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«Amarás o Senhor teu Deus

de todo o teu coração...»

A imagem peregrina original de «Maria, Raínha e Vencedora Três Vezes Admirável 
de Schoenstatt», que saiu de Santa Maria-RS em abril último e está peregrinando por todo o 
Brasil, vai passar também pela diocese de Barretos, ficando exclusivamente na Catedral 
nos dias 7 e 8 de setembro. Em preparação à sua estada aqui, haverá um tríduo com Missas 
às 19h30, a saber:
* no dia 4, com Pe. Ely, sob responsabilidade das equipes da Mãe Rainha das paróquias 
Catedral, São Benedito e Bom Jesus;
* no dia 5, com Pe. Costante, com as equipes do Rosário, São Luis Gonzaga e Sant´Ana e 
São Joaquim;
* no dia 6, com Pe. Tulio, com as equipes das paróquias Santo Antônio de Pádua e São João 
Batista.

Sua peregrinação vem acontecendo por centenas de dioceses (nos dias 30 e 31 
de agosto esteve em Jaboticabal, de 1 a 6 de setembro em São Carlos, nos dias 7 e 8 na 
catedral de Barretos, seguindo dia 9 pela manhã para a diocese de Franca), e daí em diante 
seguindo um extenso itinerário até chegar à Jornada Mundial da Juventude em julho de 
2013 no Rio de Janeiro, seguindo então para Schoenstatt na Alemanha para a celebração 
do Centenário da «Aliança de Amor» (1914-2014).

Veja a Programação completa na última página.

Imagem Peregrina original da Mãe Raínha na catedral dias 7 e 8 de setembro
Renato Atala Dib Filho

Pastoral da Escuta
A implantação da Pastoral da 

Escuta, em nossa paróquia, se inicia 
com o atendimento para orientação 
jurídica pelo advogado Renato A. Dib Fº, 
que estará à disposição das pessoas 
interessadas em horários e dias 
especiais na secretaria da casa 
paroquial. O pároco Pe. Ronaldo 
pretende implantar este atendimento 
gradativamente também para outras 
áreas. Em seu artigo mensal (pág. 3) ele 
explica como será este atendimento, 
seus objetivos, e como deve ser 
agendado junto à secretaria.

Neste mês da Bíblia, somos «Nem todo aquele que diz ´Senhor, 
levados a refletir sobre o quanto a Senhor!´ entrará no Reino do céu» (Mt 
Palavra de Deus está de fato inscrita 7,21), e não se engaja em seu 
nos nossos corações, ou se é como discipulado e seguimento. Pôr em 
aquela semente que não cai em terra prática a Palavra de Deus significa 
boa e fértil, e se perde no caminho. cumprir todos os mandamentos, 

Como o Mestre nos ensina, porque esta é a vontade do Pai.
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Intenções de Orações para Setembro:

Geral:  Para que os políticos atuem sempre com honradez, integridade e amor à
  verdade.

Missionária:  Para que aumente nas comunidades cristãs a disponibilidade para enviar
    missionários e missionárias - presbíteros, religiosos e leigos - como também

     recursos materiais, a fim de ajudarem as Igrejas mais pobres.

