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LITURGIA DIÁRIA

Fevereiro
(Fonte: Diretório da Liturgia - CNBB) - Ano C São Lucas

1 Verde. 6a. feira da 3a. semana do TC. 1ª sexta-feira do mês; Hb 10,32-39; Sl 36 (37); Mc 4,26-34
2 Br. Sábado. Apresentação do Senhor, festa. Ml 3,1-4 ou Hb 2,14-18; Sl 23 (24); Lc 2,22-40 ou abrev. 22-32
3 Verde. 4º DOMINGO DO TEMPO COMUM; 4a. semana do Saltério; Jr 1,4-5.17-19; Sl 70 (71); 1Cor 12,31 - 13,13 ou mais breve: 1Cor
13,4-13;
Lc 4,21-30 (Jesus e os nazarenos)
4 Verde. 2a. feira da 4a. semana do TC; Hb 11,32-40; Sl 30 (31); Mc 5,1-20
5 Verm. 3a. feira. Sta. Águeda, VgMt, memória; Hb 12,1-4; Sl 21 (22); Mc 5,21-43
6 Verm. 4a. feira. S. Paulo Miki e Comps. Mts, memória; Hb 12,4-7.11-15; Sl 102 (103); Mc 6,1-6
7 Verde. 5a. feira da 4a. semana do TC; Hb 12,18-19.21-24; Sl 47 (48); Mc 6,7-13
8 Verde. 6a. feira da 4a. semana do TC; S. Jerônimo Emiliani, Presb; Sta. Josefina Bakhita Vg; Hb 13,1-8; Sl 26 (27); Mc 6,14-29
9 Verde. Sábado da 4a. semana do TC; Hb 13,15-17.20-21; Sl 22 (23); Mc 6,30-34
10 Verde. 5º DOMINGO DO TEMPO COMUM. 1a. semana do Saltério; Is 6,1-2a.3-8; Sl 137 (138); 1Cor 15,1-11 ou mais breve: 3-8.11;
Lc 5,1-11 (Pesca abundante)
11 Verde. 2a. feira da 5a. semana do TC. N. Sra. de Lourdes; Gn 1,1-19; Sl 103 (104); Mc 6,53-56
12 Verde. 3a. feira da 5a. semana do TC. Gn 1,20 - 2,4a; Sl 8; Mc 7,1-13
13 Roxo. QUARTA-FEIRA DE CINZAS - Dia de jejum e abstinência; Jl 2,12-18; Sl 50 (51); 2Cor 5,20 - 6,2;
Mt 6,1-6.16-18 (A esmola, a oração e o jejum)
14 Roxo. 5a. feira depois das Cinzas. Dt 30,15-20; Sl 1; Lc 9,22-25
15 Roxo. 6a. feira depois das Cinzas; Is 58,1-9a; Sl 50 (51); Mt 9,14-15
16 Roxo. Sábado depois das Cinzas; Is 58,9b-14; Sl 85 (86); Lc 5,27-32
17 Roxo. 1º DOMINGO DA QUARESMA; 1a. semana do Saltério; Dt 26,4-10; Sl 90 (91); Rm 10,8-13;
Lc 4,1-13 (Tentação de Jesus)
18 Roxo. 2a. feira da 1a. semana da Quaresma; Lv 19,1-2.11-18; Sl 18 (19); Mt 25,31-46
19 Roxo. 3a. feira da 1a. semana da Quaresma; Is 55,10-11; Sl 33 (34); Mt 6,7-15
20 Roxo. 4a. feira da 1a. semana da Quaresma; Jn 3,1-10; Sl 50 (51); Lc 11,29-32
21 Roxo. 5a. feira da 1a. semana da Quaresma; Est 4,17n.p-r.aa-bb.gg-hh; Sl 137 (138); Mt 7,7-12
22 Br. 6a. feira. Cátedra de S. Pedro Ap., festa; 1Pd 5,1-4; Sl 22 (23); Mt 16,13-19
23 Roxo. Sábado da 1a. semana da Quaresma; Dt 26,16-19; Sl 118 (119); Mt 5,43-48
24 Roxo. 2º DOMINGO DA QUARESMA. 2a. semana do Saltério; Gn 15,5-12.17-18; Sl 26 (27); Fl 3,17 - 4,1 ou mais breve: 3,20-4,1;
Lc 9,28b-36 (Transfiguração)
25 Roxo. 2a. feira da 2a. semana da Quaresma; Dn9,4b-10; Sl 78 (79); Lc 6,36-38
26 Roxo. 3a. feira da 2a. semana da Quaresma; Is 1,10.16-20; Sl 49 (50); Mt 23,1-12
27 Roxo. 4a. feira da 2a. semana da Quaresma; Jr 18,18-20; Sl 30 (31); Mt 20,17-28
28 Roxo. 5a. feira da 2a. semana da Quaresma; Jr 17,5-10; Sl 1; Lc 16,19-31

Intenções de Orações para Fevereiro:
Geral:

Famílias migrantes
Que as famílias de migrantes sejam amparadas e acompanhadas
em suas dificuldades, sobretudo as mães.

Missionária:

Vítimas das guerras e conflitos
Que os que sofrem por causa das guerras e conflitos
sejam protagonistas de um futuro de paz.
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Pe. Ronaldo J. Miguel

A VOZ DO PÁROCO
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Quem não passou pela
experiência de um vazio existencial?
Sentiu-se um nada, como uma gota que
se perde no oceano? Sem significado,
insosso, inútil, inatingível ou
imperceptível, ...um vazio total?

