pelo 
Saulo passa a se chamar Paulo, e cada Giovanni XII, que se chamava Ottaviano.rito da vestição, tomando pela primeira vez 
uma destas atitudes tem o seu significado Se tudo isso para muitos não o hábito monacal, constituído pela alva 
peculiar. Os papas também passaram a passa de simples curiosidades, na (sinal de consagração a Deus), sobre ela o 
escolher um novo nome, regularmente, a verdade a mensagem evangélica está escapulário com o capuz (sinal do trabalho 
partir do ano 1009, com Sérgio IV, que se sempre nos convidando à conversão, à e vigilância), o cinto (sinal da prontidão) e a 
chamava Pedro; mas em 533, Giovanni II, mudança de vida. Este é o sentido. capa usada nas solenidades. Terminado 
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1º/08 fundou em Roma a Congregação dos Clérigos (No Brasil, celebrada no domingo seguinte, dia 19) - 
Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e Regulares com o fim de promover o apostolado, e Maria, elevada ao céu em corpo e alma, é nossa 

doutor da Igreja - Nasceu em Nápoles em 1696; propagou-a no território de Vicenza e no reino de intercessora junto à Santíssima Trindade. Sua 
obteve o doutorado em Direito civil e eclesiástico, Nápoles. Distinguiu-se por sua vida de oração e pela assunção é figura do que acontece com todos os 
recebeu a ordenação sacerdotal e fundou a prática da caridade. Morreu em Nápoles no ano seguidores de seu filho Jesus.
Congregação do Santíssimo Redentor. Com a 1547.
finalidade de incrementar a vida cristã entre o povo, 16/08 - Santo Estevão da Hungria -
dedicou-se à pregação e escreveu vários livros, 8/08 - São Domingos, presbítero - Nasceu em Panônia cerca do ano 969; tendo 
sobretudo de teologia moral, matéria na qual é Nasceu em Caleruega (Espanha) cerca do ano recebido o batismo, foi coroado rei da Hungria no 
considerado insigne mestre. Foi eleito bispo de 1170. Estudou Teologia em Palência e foi nomeado ano 1000. No governo do seu reino foi justo, pacífico 
Sant´Ágata dei Goti, mas renunciou ao cargo pouco cônego da Igreja de Osma. Por meio da sua e piedoso, observando com toda a diligência as leis 
depois e morreu junto dos seus, em Nocera dei pregação e do exemplo de sua vida combateu com da Igreja e procurando sempre o bem dos súditos. 
Pagani, na Campânia em 1787. grande êxito a heresia dos Albigenses. Para Fundou vários episcopados e auxiliou com o 

continuidade dessa obra, reuniu companheiros e máximo zelo a vida da Igreja. Morreu em Alba Real 
2/08 - Santo Eusébio de Vercelli, bispo - fundou a Ordem dos Pregadores. Morreu em no ano 1038.

Nasceu na Sardenha, no princípio do século IV. Fazia Bolonha no dia 6 de agosto de 1221.
parte do clero de Roma quando, em 345, foi eleito 19/08 - São João Eudes, presbítero - 
primeiro bispo de Vercelli. Propagou a religião cristã 10/08 - São Lourenço, diácono e mártir Nasceu na diocese de Séez (França) no ano 1601. 
por meio da pregação e introduziu a vida monástica - Era diácono da Igreja Romana e morreu mártir na Recebeu a ordenação sacerdotal e dedicou-se 
na sua diocese. Por causa da fé católica, foi exilado perseguição de Valeriano, quatro dias depois do durante vários anos à pregação nas paróquias. 
pelo imperador Constâncio, e suportou muitos papa Sisto II e seus companheiros, os quatro Fundou duas congregações: uma destinada à 
sofrimentos. Tendo regressado à pátria, combateu diáconos romanos. O seu sepulcro encontra-se formação sacerdotal dos seminaristas e outra para 
valorosamente, para restaurar a fé, contra os junto à Via Tiburtina, no Campo Verano. Constantino educação das mulheres cuja vida cristã corria 
arianos. Morreu em Vercelli, em 371. Magno erigiu uma basílica naquele lugar. O seu culto perigo. Fomentou com particular zelo a devoção aos 

já se tinha difundido na Igreja no século IV. Corações de Jesus e de Maria. Morreu em 1680.
4/08 - São João Maria Vianney, 