1 - Verde. Sábado da 21a. semana do TC - 1Cor 1,26-31; Sl 32 (33) - Mt 25,14-13
2 - Verde. 22º DOMINGO DO TEMPO COMUM - 2a. semana do Saltério - Dt 4,1-2.6-8; Sl 14 (15); Tg 1,17-17.21b-22.27
       Mt 7,1-8.14-15.21-23 (Observância e Mandamentos)
3 - Br. 2a. feira. São Gregório Magno PpDr, memória. - 1Cor 2,1-5; Sl 118 (119) - Lc 4,16-30
4 - Verde. 3a. feira da 22a. semana do TC. - 1Cor 2,10b-16; Sl 144 (145) - Lc 4,31-37
5 - Verde. 4a. feira da 22a. semana do TC. - 1Cor 3,1-9; Sl 32 (33) - Lc 4,38-44
6 - Verde. 5a. feira da 22a, semana do TC. - 1Cor 3,18-23; Sl 23 (24) - Lc 5,1-11
7 - Verde. 6a. feira da 22a. semana do TC. - 1Cor 4,1-5; Sl 36 (37) - Lc 5,33-39
8 - Br. Sábado. Natividade de Nossa Senhora, festa. - Mq 5,1-4a ou Rm 8,28-30; Sl 70 (71) - Mt 1,1-16.18-23
9 - Verde. 23º DOMINGO DO TEMPO COMUM. 3a. semana do Saltério. - Is 35,4-7a; Sl 145 (146); Tg 2,1-5
       Mc 7,31-37 (Cura do surdo-mudo)
10 - Verde. 2a. feira da 23a. semana do TC. - 1Cor 5,1-8; Sl 5 - Lc 6,6-11
11 - Verde. 3a. feira da 23a. semana do TC. - 1Cor 6,1-11; Sl 149; - Lc 6,12-19
12 - Verde. 4a. feira da 23a. semana do TC. - 1Cor 7,25-31; Sl 44 (45); - Lc 6,20-26
13 - Br. 5a. feira. São João Crisóstomo BDr, memória. - 1Cor 8,1b-7.11-13; Sl 138 (139) - Lc 6,27-38
14 - Verm. 6a. feira. EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ, festa. - Nm 21,4b-9 ou Fl 2,6-11; Sl 77 (78)  - Jo 3,13-17
15 - Br. Sábado. Nossa Senhora das Dores, memória. - Hb 5,7-9; Sl 30 (31) - Jo 19,25-27
16 - Verde. 24º DOMINGO DO TEMPO COMUM. 4a. semana do Saltério - Is 50,5-9a; Sl 114 (115); Tg 2,14-18
       Mc 8,27-35 (Duas reações de Pedro)
17 - Verde. 2a. feira da 24a. semana do TC. - 1Cor 11,17-26.33; Sl 39 (40) - Lc 7,1-10
18 - Verde. 3a. feira da 24a. semana do TC. - 1Cor 12,12-14.27-31a; Sl 99 (100) - Lc 7,11-17
19 - Verde. 4a. feira da 24a. semana do TC. - 1Cor 12,31 - 13,13; Sl 32 (33) - Lc 7,31-35
20 - Verm. 5a. feira. Ss. André Kim Taegon Presb, Paulo Chong Hasang e Comps. Mts, memória - 1Cor 15,1-11; Sl 117 (118) - Lc 7,36-50
21 - Verm. 6a. feira. S. Mateus Ap, festa - Ef 4,1-7.11-13; Sl 18 (19A) - Mt 9,9-13
22 - Verde. Sábado da 24a. semana do TC. - 1Cor 15,35-37.42-49; Sl 55 (56) - Lc 8,4-15
23 - Verde. 25º DOMINGO DO TEMPO COMUM. 1a. semana do Saltério - Sb 2,12.17-20; Sl 53 (54); Tg 3,16 - 4,3
       Mc 9,30-37 (Paixão e ambições)
24 - Verde. 2a. feira da 25a. semana do TC. - Pr 3,27-34; Sl 14 (15) - Lc 8,16-18
25 - Verde. 3a. feira da 25a. semana do TC. - Pr 21,1-6.10-13; Sl 118 (119) - Lc 8,19-21
26 - Verde. 4a. feira da 25a. semana do TC. - Pr 30,5-9; Sl 118 (119) - Lc 9,1-6
27 - Br. 5a. feira. São Vicente de Paulo, Pb, memória. - Ecl 1,2-11; Sl 89 (90) - Lc 9,7-9
28 - Verde. 6a. feira da 25a. semana do TC. - Ecl 3,1-11; Sl 143 (144) - Lc 9,18-22
29 - Br. Sábado. São Miguel, São Gabriel e São Rafael, arcanjos, festa. - Dn 7,9-10.13-14; Sl 137 (138) - Jo 1,47-51
30 - Verde. 26º DOMINGO DO TEMPO COMUM. - 2a. Semana do Saltério. - Nm 11,25-29.Sl 18 (19); Tg 5,1-6
        Mc 9,38-43.47-48 (Ensinamentos)

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

se completa quando humildemente reconhece E nós, estamos vendo Jesus passar em        O exemplo de Zaqueu
que é pecador e se propõe a mudar suas nossas vidas? Estamos nos convertendo a 
atitudes, partilhar seus bens e devolver com cada dia? - Fiquemos atentos. Entregar o Zaqueu é exemplo para toda pessoa 
juros o que roubou (Lc 19,1-10). dízimo é devolver à comunidade o que não nos que deseja a salvação. Sua conversão começa 

pertence. É receber Jesus na casa de nossos quando nasce em seu coração o desejo de 
Zaqueu viu Jesus passar e quis vê-lo. corações, com conversão e partilha.conhecer Jesus, e o convida para sua casa, e 
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JANEIRO A VOZ DO PÁROCOA VOZ DO PÁROCO
Pe. Ronaldo J. Miguel

conflitos, necessitando de alguém que proclame, de diversos É chegado o mês de setembro. Mês da primavera. A 
modos, a Palavra da Vida.natureza, despertada pelas primeiras chuvas, manifesta a 

beleza e a alegria da vida no colorido das flores que, mais tarde, 

produzirão frutos saborosos e cheios de vida, portadores de Por isso, anuncio a todos que estamos organizando 
novas sementes a fecundar a terra e a manifestar o dom da 

esta Pastoral da Escuta, composta por profissionais de 
vida.

diversas áreas que, imbuídos pela fé cristã católica, darão 

orientações específicas às necessidades peculiares dos fiéis 
É também o Mês da Bíblia, a Palavra de Deus. Assim que procuram a Igreja e nela apresentam problemas pessoais 

como a primavera nos alegra com o dom da vida, também a de diversas ordens.
Palavra de Deus é semente fecunda capaz de dar a existência e 

de preservar na existência toda obra da criação de Deus. Sabendo que a Igreja tem sempre uma palavra para 

todas as situações da vida dos fiéis e que a busca pelos 
De fato, o livro do Gênesis sacramentos e a orientação espiritual 

recorda que Deus tudo criou pela são insubstituíveis, teremos o auxilio 
força da Palavra. Deus disse e tudo de profissionais que darão um 
passou a existir pela força respaldo orientativo para os que se 
amorosa da Palavra que brota de encontram com problemas de ordem 
sua vontade divina. É a Palavra psicológica, social e jurídica.
Divina que gera a Vida em nós. 