Acredito que muitos já se
sentiram assim, apesar das contradições
terminológicas na definição do termo.
Afinal, é possível "fazer a experiência" do
vazio ou "senti-lo"? Acredito que não.
Pois o vazio é simplesmente o nada, a
impossibilidade de possuir algo ou sê-lo.
Vazio é aquilo que não é, isto é, não pode
nem ao menos ser aquilo o que não é
porque não pode ser. Vazio é
simplesmente o nada.

Então como é que um existente
humano pode entender-se em certos
momentos como o nada ou o não ser?
Impossível. Sempre seremos. Às vezes
seremos mais o que devemos ser, outras
vezes seremos menos. Só sente vazio
quem é ou tem algo que lhe permita
perceber-se assim.

Confuso? Acho que a confusão
é realmente um dos fenômenos do vazio.
Então vazio significa falta, carência, não
possuir a totalidade do ser.... mas ser de
algum modo, parcial, incompleto,
imperfeito. Por analogia, vazio é o
aniquilamento, um suicídio da
consciência.

A partir do meio-dia

Mãe Raínha

Desde o mês de janeiro, a
nossa Catedral passou a ser aberta, às
segundas-feiras, a partir do meio-dia.

Todos os meses, na segunda
quarta-feira, às 15h00, na Catedral,
haverá uma Santa Missa (também com
Novena de N. Sra. do Perpétuo
Socorro), com os integrantes do
Movimento da Mãe Raínha. Neste mês
de fevereiro, portanto, esta Missa será
no dia 13.

1ª Sexta-feira do mês
Em todas as primeiras sextasfeiras de cada mês, será celebrada a
Missa das 19h30 juntamente com
integrantes do Apostolado da Oração,
que acaba de ser novamente instituído
em nossa paróquia, e com a intenção
principal também por toda as
Vocações..

Retiro de 1 Dia
No dia 3 de março (domingo),
das 08h às 17h, no salão da igreja de
São Luís Gonzaga, haverá um retiro

exclusivamente para aqueles que
estiveram no encontro do Ministério
da Visitação, no mesmo salão, no dia
14 de outubro do ano passado.

Novos Catequistas
No dia 10 de março (domingo),
no salão da paróquia do Bom Jesus,
haverá for mação para novos
Catequistas de Primeira e Segunda
etapas. Em nossa paróquia-Catedral,
há falta de catequistas, portanto fica
aqui um apelo para que pessoas se
ofereçam para este ministério.
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Santos e Santas de Deus

Exemplos de Vida
02/02
Apresentação do Senhor - A
apresentação de Jesus no Templo após 40 dias
de seu nascimento, expressa sua total entrega a
Deus. Como o velho Simeão se referiu ao
Salvador que tinha em seus braços como «luz
para iluminar as nações» (Lc 2,32), esta festa
desta data também recebe o nome das
«Candeias» (=velas), ou «Candelária». Assim,
uma vela acesa sempre nos deve lembrar a Luz
do Círio Pascal, símbolo de Cristo - Luz do
Mundo.
03/02

São Brás, bispo e mártir - Foi bispo de
Sebaste (Armênia) no século IV. Seu culto
propagou-se por toda a Igreja a partir da Idade
Média. É invocado como protetor contra as
doenças da garganta.
Santo Oscar, bispo - Nasceu na França
no princípio do séc. IX e foi educado no mosteiro
de Córbia (Alemanha). Em 826 partiu para a
Dinamarca a fim de pregar a fé cristã, não
obtendo, porém, muito resultado. No entanto teve
melhor êxito na Suécia. Foi eleito bispo de
Hamburgo. O papa Gregório IV, depois de
confirmar sua eleição, nomeou-o legado
pontifício para a Dinamarca e a Suécia. Encontrou
muitas dificuldades no seu ministério de
evangelização, mas superou-as com grande
fortaleza de ânimo. Morreu em 865.
05/02
Santa Águeda, virgem e mártir - Foi
martirizada em Catânia, na Sicília, provavelmente
na perseguição de Décio. O seu culto propagouse desde a antiguidade por toda a Igreja.
06/02
São Paulo Miki e seus companheiros,
mártires - Paulo nasceu no Japão, entre os anos
de 1564 e 1566. Ingressou na Companhia de
Jesus (jesuítas) e pregou, com muito fruto, o
Evangelho entre os seus compatriotas. Tendo se
tornado mais violenta a perseguição contra os
católicos, foi preso com vinte e cinco

companheiros. Depois de muito maltratados,
foram levados a Nagasaki, onde os crucificaram a
5 de fevereiro de 1597.
08/02
São Jerônimo Emiliani - Nasceu na
região de Veneza, em 1486. Seguiu a carreira
militar, que mais tarde abandonou para se dedicar
ao serviço dos pobres, depois de distribuir entre
eles o que possuía. Fundou a Ordem dos Clérigos
Regulares de Somasca, destinada a socorrer as
crianças órfãs e os pobres. Morreu em Somasca,
no território de Bérgamo (Itália), em 1537.
10/02
Santa Escolástica, virgem Escolástica, irmã de São Bento, nasceu em
Núrsia, na Úmbria (Itália), cerca do ano 480.
Juntamente com seu irmão, consagrou-se a
Deus e seguiu-o para Cassino, onde morreu por
volta do ano 547.
11/02
Nossa Senhora de Lourdes - Em
1858, a Imaculada Virgem Maria apareceu a
Bernadete Soubirous nas cercanias de Lourdes
(França), na gruta de Massabielle. Por meio desta
humilde jovem, Maria convida os pecadores à
conversão, suscitando na Igreja grande zelo pela
oração e pela caridade, sobretudo no que diz
respeito ao serviço dos pobres e dos doentes.
Esta data é celebrada como o «Dia Mundial do
Enfermo», instituído por João Paulo II aos 13 de
maio de 1992. «Eu sou a Imaculada Conceição» -