presbítero - Nasceu em Lião (França) no ano de 11/08 - Santa Clara, virgem - Nasceu 20/08 - São Bernardo, abade e doutor 
1786. Depois de superar muitas dificuldades, pôde em Assis no ano 1193. Imitando o exemplo do seu da Igreja - Nasceu no ano 1090 perto de Dijon 
ser ordenado sacerdote. Tendo-lhe sido confiada a concidadão Francisco, seguiu o caminho da (França) e recebeu uma piedosa educação. 
paróquia de Ars, na diocese de Belley, o santo nela pobreza, foi Mãe e Fundadora da Ordem das Damas Admitido, no ano 1111, entre os Monges 
promoveu admiravelmente a vida cristã, através de Pobres (Clarissas). A sua vida foi de grande Cistercienses, foi eleito, pouco tempo depois, abade 
uma pregação eficaz, com a mortificação, a oração austeridade, mas rica em obras de caridade e de do mosteiro de Claraval. Com a sua atividade e 
e a caridade. Revelou especiais qualidades na piedade. Morreu em 1253. exemplo exerceu uma notável influência na 
administração do sacramento da penitência; por formação espiritual de seus irmãos religiosos. Por 
isso, acorriam fiéis de todas as partes para receber 13/08 - São Ponciano, papa, e Santo causa dos cismas que ameaçavam a Igreja, 
os santos conselhos que dava. Morreu em 1859. Hipólito, presbítero, mártires - Ponciano foi percorreu a Europa para restabelecer a paz e a 

ordenado bispo de Roma no ano 231. Desterrado unidade. Escreveu muitas obras de teologia e 
5/08 - Dedicação da Basílica de Santa para a Sardenha, juntamente com o presbítero ascética. Morreu em 1153.

Maria Maior - Depois do Concílio de Éfeso (431), Hipólito, pelo imperador Maximino, no ano 235, aí 
em que a Mãe de Jesus foi proclamada Mãe de morreu, depois de ter abdicado do seu pontificado. 21/08 - São Pio X, papa - Nasceu na 
Deus, o papa Sisto III (432-440) erigiu em Roma, no Seu corpo foi sepultado no cemitério de Calisto, e o aldeia de Riese, na região de Veneza (Itália), em 
monte Esquilino, uma basílica dedicada à Santa Mãe de Hipólito no cemitério que está junto à Via 1835. Depois de ter desempenhado santamente o 
de Deus, chamada mais tarde Santa Maria Maior. É Tiburtina. A Igreja Romana presta culto a ambos os ministério sacerdotal, foi sucessivamente bispo de 
esta a mais antiga igreja do Ocidente dedicada à mártires já desde o princípio do século IV. Mântua, patriarca de Veneza, e papa, eleito no ano 
Santíssima Virgem. 1903. Adotou como lema do seu pontificado 

14/08 - São Maximiliano Maria Kolbe, «Restaurar todas as coisas em Cristo», ideal que de 
6/08 - Transfiguração do Senhor - No presbítero e mártir - Maximiliano Maria Kolbe fato orientou a sua ação pontifícia, na simplicidade 

monte Tabor, Jesus se manifesta aos seus nasceu na Polônia no dia 8 de janeiro de 1894. Ainda de espírito, pobreza e fortaleza, dando assim um 
discípulos em todo o esplendor da vida divina adolescente, ingressou na Ordem dos Frades novo incremento à vida cristã na Igreja. Teve 
existente nele. Esse esplendor é antecipação Menores Conventuais e foi ordenado sacerdote em também de combater energicamente os erros que 
daquele que o envolverá por conta de sua morte e Roma, no ano de 1918. Animado de filial piedade nela se infiltravam. Morreu no dia 20 de agosto de 
ressurreição. Na transfiguração, ele é proclamado para com a Virgem Mãe de Deus, fundou uma 1914.
filho querido e amado de Deus. confraria religiosa com o nome de «Milícia de Maria 