Também na obra de reconciliação No principio, contaremos 
da criação para com Ele, Ele 

com cristãos psicólogos, assistentes 
mesmo, o Verbo, se fez carne e 

sociais e advogados que atenderão na 
habitou entre nós, a fim de 

secretaria da casa paroquial através de 
restaurar em Si toda criatura.

prévio agendamento. Fica aqui 

esclarecido que se trata de um trabalho 
Portanto, a Igreja não pastoral, portanto será apenas de caráter 

seria capaz de cumprir sua missão se nela não estivesse a orientativo e não de acompanhamento para tratamento dos 
Palavra de Deus. Tudo acontece por meio dela e por ela é casos. Estamos ainda na fase de implantação desta nova 
iluminado. Nela está contida a verdade e a vontade de Deus. Por pastoral. Conforme for sendo implantada e, ao mesmo tempo, 
ela, manifesta Aquele que é “o caminho, a verdade e a vida” (Jo caracterizadas as necessidades para seu funcionamento, 
10,10).  estaremos comunicando os fiéis sobre os procedimentos para 

a atuação da Pastoral da Escuta.

Assim entendida a Palavra de Deus, gostaria de 

recordar a todos o Projeto Diocesano de Evangelização – Também estamos nos aproximando das eleições 
PRODE, que tem sido um instrumento valioso para municipais. É tempo de escutar os candidatos e analisar suas 
redescobrirmos este elevado valor que a Palavra de Deus propostas. Escutar Deus que também nos fala de diversos 
possui e, ao mesmo tempo, educa-nos como proceder na vida modos e em diversas situações da vida humana. É momento de 
de fé através da escuta da Palavra. É o que nominamos de exercermos nossa cidadania e nos comprometermos mais 
«Leitura Orante da Palavra de Deus» ou Lectio Divina, e que tem com a política, expressando assim o amor pela nossa querida 
transformado a vida de muitas pessoas depois de aprenderem cidade de Barretos.
a escutar e a rezar com a Palavra. 

Que o Divino Espírito Santo derrame os seus dons 
Também quero manifestar a alegria de começarmos sobre nossa comunidade paroquial e faça fecundar em nós a 

um novo trabalho de evangelização através da “Pastoral da Palavra de Deus que acolhemos na fé.
Escuta”. Se por um lado devemos nos educar para bem escutar 

a Palavra de Deus e nela moldarmos nossa vida, por outro, a Com a bênção de Deus,
Igreja, na sua missão, é chamada a escutar os diversos filhos e Padre Ronaldo José Miguel
filhas gerados na fé e que passam por diversas situações de Pároco

(Dt 6,4)
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DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO

Setembro/2012
AGENDA GERAL DO MÊSAGENDA GERAL DO MÊS

01 - 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese      - 16h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missões
       18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário      - 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens
       19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens 16 - 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa
02 - 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa dos Dizimistas
       19h30 - Com. N. Sra. de Fatima - Missa dos Jovens 17 - 17h30 - Centro Catequético - Reunião de Pais de crismandos 3ª. etapa
       20h45 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião da Diretoria 18 - 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço
03    –        - Com. Sagrada Família - Missões         19h30 - Com. Sagrada Família - Missa
04 - 19h30 - Catedral - Tríduo - Peregrinação da imagem da Mãe Raínha         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens
       19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Terço         20h00 - Com. São João Batista - Terço e reflexão s/ evangelho do dia
       20h00 - Com. São João Batista - Reflexão: Biblia         20h00 - Com. São Pedro - Reunião de trabalho
       20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens 19 - 07h00 - Catedral - Missa do Comércio
       20h00 - Com. São Pedro - Leitura Orante        15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do P. Socorro
       20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Ensaio de canto        17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Terço - Biblia
       20h00 - Pastoral Matrimonial - Leitura Orante        17h30 - Com. São Sebastião - Leitura Orante
05 - 07h00 - Catedral - Missa do Comércio        19h30 - Casa paroquial - Reunião do CPAE
       15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do P. Socorro        19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de Adultos
       18h00 - Com. Sagrada Família - Terço        19h30 - Catedral - Grupo de Oração da RCC
       19h30 - Catedral - Tríduo - Peregrinação da imagem da Mãe Raínha        19h30 - Com. Bv. João Paulo II - Missa
       19h30 - Com. Maria Auxiliadora - Missa        19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena e Reunião de Trabalho
       19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos
       19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos        20h00 - Salão paroquial - Curso bíblico-litúrgico
       19h30 - Com. São Sebastião - Reunião da Comunidade e MECEs 20 - 20h00 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião de Equipes do ECC
       19h30 - Salão paroquial - Reunião da Pastoral do Batismo        19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Reflexão: Bíblia (APEOESP)
       20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos        20h00 - Pastoral Matrimonial - Preparação de Encontro de Noivos
       20h00 - Com. Bv. João Paulo II - Estudo bíblico        20h00 - Com. Sagrada Família - Encontro de formação
06 - 19h30 - Catedral - Tríduo - Peregrinação da imagem da Mãe Raínha        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas
       20h00 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião de Equipes do ECC        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião de MECEs
       19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Reflexão: Biblia (APEOESP) 21 - 20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Estudo bíblico
       20h00 - Salão paroquial - Reunião do CPP 22 - 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese
       20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas        18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas
       20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião da Diretoria        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens
07 - -         - Catedral - Peregrinação da imagem da Mãe Raínha        19h30 - Salão paroquial - Curso de Batismo p/ pais e padrinhos
       17h30 - Com. São Sebastião - Orações na capela do Educandário 23 - 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa
08 - -         - Catedral - Peregrinação da imagem da Mãe Raínha        09h00 - Com. N. Sra. Das Graças - Curso bíblico-litúrgico
       08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese        10h30 - Catedral - Batizados
       18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas 25 - 19h30 - Centro Catequético - Reunião da Past. da Acolhida
       19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião do grupo de jovens        19h30 - Com. São Pedro - Missa
09 - 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa dos Dizimistas        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço
       19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa da Família        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens
11 - 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço        20h00 - Com. Sagrada Família - Leitura Orante
       19h30 - Com. São João Batista - Missa        20h00 - Com. São João Batista - Reunião de trabalho
       20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Leitura Orante
       20h00 - Com. Sagrada Família - Leitura Orante        20h00 - Pastoral Matrimonial - Vídeo-palestra
       20h00 - Com. São Pedro - Terço        20h00 - Centro Catequético - Reunião de coordenadores de Min. Leitores
       20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Ensaio de canto 26 - 07h00 - Catedral - Missa do Comércio
       20h00 - Pastoral Matrimonial - Visitas a novos casais        15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do P. Socorro
       20h00 - Centro Catequético - Ministros Leitores: Reflexão - Bíblia        15h30 - Com. Bv. João Paulo II - Terço
12 - 07h00 - Catedral - Missa do Comércio        17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Encontro de trabalho
       15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do P. Socorro        19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos
       17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Reflexão sobre Bíblia        19h30 - Catedral - Grupo de Oração da RCC
       19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos        19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena
       19h30 - Com. São Sebastião - Missa        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos
        -         - Com. Bv. João Paulo II - Missões        20h00 - Com. Bv. João Paulo II - Reunião da Diretoria
       19h30 - Catedral - Grupo de Oração da RCC        -         - Com. São Sebastião - Missões
       19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena 27 - 13h às 17h00 - Gincana Catequética
       20h00 - Centro Catequético - P. da Acolhida – Reflexão s/ a Bíblia        19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Missa
       20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião com Ministros Leitores
13 - 14h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Curso para catequistas        20h00 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião de coordenadores do ECC
       20h00 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião de coordenadores do ECC        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas
       20h00 - Centro Catequético - Reunião de pais – 4ª. etapa 28 - 17h30 - Com. São Sebastião - Orações na capela do Educandário
       19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Reunião de trabalho        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião com pais – 4ª. etapa
       20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Leitura Orante 29 - 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese
       20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas        18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas
       20h00 - Com. Sagrada Família - Reflexão temática: Bíblia        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens
14 - 19h30 - Com. São Sebastião - Encontro de formação bíblica 30 - 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa
       20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Confraternização        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa
15 - 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese



5

ANIVERSARIANTES DO MÊSANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns!
Setembro/2012