Fevereiro
Ambos compuseram os textos litúrgicos em
língua eslava, escritos em letras que depois se
chamaram «cirílicas». Chamados a Roma, ali
morreu Cirilo, a 14 de fevereiro de 869. Metódio
foi então ordenado bispo e partiu para a Panônia,
onde exerceu intensa atividade evangelizadora.
Muito sofreu por causa de pessoas invejosas,
mas sempre contou com o apoio dos Pontífices
Romanos. Morreu no dia 6 de abril de 885 em
Velebrad (República Tcheca). O papa João Paulo
II proclamou-os patronos da Europa junto com
São Bento.
17/02
Os sete santos fundadores dos
Servitas - Os Sete santos fundadores nasceram
em Florença. Levaram primeiramente vida
eremítica no monte Senário, venerando de modo
particular a Santíssima Virgem Maria. Depois
dedicaram-se à pregação por toda a Toscana e
fundaram a Ordem dos Servos de Maria
(Servitas), aprovada em 1304 pela Sé Apostólica.
Celebra-se hoje a sua memória porque, segundo
consta, neste dia morreu Santo Aleixo Falconieri,
um dos sete, em 1310.
21/02
São Pedro Damião, bispo e doutor da
Igreja - Nasceu em Ravena no ano de 1007.
Terminados os estudos, dedicou-se ao ensino,
que logo abandonou, para se tornar eremita em
Fonte Avelana. Eleito prior do mosteiro, dedicouse incansavelmente a promover a vida religiosa,
não só ali, mas também em outras regiões da
Itália. Numa época muito difícil, ajudou os Papas
em vista da reforma da Igreja, com sua atividade,
seus escritos e no desempenho de embaixador.
Foi nomeado cardeal e bispo de Óstia pelo papa
Estevão IX. Logo depois de sua morte, ocorrida
em 1072, começou a ser venerado como santo.
22/02
Cátedra de São Pedro, apóstolo

assim se apresentou Maria a Bernadette. Acima,
a imagem de 2,5 m de altura na mesma gruta de
sua aparição, em Lourdes na França.
13/02
Quarta-feira de Cinzas - Início do
Tempo Quaresmal. O rito das cinzas na cabeça
dos fiéis tem o claro objetivo de iniciá-los em um
período de reflexão e penitência, num processo
de conversão que deve ser diário em todos os
dias de suas vidas, preparando-os para o Dia da
Páscoa do Senhor, que também é nossa Páscoa.
14/02
São Cirilo, monge, e São Metódio,
bispo - Cirilo, natural de Tessalônica, recebeu
uma excelente formação em Constantinopla.
Juntamente com seu irmão Metódio, dirigiu-se
para a Morávia, a fim de pregar a fé católica.

Desde o séc. IV, a festa da Cátedra de Pedro é
celebrada neste dia em Roma, como sinal de
unidade da Igreja, fundada sobre o Apóstolo.
23/02
São Policarpo, bispo e mártir Policarpo, discípulo dos Apóstolos e bispo de
Esmirna, deu hospedagem a Inácio de Antioquia,
quando este por ali passou prisioneiro já a
caminho do martírio em Roma. Policarpo
também foi a Roma para tratar com o papa
Aniceto da questão relativa à data da Páscoa.
Sofreu o martírio cerca do ano 155, queimado
vivo no estádio da cidade.
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Apresentação da CF 2013:

Jovialidade é o modo de ser próprio de Deus

Vivemos da morte-ressurreição de Jesus Cristo! Seu
nascimento, vida, gestos e palavras receberam sua plenificação na
gratuídade da cr uz. Cr uz-Transformação, ressurreição!
Os quarenta dias que precedem a Cruz e a Ressurreição
sinalizam o caminho que a Igreja, na liturgia, nos oferece como
possibilidade de sermos atingidos pela experiência redentora de Jesus
Cristo. Nas celebrações, as leituras nos provocarão a seguir o Senhor
até o "clarear do novo dia". Seguir, ouvindo as palavras da Escritura, é a
expressão do desejo maior de sermos tomados na profundidade de
nossas pessoas e comunidades pelo Mistério da Paixão, Morte e
Ressurreição do Senhor.
A Igreja, durante o tempo quaresmal, nos apresenta o jejum, a
esmola e a oração, como exercícios preciosos, no caminho de nossa
transformação em Jesus Cristo. A quaresma deve, portanto, vir
iluminada pelo desejo de conversão. Nesse tempo especial, a
Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - CNBB nos apresenta a
Campanha da Fraternidade como itinerário de conversão pessoal,
comunitário e social. Fraternidade e Juventude é o tema da Campanha
para a quaresma em 2013. O lema é inspirado no profeta Isaías 6,8:
"Eis-me aqui, envia-me!".
A juventude expressa jovialidade. A jovialidade pertence à
juventude. Jovialidade não como alegria do sorriso da publicidade, nem
como aquilo que se opõe à tristeza e à dor. Jovialidade vem de duas
palavras: jovial e idade. «Idade» significa a essência, a força, o vigor de
alguma coisa. Jovialidade é, pois, o vigor, a essência do ser jovial.
Jovial, por sua vez, não deve ser entendido no sentido de alguém
sempre sorridente, pois jovial vem de jovis. Jovis é o nome com que os
gregos designavam o deus supremo, o deus da força do dia. Jovialidade
expressa, assim, o sentido de vigor de Deus, força de Deus.
A palavra juventude também vem de jovis.. Juventude não
como qualidade de uma idade cronológica. Deveríamos compreender a
juventude a partir da jovialidade. É jovem não aquele que tem idade
nova, mas aquele que tem o vigor de Deus. Do Deus que alegra a nossa