Imaculada», que se propagou de modo 22/08 - Nossa Senhora Raínha - 
7/08 - São Sisto II, papa, e seus extraordinário tanto em sua pátria como em outras Memória instituída por Pio XII em 1955, visa 

companheiros mártires; F regiões. Chegando ao Japão como missionário, aproximar a realeza da Virgem à sua gloriosa 
aplicou-se em difundir a fé cristã sob os auspícios e assunção ao céu. Maria, participando da realeza de 
patrocínio da mesma Virgem Imaculada. Cristo, é proposta como modelo e sinal de 
Finalmente, regressando à Polônia, tendo padecido, esperança para os cristãos, chamados a reinar com 
por ocasião da guerra que então grassava, terríveis Ele.
atrocidades no campo de concentração de 
Auschwitz, distrito de Cracóvia, consumou sua 23/08 - Santa Rosa de Lima, virgem, 
fecunda vida num holocausto de caridade, a 14 de padroeira da América Latina - Nasceu em Lima 

No mesmo dia 7 - São Caetano, presbítero - agosto de 1941. (Peru) no ano 1586. Já durante o tempo que viveu 
Nasceu em Vicenza no ano 1480. Estudou direito em em sua casa se dedicou de modo invulgar à prática 
Pádua e, depois de ter sido ordenado sacerdote, 15/08 - Assunção de Nossa Senhora - das virtudes cristãs; mas quando tomou o hábito da

oi ordenado bispo de 
Roma no ano 257. No ano seguinte, quando 
celebrava a sagrada liturgia na catacumba de 
Calisto, foi preso pelos soldados, em virtude do 
edito do imperador Valeriano, e imediatamente 
executado, juntamente com quatro dos seus 
diáconos, no dia 6 de agosto. Recebeu sepultura no 
mesmo cemitério.

Santos e Santas de Deus

Exemplos de VidaExemplos de Vida Agosto

(continua na pág. 7)
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(continuação da pág. 6) Empreendeu duas cruzadas para libertar o sepulcro a com suas virtudes. Morreu em Óstia no ano 387.
de Cristo e morreu perto de Cartago no ano 1270.

Ordem Terceira de São Domingos fez os maiores no mesmo dia 25/08 - São José de Calasanz, 28/08 - Santo Agostinho, bispo e doutor 
progressos no caminho da penitência e da presbítero - Nasceu em Aragão (Espanha) no ano da Igreja - Nasceu em Tagaste (África) no ano 354. 
contemplação mística. Morreu no dia 24 de agosto 1557 e recebeu uma excelente formação cultural. Foi Depois de uma juventude per turbada, quer 
de 1617. ordenado sacerdote e, depois de ter exercido o intelectualmente quer moralmente, converteu-se à fé 

ministério na sua pátria, partiu para Roma, onde se e foi batizado em Milão por Santo Ambrósio no ano 
24/08 - São Bartolomeu, apóstolo - dedicou à educação das crianças pobres e fundou 387. Voltou à sua terra e aí levou uma vida de grande 

Nasceu em Caná. O apóstolo Filipe conduziu-o a uma Congregação (Escolas Pias) cujos membros ascetismo. Eleito bispo de Hipona, durante trinta e 
Jesus. Diz uma tradição que depois da Ascensão do (Escolápios) deviam dedicar-se a esta nobre missão. quatro anos foi perfeito modelo do seu rebanho e 
Senhor pregou o Evangelho na Índia e aí sofreu a Teve de sofrer duras provações e foi nomeadamente deu-lhe uma sólida formação cristã por meio de 
coroa do martírio. vítima de invejas e calúnias. Morreu em Roma no ano numerosos sermões e escritos, com os quais 

1648. combateu fortemente os erros do seu tempo e 
25/08 - São Luís de França - Nasceu em ilustrou sabiamente a fé católica. Morreu no ano 430.

1214 e subiu ao trono de França aos 22 anos de 27/08 - Santa Mônica - Nasceu em 
idade. Contraiu matrimônio e teve onze filhos a quem Tagaste (África) no ano 331, de uma família cristã. 29/08 - Martírio de São João Batista - 
ele próprio deu uma excelente educação. Distinguiu- Ainda muito jovem foi dada em matrimônio a um João - «o maior entre os nascidos de mulher», nas 
se pelo seu espírito de penitência e oração e pelo seu homem chamado Patrício. Teve vários filhos, entre palavras de Jesus, a quem anunciou e batizou - 
amor aos pobres. Na administração do reino foi os quais Agostinho, por cuja conversão derramou morreu por dar testemunho de sua fé e denunciar as 
notável o seu zelo pela paz entre os povos, e muitas lágrimas e orou insistentemente a Deus. injustiças dos poderosos. Seu martírio deve ser 
mostrou-se tão diligente na promoção material dos Exemplo de mãe verdadeiramente santa, alimentou a lembrado com o de todas as pessoas que perderam a 
seus súditos como na sua promoção espiritual. sua fé com uma vida de intensa oração e enriqueceu- vida pela fidelidade ao evangelho.