01 – ARLINDA PIRES DOS PASSOS 13 – VERA MARIA ALMEIDA PARO 22 – MARCIO ALÉCIO ALCÂNTARA PASSERO

01 – LIGIA ANANIA COSSA BUENO 14 – ADRIANA BAPTISTA DE OLIVEIRA 22 – ROSA MARIA CORTES

01 – NILZA ANTÔNIO FERREIRA 14 – IVALDO SILVA FELICIANO 23 – LÚCIA ELENA ALMÉRIO

01 – TEREZINHA DE ANDRADE 14 – WILMA MARIA DA SILVA COSTA 24 – BENEDITO NUNES

02 – CLOTILDE QUEIROZ DE PAULA 16 – GUILHERME DE SOUZA ALVES LEITE 24 – HÉLIO CARLOS DE TOLEDO JUNIOR

02 – ELPÍDIO MEDEIROS 16 – HUMBERTO NOGUEIRA DE CARVALHO 24 – JUDITH VILELA CAMARGO

02 – NESTOR  AUGUSTO TEIXEIRA SASDELLI 16 – LILIAN CRISTINA DE OLIVEIRA 24 – Pe. LAZARO JOSÉ DA SILVA

03 – JORGE ODECIO RAMOS 17 – GENILDA PIRES NATUBA 24 – RODOLFO VIDAL BORTOLO

04 – ELZA MARIA PAIVA 17 – IGNÁCIO ORLANDO BOTELHO JUNQUEIRA 25  – IONE SCOFONE VILE

04 – JOSÉ MUZETTI JUNIOR 17 – MARCIA PEREIRA DE ASSIS 25 – VALÉRIA RIBEIRO DE SOUZA

05 – RAUL CARDOSO DE CARVALHO 17 – THELMA DE ALMEIDA BARROS CORRÊA 26 – CELINA NANYA

06 – EORLANDA PRADO MAURO 18 – CLAUDINEY FERREIRA RIBEIRO 26 – LUCIANA ZUCA RAIA MUZETTI FERREIRA

06 – RAFAEL DE OLIVEIRA 18 – WESLEY JUSTINO MAGNABOSCO 27 – ALINE DAIZE DORIGAN FERREIRA

06 – VALDIVINA ROSA DOS SANTO RAMOS 19 – EUGENIA GIRARDI BENEDETTE 27 – MARIA DÓRIA JUNQUEIRA FRANCO

07 – LUCY APARECIDA MENDONÇA MUNHOZ 19 – LUCÍOLA GUIMARÂES PIEDADE  VANUCCI 27 – SYLVIA MARIA DE PAULA

        DATI 19 – LUCIENE DE FÁTIMA DA  SILVA 27 – ZILDA MARIA BENTO DA SILVA

07 – MARIA NIRCE BATISTA BUENO 19 – MARIA ZÉLIA DE MENEZES QUEIROZ 28 – ELIELZE DOS SANTOS BRUCE

08 – ARY THEODORO BERNARDES 20 – JOÃO MONTEIRO DE BARROS NETO 28 – LÍLIA CORRÊA MAGALHÃES DE CARVALHO

08 – RENATO ATALA DIB FILHO 20 – MARCO AURÉLIO MARIANO ALVES 28 – MARGARIDA DO NASCIMENTO

09 – DANIA CRISTINA MENDONÇA MUNHOZ 20 – MONICA ANDRADE BRUGNERA 28 – MARIA CECÍLIA NOGUEIRA DE TOLEDO

        REZENDE 21 – CELESTE CARVALHERA DAL PORTO 28 – MAROLI APARECIDA CARDOSO CARVALHO

10 – AMINE ALI MONTEIRO 21 – MARLEY MACHADO CRISTIANO 29 – FABIO CORRÊA DE OLIVEIRA

11 – JOSÉ  LÁZARO DO NASCIMENTO 21 – ORÍPIA PEREIRA DE CARVALHO 29 – MARIA EMILIA NEVES MANSO 

11 – TEREZA DE OLIVEIRA FERREIRA 22 – ANGÉLICA SILVA FREITAS PAGANELLI 29 – MIGUEL TAVARES DOS SANTOS

12 – ELIANE CRISTINA MIRANDA ABBADE 22 – ISABEL CRISTINA FREITAS DE OLIVEIRA 29 – OTAVIO MARQUES DE OLIVEIRA

12 – MARIA THEREZA DE OLIVEIRA 22 – LUCIMAR MENDES YAMADA 30 – JORGE LUIS ABRÃO

       COVASSEVICK RIBEIRO 22 – MARIA BEATRIZ  DO BROWOLSKI CASTILHO 30 – LUPERCIO BOTACINI

13 – BENEDITA BARBOSA DE VASCONCELOS 22 – MARCOS HENRIQUE DE PÁDUA

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

Que sorte, a nossa!
A tradição cristã nos ensina que 

os pais de Maria, Mãe de Deus, são Santa 
Ana e São Joaquim; e que Maria foi 
miraculosamente concebida sem a 
mácula do pecado original 

filhinha nascida imaculada e predestinada Aliás, em todo o mundo, são conhecidos 
por Deus Pai a ser a Mãe de seu Filho mais de 1.000 títulos atribuídos a Maria, e 
encarnado, Jesus o Cristo, pelo poder do sem dúvida o maior importante de todos é 
Espírito Santo. o de «Mãe de Deus», solenidade esta 

(Imaculada celebrada nos dias 1º de janeiro.
Conceição). A Igreja, desde os primeiros O  nome «Mar ia» ,  ass im 
séculos do cristianismo, celebra esta festa o r i g inado ,  t em os  impor tan tes  O título de «Raínha do Universo» 
nos dias 8 de Dezembro. Portanto, nove significados de: «Querida do Pai» e igualmente é de profundo significado, não 
meses depois de ser concebida, nasce a mesmo «Querida do Povo», porque «Am» tanto devido à «majestade» ou à «pompa» 
menina que receberia de seus pais o nome também pode se traduzir por «povo». em que vivem os reis, raínhas e nobres 
de «Miriam» (um nome egípcio-hebraico), deste mundo, geralmente em referência às 
em latim: Maria. Assim, anualmente o Mãe Raínha - Dito isto, que sorte riquezas, futilidades e escândalos em que 
aniversário de Nossa Senhora é celebrado a nossa o fato de podermos comemorar o vivem, mas porque é a Mãe do Cristo-Rei, 
pela Igreja nos dias 8 de Setembro. aniversário de Nossa Senhora, neste ano que por seu infinito amor à humanidade 

de 2012 aqui na catedral, com a visita da deixou todo o seu poder e glória 
Sobre o nome «Miri-Am», imagem peregrina original da Mãe Raínha, encarnando-se e salvando os homens 

sabemos que o pai de Moisés, Aarão e conforme está programado. Temos pelo sacrifício da Cruz.
Miriam chamava-se Amram (1Cr 5,29). muitas festas marianas ao longo do ano, é 
Ora, nas línguas egípcia ou hebraica, os verdade. No próximo dia 12 de outubro, Comemorar, pois, o aniversário 
nomes têm muito significado, e «Miri-Am» por exemplo, temos uma das maiores de Maria, nossa Mãe, neste ano, será uma 
significa «Querida de Amram», ou seja, a delas, celebrando o Dia da Padroeira do oportunidade ímpar de demonstrarmos 
irmã de Moisés e Aarão era a «queridinha Brasil. Neste mesmo mês de setembro, nossa gratidão a tão imenso Amor do Filho 
do papai». Pois foi este o nome escolhido dia 15, fazemos memória de outro de seus por nós. Gratidão que deve se transformar 
por São Joaquim e Santa Ana para a sua títulos -> Nossa Senhora das Dores. em seguimento e missão.
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3/9 com culto especial a Maria, Mãe de Deus, em seu 26/9
São Gregório Magno, papa e doutor sofrimento no calvário, foi colocada pela Igreja no São Cosme e São Damião, mártires - 