juventude. Do Deus que é a vitalidade do nosso ser. Jovialidade é o
modo de ser próprio de Deus. É jovem a pessoa que se deixou tomar
pelo modo próprio de Deus, pela força de Deus, pelo vigor de Deus: o
amar sem medida, desmedidamente!
A Igreja no Brasil ao repropor Juventude como tema da
Campanha da Fraternidade, nesse tempo de mudança de época, deseja
refletir, rezar com os jovens, reapresentando-lhes o Evangelho como
sentido de vida e, ao mesmo tempo, como missão. O Evangelho é nossa
vida, nossa existência. A Campanha da Fraternidade é um convite para
nos convertermos e irmos ao encontro dos jovens e, ao mesmo tempo,
é um convite aos jovens para se deixarem encontrar por Jesus Cristo,
caminho, verdade e vida (Jo 14,6).
A Campanha da Fraternidade já anuncia a Jornada Mundial da
Juventude. Ao assumir como lema o espírito missionário da JMJ 2013
indicado pelo Santo Padre Bento XVI, Ide e fazei discípulos entre todas
as nações (cf. Mt 28,19), desejamos que todos os jovens sejam
verdadeiros missionários e missionárias em nossa Igreja. Jovens
evangelizando jovens: Eis-me aqui, envia-me! Jovens também
colocando-se a serviço da evangelização, através dos novos meios de
comunicação. Vivendo e testemunhando a graça e a beleza de ser
cristãos. Beleza, porque são partícipes da vida do Reino e, por isso, são
todos tomados por Deus que alegra a nossa juventude.
Maria, Mãe das Dores, nos acompanhe nesse tempo de
conversão! Com ela digamos: Faça-se em mim segundo a Tua palavra!
Por ela acompanhados, repitamos as palavras do profeta: Eis-me aqui,
envia-me!
A todos os irmãos e irmãs, todas as famílias e Comunidades,
uma abençoada caminhada quaresmal, um encontro renovador com
Jesus Cristo crucificado-ressuscitado.
+ Leonardo Ulrich Steiner
Bispo Auxiliar de Brasília
Secretário Geral da CNBB

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns!
01 – JAIRA EMACULADA CUNHA
01 – INÊS VALÉRIA TEIXEIRA BORO
02 – ROSA ANTÔNIA MORELLO GODOY
03 – ADRIANA LEÃO SERAFIM
03 – CÉLIA APARECIDA MAGALINI CERVI
03 – MANOEL SOARES SOBRINHO
04 – EDNA TEIXEIRA DE SOUZA
04 – GERALDO MELO DE CARVALHO
04 – GUSTAVO N. ABBADE
04 – MARTA LEMOS DINIZ
05 – ARMANDO MITONORO YAMOTO
05 – SIRLENE APARECIDA DE ALMEIDA MARTINS
05 – VALDEMAR DIAS
07 – ALDA CELIS BATISTA PEREIRA BARCELOS
08 – ALCINA VILELA BATISTA
08 – LUIZA MONTEIRO DE BARROS
08 – MARIA JOSÉ DA SILVA
09 – INÊS NUNES NOGUEIRA
09 – OLINDA MIZIARA YUNES
10 – ALICE ABUD

11 – CARLOS ALBERTO CARDOSO
11 – LAURA MACHADO ALVES
11 – MÁRCIA RAMOS
11 – VARE LÚCIA DINI PIVOTO ABE
12 – ELZA DE OLIVEIRA RODRIGUES
12 – EUNICE EULÁLIA MARQUEZ MONTEIRO DE
BARROS
13 – LAURA CARBONI MARTINHONE CINTRA
13 – MARIA OVIDIO JUNQUEIRA NOGUEIRA
FALEIROS
14 – ELZA APARECIDA PASSOS DE ARAÚJO
14 – HILDA APARECIDA SILVEIRA E OLIVEIRA
18 – ELZA HELAINE MARIANO ALVES GARCIA
19 – HENRIQUE P. S. SANTOS
19 – IRMA GARCIA DE CARVALHO MARQUES
20 – ADELAIDE DE MOURA SANTOS
20 – MARIA APARECIDA SANTANA
20 – SIRLENE DE SOUZA
21 – TÂNIA MARIA DIAS ALVES
22 – CLEBER FERREIRA DOS SANTOS