O cristianismo, nos primeiros séculos da era cristã, pegou mentalidade, os homens deveriam olhar o chão, como os animais.
fama de dessacralizador dos mitos antigos. Até alguns autores pagãos Parece que baixa sobre a humanidade, uma era glacial. Nada 
os chamavam de ateus. Na verdade, os cristãos afirmavam que, dentro mais de oração. (Não preciso recorrer à divindade para resolver os meus 
da realidade deste mundo, além da presença de Deus, só  de sagrado o problemas. Eu dou conta sozinho). Preocupações? Só as 
ser humano. Isso porque ele foi formado à imagem e semelhança de intramundanas. Tais pensadores são reducionistas. São árvores 
Deus. Portanto – diziam eles – não existe água santa, lugares gigantescas em potência, que se contentam em ser arbustos. São 
supersticiosos, nem montanha sagrada. Foi uma desmitificação da mentes de corte agnóstico, e de corações ressequidos. Desejo-lhes a 
natureza, muito bem-vinda. Hoje, no entanto, se faz um arremedo, graça de sair da tibieza, para fugir da previsão do salmista (Sl 119, 155): 
querendo alijar do horizonte mundano, qualquer vestígio do sagrado. “Para os ímpios não há salvação” (por não a desejarem). Nada para 

Chega-se a ensinar que é impossível haver qualquer admirar se o número de desorientados morais cresce sempre mais, e a 
intervenção divina, neste mundo (milagres, graça para superar o mal). É corrupção aumenta em proporção geométrica. Até causa um refrigério 
o positivismo mais grosseiro, que não quer aceitar aquilo que não pode ético quando um pobre casal, moradores de rua, ao encontrar R$ 
ser constatado pelos nossos sentidos. Isso é a morte até da metafísica, 20.000,00 reais, entregam tudo à polícia, para os valores chegarem ao  
grande descoberta dos gregos antigos. Agora não se trata mais de dono legítimo. Os corruptos deveriam ser obrigados a narrar esta 
dessacralização, mas de laicização total. É apequenar o ser humano, história, às novas gerações, em sala de aula.
tirando-lhe qualquer revelação, e qualquer destino eterno. Nesta 

Almas secas Dom Aloísio Roque Oppermann 
Arcebispo Emérito de Uberaba (MG)

E-mai

Anualmente, em agosto, a Igreja que possibilita uma corajosa ruptura com as 
nos lembra que todos somos chamados por coisas antigas para estabelecer a novidade 
Deus aos ministérios, sejam eles ordenados da Boa Notícia: amar e construir o Reino de 
ou não-ordenados. Neste ano, o cartaz do justiça, dignidade e fraternidade. 
Mês Vocacional 2012 (ao lado), nos traz a A água que jorra vida significa que, 
ilustração de uma mão com uma chaga, neste configurar-se plenamente em Jesus 
também de um coração aberto jorrando Cristo, a vida em plenitude acontece, pois é 
água. A mão e a chaga representam o neste encontro relacional, dialógico e 
convite que Jesus faz a toda humanidade: amoroso que descobrimos a nossa 
“viver em plenitude com Ele e com seu vocação-missão.
‘projeto vocacional-missionário’, revelado e É esta experiência que nos 
testemunhado dentro da perspectiva da possibilita uma resposta vocacional clara, 
comunhão, partilha e serviço”. livre e comprometida com a causa dos mais 

O coração aberto retrata o coração empobrecidos e, assim, nos transformando 
amoroso de Jesus que se doa plenamente em instrumentos do amor que gera vida, 
ao ser humano e convida a ser um com Ele. testemunhado e revelado por Jesus Cristo.
Um amor gratuito e livre, de entrega total, É nossa vocação.

Mês de todas as Vocações



Nosso Muito Obrigado!Nosso Muito Obrigado!
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