da Igreja - Nasceu em Roma por volta do ano dia seguinte à Festa da Cruz desde o ano de 1814. Segundo uma tradição imemorial, confirmada 
540. Tendo tomado a carreira política, chegou a 16/9 por referências literárias muito antigas, sabemos 
ser nomeado prefeito de Roma. Abraçou depois a São Cornélio, papa, e São Cipriano, que o seu sepulcro se encontra em Cirro na Síria, 
vida monástica, foi ordenado diácono e bispo, mártires - Cornélio foi ordenado bispo da onde foi erigida em sua honra uma basílica. Daí o 
desempenhou o cargo de legado pontifício em Igreja de Roma no ano 251. Teve de combater o seu culto passou a Roma e propagou-se por toda 
Constantinopla. No dia 3 de setembro do ano 590 cisma dos Novacianos e, com a ajuda de São a Igreja.
foi elevado à Cátedra de Pedro, cargo que exerceu Cipriano, conseguiu consolidar a sua autoridade. 27/9
como verdadeiro bom pastor no governo da Foi desterrado pelo imperador Galo e morreu no São Vicente de Paulo, presbítero - 
Igreja, no cuidado dos pobres, na propagação e exílio, perto de Civitavecchia, no ano 253. O seu Nasceu na Aquitânia em 1581. Completados os 
consolidação da fé. Escreveu muitas obras de corpo foi trasladado para Roma e sepultado no estudos e ordenado sacerdote, exerceu o 
Moral e Teologia. Morreu a 12 de março do ano cemitério de Calisto. ministério paroquial em Paris. Fundou a 
604. Cipriano nasceu em Cartago cerca do Congregação da Missão (Lazaristas), destinada à 

8/9 ano 210, de uma família pagã. Tendo-se formação do clero e ao serviço dos pobres. Com 
Natividade de Nossa Senhora convertido à fé e, ordenado sacerdote, foi eleito a ajuda de Santa Luíza de Marillac, instituiu 
(Leia: «Que sorte, a nossa!» na pág. 7) bispo daquela cidade no ano 249. Em tempos também a Congregação das Filhas da Caridade. 
13/9 muito difíceis, governou sabiamente, com suas Morreu em Paris no ano 1660. A Igreja o tem 
São João Crisóstomo, bispo e doutor obras e escritos, a Igreja que lhe foi confiada. Na como Padroeiro universal de todas as Obras de 

da Igreja - Nasceu em Antioquia, cerca do ano perseguição de Valeriano, sofreu primeiramente o Caridade.
349. Depois de ter recebido uma excelente exílio, e depois o martírio no dia 14 de setembro 28/9
educação, dedicou-se à vida ascética; e, tendo de 258. São Venceslau, mártir; e São 
sido ordenado sacerdote, consagrou-se com 17/9 Lourenço Ruiz e seus companheiros mártires - 
grande fruto ao ministério da pregação. Eleito São Roberto Belarmino, bispo e Venceslau nasceu na Boêmia, cerca do ano 907; 
bispo de Constantinopla no ano 397, revelou doutor da Igreja - Nasceu no ano de 1542 em de uma sua tia paterna recebeu uma sólida 
grande zelo e competência nesse cargo pastoral, Montepulciano, na Toscana (Itália). Entrou na formação cristã e assumiu o governo do seu 
atendendo em par ticular à reforma dos Companhia de Jesus em Roma e foi ordenado ducado por volta de 925. Suportou muitas 
costumes, tanto do clero como dos fiéis. A sacerdote. Sustentou célebres disputas em dificuldades no governo e na formação cristã de 
oposição da corte imperial e de outros inimigos defesa da fé católica e ensinou Teologia no seus súditos. Traído por seu irmão Boleslau, foi 
pessoais levou-o por duas vezes ao exílio. Colégio Romano. Eleito cardeal e nomeado bispo morto por uns sicários no ano 935. Foi logo 
Perseguido por tantas tribulações, morreu em de Cápua, contribuiu com a sua atividade junto venerado como mártir e escolhido pela Boêmia 
Comana (Ponto, Ásia Menor) no dia 14 de das Congregações Romanas para a resolução de como seu patrono principal.
setembro do ano 407. A sua notável diligência e numerosos problemas. Morreu em Roma no ano No século XVI, entre os anos de 1633 e 
competência na arte de falar e escrever, para 1621. 1637, dezesseis mártires, Lourenço Ruiz e seus 
expor a doutrina católica e formar os fiéis na vida 19/9 companheiros, derramaram seu sangue por 
cristã, mereceu-lhe o apelativo de Crisóstomo, São Januário, bispo e mártir - Foi amor de Cristo, em Nagasaki, no Japão. Todos 
«boca de ouro». bispo de Benevento. Durante a perseguição de pertenciam à Ordem de São Domingos ou a ela 