Fevereiro
22 – EDWARD JORGE
22 – ELISA SALGADO DE DEUS SILVA
22 – INAMAR APARECIDA ADAMO CIRINO
22 – UNILTON MAFRA BARCELOS
23 – LINA MILEO
24 – ESTHER CASTRO LUZ BORO
24 – LUSMAR PIRES PURCENA
24 – MARCO ANTÔNIO DINIZ
26 – ANTÔNIO SANTANA DOS SANTOS
27 – ALCEBIADES MANOEL DO NASCIMENTO
27 – EXPEDITO BRUNO BARBOSA
27 – SIBELE MARIA DE DEUS SILVA
27 – SIMONE MARIA DE DUES SILVA
27 – SILVIA ELIAS BORTOLO
27 – ROSELI APARECIDA DE ASSUMPÇÃO
28 – ADRIANA DA MOTA PINTO FONTOURA
28 – BEATRIZ FORESTO GRABOSKI
29 – DOMINGAS DOS SANTOS AGUIR
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AGENDA GERAL DO MÊS
DIA/HORA LOCAL

EVENTO

01- 08h00 - Catedral - Adoração ao S.Sacramento
08h00 - Com. N. Sra. Graças - Inscrições para a Catequese
17h30 - Com. S. Sebastião - Oração/terço/visitas
19h30 - Catedral - Missa - 1ª Sexta-feira do mês
19h30 - Com. São Pedro - Oração/terço/ visitas
20h00 - Salão paroquial - Reunião de Catequese de Adultos
02- 09h00 - Com. N. Sra. Graças - Início da Catequese do Crisma
15h00 - Salão paroquial - Reunião diocesana de Coordenadores do
Setor Juventude
18h00 - Com. N. Sra. Graças - Terço Missionário nas casas
19h30 - Com. Perp. Socorro - Missa de envio das catequistas
03- 08h00 - Com. N. Sra. Graças - Missa
19h30 - Capela N. Sra. Fátima - Missa
04 a 08- 14h às 17h - C. Catequético - Inscrições para Crisma
- Com. Perp. Socorro - Início da catequese
20h00 - Capela N. Sra. Fátima - reunião Catequistas – Leitura orante
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Terço dos homens
05- 10h30 - Salão paroquial - Reunião do bispo c/ Clero sobre PRODE
17h00 - Salão Paroquial - Mãe Raínha - Estudo Módulo I (continuação)
19h30 - Com. S. Sebastião - Catequese
20h00 - Com. Perp. Socorro - Ensaio de Canto
19h30 - Capela N. Sra. Fátima - Terço
20h00 - Com. S. João Batista - Leitura orante
06- 19h30 - Com. S. Sebastião - Leitura orante
19h30 - Com. São Pedro - Leitura orante
19h30 - Com. Perp. Socorro - Missa e Novena – Reunião da diretoria e
de Catequistas
20h00 - Salão paroquial - Visita pastoral do bispo ao ECC
20h00 - Com. João Paulo I - Leitura orante
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Ensaio de canto
20h00 - Capela N. Sra. Fátima - Reunião Liturgia e Música
07- 20h00 - Com. Perp. Socorro - Leitura Orante
19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Terço
08- 08h00 - Catedral - Adoração ao S. Sacramento
17h30 - Com. S. Sebastião - Oração/ terço/ visitas
19h30 - Com. São Pedro - Oração/terço/ visitas
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Reunião de Pais da Catequese
09- Com. Perp. Socorro - Reunião de pais
08h00 - Com. N. Sra. Graças - Catequese
18h00 - Com. N. Sra. Graças - Terço missionário nas casas/ Bingo
10- 08h00 - Com. N. Sra. Graças - Missa dos dizimistas
19h30 - Capela N. Sra. Fátima - Missa da família - catequese
11- 20h00 - Salão paroquial - Formação Catequética e orientação de MECEs
20h00 - Capela N. Sra. Fátima - Reunião da Diretoria e Conselho
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Terço dos homens
12- 19h30 - Com. S. Sebastião - Catequese
19h30 - Capela N. Sra. Fátima - Terço
19h30 - Com. S. João Batista - Missa
20h00 - Com. Perp. Socorro - Ensaio de Canto
13- 10h30 - Com. João Paulo I - Cinzas – abertura da CF - participação
15h00 - Catedral - Missa com as famílias que recebem a Mãe Rainha
17h30 - Com. S. Sebastião Missa (4ª feira de cinzas)
19h00 - Com. Perp. Socorro - Missa e novena
19h30 - Com. São Pedro - Leitura orante
19h30 - Catedral - Quarta-feira de Cinzas - Abertura CF 2013
14- 19h30 - Com. Div. Esp. Santo - 1º e 2º encontro da C. da Fraternidade
19h30 - Salão paroquial - Reunião de catequistas das 4 et. do Paulo VI

DIA/HORA LOCAL

EVENTO

20h00 - Com. Perp. Socorro - Terço das Peregrinas
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Reunião de diretoria
15- 08h00 - Catedral - Adoração ao S. Sacramento
17h30 - Com. S. Sebastião - Campanha da Fraternidade
19h30 - Com. São Pedro - Campanha da Fraternidade
16- 08h00 - Com. N. Sra. Graças - Catequese
18h00 - Com. N. Sra. Graças - Terço Missionário nas casas
19h30 - Com. Perp. Socorro - Missa
17- 08h00 - Com. N. Sra. Graças - Missa
09h00 - Com. N.Sra. Graças - Curso Bíblico Litúrgico
- Com. Perp. Socorro - Promoção
15h00 - Salão paroquial - Encontro «Filhos no Céu»
19h30 - Capela N. Sra. Fátima - Missa
18- 19h30 - Catedral - Missa – Celebração do 13º Aniv. da Dedicação
19h30 - Capela N. Sra. Fátima - Leitura orante – comunidade
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Terço dos homens
19- 19h30 - Com. S. Sebastião - Catequese
19h30 - Com. São Pedro - Missa
19h30 - Capela N. Sra. Fátima - Terço
20h00 - Com. S. João Batista - Terço e Reflexão do evangelho
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Via Sacra na igreja
20h00 - Casa da Rubia - Leitura Orante
20h00 - Com. Perp. Socorro - Ensaio de Canto
20- 19h30 - Com. S. Sebastião - Leitura orante
19h30 - Com. São Pedro - Leitura orante
19h30 - Com. Perp. Socorro - Missa e Novena
19h30 - Com. João Paulo II - Missa
20h00 - Salão Paroquial - Curso Bíblico Litúrgico
21- 19h30 - Salão paroquial - Reunião da EPL
19h30 - Com. Div. Esp. Santo - 3º e 4º encontros da C. da Fraternidade
20h00 - Com. Perp. Socorro - Terço das Peregrinas
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Reunião do ministério dos Leitores
22- 08h00 - Catedral - Adoração ao S. Sacramento
17h30 - Com. S. Sebastião - Campanha da Fraternidade
17h30 - Com. São Pedro - Campanha da Fraternidade
23- 19h30 - Salão paroquial - Curso de Batismo
08h00 - Com. N. Sra. Graças - Catequese
18h00 - Com. N. Sra. Graças - Campanha da fraternidade
24- 08h00 - Com. N. Sra. Graças - Missa
10h30 - Catedral - Batismo
19h30 - Capela N. Sra. Fátima - Missa
25- 20h00 - Com. N. Sra. Graças - Terço dos homens
26- 19h30 - C. Catequético - Reunião e Campanha Fraternidade – Leitores
19h30 - Com. S. Sebastião - Catequese
19h30 - Capela N. Sra. Fátima - Terço
20h00 - Com. Perp. Socorro - Ensaio de Canto
20h00 - Com. S. João Batista - Leitura orante
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Via Sacra na Igreja
20h00 - Casa da Rúbia - Leitura orante
27- 19h30 - Com. S. Sebastião - Reunião Comunidade e MECEs
19h30 - Com. São Pedro - Reunião da Comunidade
19h00 - Com. Perp. Socorro - Missa e Novena
20h00 - Com. João Paulo II - Reunião da CF
20h00 - Com. N. Sra. Graças - Ensaio de cantos
28- 19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Missa na casa da Maria Lúcia
20h00 - Salão paroquial - Reunião do CPAE
20h00 - Com. Perp. Socorro - Leitura orante

Dia de 18 de Fevereiro
19h30 - Santa Missa
13º Aniversário da Dedicação da Catedral

7

Hoje
Ao ensejo da aber tura da
Campanha da Fraternidade 2013, é bom
que reflitamos sobre a questão do «futuro»
para o qual estamos sempre preparando
as nossas crianças, adolescentes e
jovens. Até nós os adultos, às vezes,
vivemos exclusivamente em função de um
futuro que não existe. E, em um ponto de
vista filosófico, nunca existirá. Pois
quando este «futuro» chegar..., não será o
futuro, e sim um simples «presente». O
passado, sim, existe, em nossas mentes,
e na história. E ele também precisamos
saber administrar, para que seja útil para o
nosso presente, e não um obstáculo tão
insuperável que muitas pessoas precisam
até de ajuda profissional para dele se
«libertarem».
Somos assim: movidos por um
cuidado excessivo, ou por exagerada
prudência, não deixamos as crianças
fazerem muitas coisas, para que se
preparem para o futuro... Não deixamos
nossos adolescentes realizar seus

Diác. José Paulo Lombardi

CONVÉM SABER...

projetos, porque precisam aprender tal
idioma, ou um instrumento musical, ou
isso ou aquilo, para o futuro... Seguramos
nossos jovens em seus engajamentos em
atividades em vista do bem comum, pois
iriam atrapalhar seus estudos, sua
preparação para uma carreira promissora
no futuro...
Sobre isso, podemos aplicar um
ensinamento de Jesus: «Ai de vós,
escribas e fariseus, hipócritas, que pagais
o dízimo da hortelã, do endro e do
cominho, mas omitis as coisas mais
impor tantes da lei: a justiça, a
misericórdia e a fidelidade. Importante
praticar estas coisas, sem omitir aquelas»
(Mt 23, 23). É lógico que também
precisamos imitar as virgens prudentes
(Mt 25,1-12), que no presente
providenciam o óleo necessário para o
tempo oportuno, mas o que pode
acontecer é que no afã de só se preocupar
com o futuro, deixemos de lado o mais
importante: o presente.

Casamentos na Catedral:
Dia 02 de Fevereiro de 2013 às 18h
Rodolfo Aparecido da Silva com Sara Carolina de Souza.
Ele com 28 anos de idade, freguês da paróquia de N.Sra.
Aparecida – Embaúba - SP; filho de Joaquim Pereira da Silva e
de Luzia Milan da Silva.
Ela com 18 anos de idade, freguesa da paróquia de São
Benedito – Barretos - SP; filha de Hamilton Bernardes de
Souza e de Elaine Cristina P. de Souza.
Dia 02 de Fevereiro de 2013 às 21h
Rafael Gomes da Silva com Jaqueline Aparecida de
Oliveira.
Ele com 26 anos de idade, freguês da paróquia de Rainha dos
Apóstolos – Londrina – PR; filho de João Batista da Silva e de
Maria Aparecida Gomes da Silva.
Ela com 28 anos de idade, freguesa da paróquia de Sagrados
Corações – Londrina – SP; filha de José Antônio de Oliveira e
de Rosângela Aparecida de Oliveira.
Dia 09 de Fevereiro de 2013 às 18h
Fernando Jacinto com Raquel Girardi Ferreira.
Ele com 34 anos de idade, freguês da Catedral do Divino
Espírito Santo – Barretos – SP; filho de José Jacinto e de
Angela Jacinto
Ela com 30 anos de idade, freguesa da paróquia de N.Sra. do