14/9 Diocleciano, sofreu o martírio juntamente com estavam ligados. Dentre esses mártires, nove 
Exaltação da Santa Cruz - A cruz outros companheiros, em Nápoles, onde é eram presbíteros, dois religiosos, duas virgens e 

recebe uma veneração especial desde os especialmente venerado. três leigos, sendo um deles Lourenço Ruiz, pai de 
primórdios da cristandade, e já São Paulo a 20/9 família, natural das Ilhas Filipinas. Em época e 
exaltava em seus escritos. A exposição da Santa Santo André Kim Taegon, presbítero, condições diversas, pregaram a fé cristã nas 
Cruz se iniciou na basílica do Santo Sepulcro, em e Paulo Chóng Hasang, e seus companheiros, Ilhas Filipinas, em Formosa e no Japão. 
Jerusalém, erigida pelo imperador Constantino, mártires - No início do século XVIII, a fé cristã Man i fes ta ram de  modo admi ráve l  a  
aconselhado por sua mãe Santa Helena, desde o entrou pela primeira vez em terras da Coréia, por universalidade do cristianismo e, como 
dia 14 de setembro de 335 (séc. IV). Esta festa iniciativa de alguns leigos, de cujo esforço, sem infat igáveis missionár ios,  espalharam 
nos recorda a vitória de Cristo sobre a morte, e pastores, surgiu uma comunidade forte e copiosamente, pelo exemplo da vida e pela 
nossa Ação de Graças pelo instrumento de nossa fervorosa. Só em 1836 os primeiros morte, a semente da futura cristandade.
Salvação. missionários, vindos da França, entraram 29/9

15/9 fur tivamente no país. Nesta comunidade, São Miguel, São Gabriel e São Rafael, 
floresceram, com as perseguições de 1839, arcanjos
1846 e 1866, centro e três mártires, entre os 30/9
quais sobressaem o primeiro sacerdote e São Jerônimo, presbítero e doutor da 
ardoroso pastor de almas André Kim Taegóm e o Igreja - Nasceu em Estridão (Dalmácia) cerca do 
insigne apóstolo leigo Paulo Chóng Hasang, a que ano 340. Estudou em Roma e aí foi batizado. 
se juntaram muitos leigos, homens e mulheres, Tendo abraçado a vida ascética, partiu para o 
casados e solteiros, velhos, jovens e crianças. Oriente e foi ordenado sacerdote. Regressou a 
Todos eles consagraram com seu testemunho e Roma e foi secretário do papa Dámaso. Nesta 
sangue as primícias da Igreja coreana. época começou a revisão das traduções latinas 

21/9 da Sagrada Escritura e promoveu a vida 
São Mateus, apóstolo e evangelista - monástica. Mais tarde estabeleceu-se em Belém, 

Nasceu em Cafarnaum, e exercia a profissão de onde continuou a tomar parte muito ativa nos 
cobrador de impostos, quando Jesus o chamou. problemas e necessidades da Igreja. Escreveu 
Escreveu o Evangelho em língua hebraica e, muitas obras, principalmente comentários à 

Nossa Senhora das Dores - A devoção segundo uma tradição, pregou no Oriente. Sagrada Escritura. Morreu em Belém no ano 420.

Santos e Santas de Deus

Exemplos de VidaExemplos de Vida Setembro
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Os 10 Mandamentos para o Voto Consciente

Fé e Política. Uma pastoral muito necessária!

I - Procure conhecer o passado, as ideias e valores do VI - Denuncie o desvio de recursos públicos para fins 

candidato ou candidata. Se ele (ela) já se envolveu em escândalos eleitorais. É muito grave que um candidato se utilize de bens e 
de corrupção, comprou votos, foi cassado pela Justiça, renunciou a serviços públicos para ganhar as eleições.
mandatos para escapar de punições ou se aliou a grupos envolvidos VII - Tire fotos, grave ou filme se notar qualquer sinal de com essas práticas: simplesmente não vote nele (a)! Uma sugestão 

compra de voto ou de apoio eleitoral, utilizando o mau uso do para ver o passado de seu candidato está no site Transparência 
dinheiro público, pois ajuda a comprovar a irregularidade na Brasil (www.excelencias.org.br) e a Associação dos Magistrados 
denúncia ao Juiz Eleitoral, ao Ministério Público ou até mesmo à Brasileiros (www.amb.com.br/eleicoeslimpas).
Polícia.

II - Não basta que os candidatos 

tenham a «ficha limpa». É preciso VIII - Não vote em pessoas que conhecer as intenções e propósitos 
mudam de partido como «quem muda de cada candidato(a): quem financia 
de roupa». Ao votar no candidato, não a  s u a  c a m p a n h a ?  Q u e m  e l e  
estamos votando só na pessoa, mas no realmente vai representar? Procure 
partido, ajudando a eleger outros se informar. Exija dele(a) uma vida 
candidatos do mesmo partido ou honrada, do mesmo jeito com que 
coligação: por isso saiba quem são os você procura conduzir a sua vida.
outros candidatos da legenda.

III - Conheça mais sobre a lei 

eleitoral: participe de palestras, 
reuniões e debates. Sua vida em IX -  Procure saber se o(a) 
comunidade exige que você esteja candidato(a) tem compromisso com a 
mais informado sobre assuntos tão defesa da vida em todas as suas fases, 
importantes. bem como com a realização da Reforma 

Política, Reforma Agrária e com Direitos Sociais fundamentais, IV - Ajude a criar ou fortalecer um Comitê da Lei 9840 para o 
como criação de emprego e geração de renda, melhoria da saúde e Combate à Corrupção Eleitoral (MCCE) e aplicação da Ficha Limpa. 
da educação, defesa do meio ambiente e da Cultura da Paz. Cobre Saiba como fazer no site 
esse compromisso.

V  - Denuncie a compra de votos: quando uma pessoa aceita X - Pense bem antes de votar, escolhendo pessoas que se 
um benefício em troca do seu voto, se condena a viver sem emprego, 

prepararam para administrar (presidente, governador, prefeito) ou educação, segurança pública. Assim, o remédio hoje recebido em 
fazer leis (vereador, deputado, senador) em benefício de toda a troca do voto poderá mais tarde custar a falta do hospital que 
sociedade, nunca em proveito pessoal. Não deixe para a última salvaria a sua vida ou a de seu filho.
hora a escolha do(a) seu (sua) candidato(a). Depois da eleição, 
acompanhe o trabalho dos eleitos.

www.mcce.org.br

NOSSA FÉ
EXIGE
VOTO

CONSCIENTE.

FÉ E POLÍTICAFÉ E POLÍTICA

Um grupo de Fé e Política discute prioritariamente as pessoas das camadas consequências. O acúmulo de riquezas 
à luz dos ensinamentos da Igreja as mais pobres da população. por corruptos e corruptores se torna 
questões do bem comum, porém seu A Fé cristã jamais pode se assim uma prática frontalmente contrária 
trabalho não se limita apenas a discutir distanciar dos problemas sócio- ao projeto divino para os homens.
problemas políticos, mas principalmente econômicos, sob pena de pecar por A Igreja, principalmente nos 
se buscar soluções sociais. omissão. Sabemos que não somos deste tempos de eleições em qualquer nível, 

Os integrantes de um grupo de Fé mundo, e que nele estamos apenas exercendo o seu dever sagrado e 
e Política devem se empenhar no provisoriamente. Deus colocou no planeta profético, alerta a todos os seus filhos e 
acompanhamento dos trabalhos do Terra riquezas suficientes para toda a filhas para que não se deixem também 
Legislativo e do Executivo, sem se deixar população mundial ter uma vida digna. No corromper, e exerçam o seu direito cívico 
influenciar por maus políticos que, entanto, uma minoria se apossa do voto consciente com responsabilidade, 
parecendo «amigos», na verdade se gananciosamente da maior parte destas como verdadeiros membros da família 
pautam mais por interesses próprios e riquezas, e a grande maioria precisa então divina que desejam um mundo de fato 
partidários, ao invés de lutarem por sobreviver com o que sobra. Daí a pobreza fraterno e menos desigual: a omissão 
conquistas públicas que beneficiem e a miséria, com todas as suas funestas neste sentido também é um pecado.



A Mãe Raínha vem nos visitar!

Encontro do PRODE
com Dom Edmilson

As diretoras das Obras pró-Vocações 
Sacerdotais (OVS) agradecem de público todo 
o apoio recebido por ocasião do Bazar de 
artigos artesanais realizado no salão paroquial 
em agosto último. Esta Diretoria é assim 
formada: presidente, Zaida Cassim Cavalini; 
vice, Ester Ribeiro Fabres; tesoureira, Maria 
José Zaparoli; secretária, Maria Luiza Pires de 
Campos; e diretora Sônia Terra Costa.

«Publicamente venho agradecer 
a todos quantos estiveram de uma forma ou 
de outra a mim unidos por ocasião de minha 
ordenação diaconal no último dia 10 de 
Agosto. Que as bênçãos de Deus todo-
poderoso não cessem de ser derramadas 
sobre todos para sempre, e que não me falte 
sua divina Graça para que possa servi-los 
cada vez mais.»

Diác. Lombardi

Agradecimento

Como tem feito anualmente, o bispo 
diocesano Dom Edmilson fez em agosto visita sobre o 
PRODE - Projeto Diocesano de Evangelização - em 
todas as paróquias das cidades de sua jurisdição. Na 

catedral, ele esteve no dia 7 daquele mês, 
fazendo uma importante explanação sobre 
o que vem a ser a «Fé», que todos 
acreditam tê-la sem, no entanto, vivê-la 
adequadamente.

O tema se destaca também 
porque, em outubro próximo, se dará em 
nível mundial a abertura do «Ano da Fé», 
iniciativa do papa Bento XVI, que deseja 
uma ampla reflexão sobre a forma como 
os cristãos estão vivendo sua adesão a 
Deus.  Um dos prob lemas mais  
acentuados, neste sentido, pode ser o 
desconhecimento em geral sobre a Bíblia, 
e principalmente não se ter como hábito 
fazer a Leitura Orante, ou seja, não 
implantar as Sagradas Escrituras em suas 
próprias vidas e na vida das comunidades. 
E esta é uma falha que se precisa combater 
e corrigir, pois viver a Palavra de Deus de 
fato é fundamental.
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