A Igreja, fiel depositária da Fé,
segue o ensinamento do Divino Mestre.
Ela convida as crianças a serem
evangelizadoras já, no presente. Por
exemplo, a «Infância Missionária». Chama
os adolescentes para o Hoje, testemunhas
do Evangelho agora, em seu meio, nas
redes sociais... Pede aos jovens que se
engajem de imediato na tarefa de viverem
o Cristo com toda a jovialidade que lhes é
peculiar. Sim, são importantes os estudos,
a capacitação profissional..., mas isto é
apenas «a hor telã, o endro e o
cominho»..., necessários sim, mas não o
mais importante - «Pensai nas coisas do
alto, e não nas da terra» (Cl 3,3)
Nunca é demais lembrar que
deste mundo só levamos aquilo que
somos. Que a CF 2013 nos motive a não
adiar nossos «projetos» de vida cristã para
o futuro. Jesus deve ser anunciado
também pelas crianças, adolescentes,
jovens.
HOJE. AGORA.

PROCLAMAS
Rosário – Barretos – SP; filha de Sebastião Alves Ferreira e de
Josefina Girardi Alves Ferreira.
Dia 09 de Fevereiro de 2013 às 21h
Tarcisio Veiga Fortes Junior com Naiara Aparecida Martins
Paixão.
Ele com 26 anos de idade, freguês da paróquia de Santo Antônio
de Pádua – Barretos – SP; filho de Tarcisio Veiga Fortes e de
Elvira Lazara da Silva Fortes.
Ela com 19 anos de idade, freguesa da paróquia de N.Sra. do
Rosário – Barretos – SP; filha de José Geraldo Mariano da Paixão
e de Patrícia Martins.
Dia 23 de Fevereiro de 2013 às 21h
Vinícius Ribeiro Mazula com Bruna Azevedo.
Ele com 28 anos de idade, freguês da paróquia de São Benedito
– Barretos - SP; filho de João Carlos Mazula e de Maria Cristina
Ribeiro Mazula.
Ela com 25 anos de idade, freguesa da Catedral do Divino
Espírito Santo – Barretos – SP; filha de Valter de Azevedo e de
Maria Alice Aparecida de Azevedo.
DIA 16/03/2013 as 18:hs
Thiago Abbani Rissi com Letícia Martins Ferreira

11 de Fevereiro: DIA MUNDIAL DO ENFERMO

Bento XVI: «Cada um seja bom samaritano para o outro»
«Vai e faz tu também o mesmo» (Lc 10, 37).
Amados irmãos e irmãs!
1. No dia 11 de Fevereiro de 2013, memória litúrgica de
Nossa Senhora de Lourdes, celebrar-se-á de forma solene, no
Santuário mariano de Altötting, o XXI Dia Mundial do Doente. Este dia
constitui, para os doentes, os operadores sanitários, os fiéis cristãos e
todas as pessoas de boa vontade, «um momento forte de oração, de
partilha, de oferta do sofrimento pelo bem da Igreja e de apelo dirigido a
todos para reconhecerem, na face do irmão enfermo, a Santa Face de
Cristo que, sofrendo, morrendo e ressuscitando, operou a salvação da
humanidade» (João Paulo II, Carta de instituição do Dia Mundial do
Doente, 13 de Maio de 1992, 3). Nesta circunstância, sinto-me
particularmente unido a cada um de vós, amados doentes, que, nos
locais de assistência e tratamento ou mesmo em casa, viveis um
tempo difícil de provação por causa da doença e do sofrimento. Que
cheguem a todos estas palavras tranquilizadoras dos Padres do
Concílio Ecumênico Vaticano II: «Sabei que não estais (…)
abandonados, nem sois inúteis: vós sois chamados por Cristo, a sua
imagem viva e transparente» (Mensagem aos pobres, aos doentes e a
todos os que sofrem).
2. Para vos acompanhar na peregrinação espiritual que nos
leva de Lourdes, lugar e símbolo de esperança e de graça, ao Santuário
de Altötting, desejo propor à vossa reflexão a figura emblemática do
Bom Samaritano (cf. Lc 10, 25-37). A parábola evangélica narrada por
São Lucas faz parte duma série de imagens e narrações tomadas da
vida diária, pelas quais Jesus quer fazer compreender o amor profundo
de Deus por cada ser humano, especialmente quando se encontra na
doença e no sofrimento. Ao mesmo tempo, porém, com as palavras
finais da parábola do Bom Samaritano – «Vai e faz tu também o
mesmo» (Lc 10, 37) –, o Senhor indica qual é a atitude que cada um
dos seus discípulos deve ter para com os outros, particularmente se
necessitados de cuidados. Trata-se, por conseguinte, de auferir do
amor infinito de Deus, através de um intenso relacionamento com Ele
na oração, a força para viver diariamente uma solicitude concreta,
como o Bom Samaritano, por quem está ferido no corpo e no espírito,
por quem pede ajuda, ainda que desconhecido e sem recursos. Isto
vale não só para os agentes pastorais e sanitários, mas para todos,
incluindo o próprio enfermo, que pode viver a sua condição numa
perspectiva de fé: «Não é o evitar o sofrimento, a fuga diante da dor
que cura o homem, mas a capacidade de aceitar a tribulação e nela
amadurecer, de encontrar o seu sentido através da união com Cristo,
que sofreu com infinito amor» (Enc. Spe salvi, 37).
3. Diversos Padres da Igreja viram, na figura do Bom
Samaritano, o próprio Jesus e, no homem que caiu nas mãos dos
salteadores, Adão, a humanidade extraviada e ferida pelo seu pecado
(cf. Orígenes, Homilia sobre o Evangelho de Lucas XXXIV, 1-9;
Ambrósio, Comentário ao Evangelho de São Lucas, 71-84; Agostinho,
Sermão 171). Jesus é o Filho de Deus, Aquele que torna presente o
amor do Pai: amor fiel, eterno, sem barreiras nem fronteiras; mas é
também Aquele que «Se despoja» da sua «veste divina», que baixa da
sua «condição» divina para assumir forma humana (cf. Flp 2, 6-8) e
aproximar-Se do sofrimento do homem até ao ponto de descer à
mansão dos mortos, como dizemos no Credo, levando esperança e
luz. Ele não Se vale da sua igualdade com Deus, do seu ser Deus (cf. Flp
2, 6), mas inclina-Se, cheio de misericórdia, sobre o abismo do
sofrimento humano, para nele derramar o óleo da consolação e o vinho
da esperança.

4. O Ano da fé, que estamos a viver, constitui uma ocasião
propícia para se intensificar o serviço da caridade nas nossas
comunidades eclesiais, de modo que cada um seja bom samaritano
para o outro, para quem vive ao nosso lado. A propósito, desejo
recordar algumas figuras, dentre as inúmeras na história da Igreja, que
ajudaram as pessoas doentes a valorizar o sofrimento no plano
humano e espiritual, para que sirvam de exemplo e estímulo. Santa
Teresa do Menino Jesus e da Santa Face, «perita da scientia amoris»
(João Paulo II, Carta ap. Novo millennio ineunte, 42), soube viver «em
profunda união com a Paixão de Jesus» a doença que a levou «à morte
através de grandes sofrimentos» (Audiência Geral, 6 de Abril de 2011).
O Venerável Luís Novarese, de quem muitos conservam ainda hoje viva
a memória, no exercício do seu ministério sentiu de modo particular a
importância da oração pelos e com os doentes e atribulados, que
acompanhava frequentemente aos santuários marianos,
especialmente à gruta de Lourdes. Movido pela caridade para com o
próximo, Raul Follereau dedicou a sua vida ao cuidado das pessoas
leprosas mesmo nos cantos mais remotos da terra, promovendo entre
outras coisas o Dia Mundial contra a Lepra. A Beata Teresa de Calcutá
começava sempre o seu dia encontrando Jesus na Eucaristia e depois
saía pelas estradas com o rosário na mão para encontrar e servir o
Senhor presente nos enfermos, especialmente naqueles que não são
«queridos, nem amados, nem assistidos». Santa Ana Schäffer, de
Mindelstetten, soube, também ela, unir de modo exemplar os seus
sofrimentos aos de Cristo: «o seu quarto de enferma transformou-se
numa cela conventual, e o seu sofrimento em serviço missionário. (...)
Fortalecida pela comunhão diária, tornou-se uma intercessora
incansável através da oração e um espelho do amor de Deus para as
numerosas pessoas que procuravam conselho» (Homilia de
canonização, 21 de Outubro de 2012). No Evangelho, sobressai a
figura da Bem-aventurada Virgem Maria, que segue o sofrimento do
Filho até ao sacrifício supremo no Gólgota. Ela não perde jamais a
esperança na vitória de Deus sobre o mal, o sofrimento e a morte, e
sabe acolher, com o mesmo abraço de fé e de amor, o Filho de Deus
nascido na gruta de Belém e morto na cruz. A sua confiança firme no
poder de Deus é iluminada pela Ressurreição de Cristo, que dá
esperança a quem se encontra no sofrimento e renova a certeza da
proximidade e consolação do Senhor.
5. Por fim, quero dirigir um pensamento de viva gratidão e de
encorajamento às instituições sanitárias católicas e à própria
sociedade civil, às dioceses, às comunidades cristãs, às famílias
religiosas comprometidas na pastoral sanitária, às associações dos
operadores sanitários e do voluntariado. Possa crescer em todos a
consciência de que, «ao aceitar amorosa e generosamente toda a vida
humana, sobretudo se frágil e doente, a Igreja vive hoje um momento
fundamental da sua missão» (João Paulo II, Exort. ap. pós-sinodal
Christifideles laici, 38).
Confio este XXI Dia Mundial do Doente à intercessão da
Santíssima Virgem Maria das Graças venerada em Altötting, para que
acompanhe sempre a humanidade que sofre, à procura de alívio e de
esperança firme, e ajude todos quantos estão envolvidos no
apostolado da misericórdia a tornar-se bons samaritanos para os seus
irmãos e irmãs provados pela enfermidade e o sofrimento, enquanto de
bom grado concedo a Bênção Apostólica.
Vaticano, 2 de Janeiro de 2013.
Benedictus PP. XVI

