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« D es dob r a - s e  n o  céu
a  r u t i l an t e  a u r or a .
A leg r e ,  exu l ta  o  mu n d o ,
g emen d o ,  o  in f e r n o  ch o r a .

 Po i s  e i s  qu e  o  Re i ,  de s c id o
 à  r eg ião  d a  mo r t e ,
 àqu e l e s  qu e  o  e s p er avam
 co n du z  à  n ova  s o r t e .

Po r  s ob  a  p ed r a  pos to ,
p or  gu a r das  v ig ia d o ,
s epu l ta  a  p r ó pr ia  mor t e
J es u s  r e s s u s c i t a d o .

 D a  r eg ião  d a  mo r t e
 c e s s e  o  c lamor  in g en te :
 «Res s u s c i t o u ! »  exc lama
 o  An jo  r e fu lg en t e .

J e s u s ,  p e r en e  Pá s co a ,
a  t odos  a l eg r a i -n os .
N as c idos  p a r a  a  v ida ,
d a  mor t e  l i be r ta i -n o s .

 Lo u vor  ao  q u e  d a  mo r t e
 r e s s u s c i t a do  vem,
 ao  Pa i  e  ao  Par ác l i t o
 e t e r n amen te .  Amém.»

    (L.Horas/Laudes)

Caríssimos,
que o Cristo, que vive em nosso meio,
seja diariamente nosso companheiro de
caminhada em nossa comunidade paroquial.
São os nossos votos de uma Feliz Páscoa!

Caríssimos,
que o Cristo, que vive em nosso meio,
seja diariamente nosso companheiro de
caminhada em nossa comunidade paroquial.
São os nossos votos de uma Feliz Páscoa!

Pe. Ronaldo J. Miguel
Pe. Lázaro J. da Silva
Diác. J. P. Lombardi
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Intenções de Orações para Abril:

Geral:     Celebração da Fé.
     Que a celebração pública e orante da Fé seja fonte de vida
       para os que creem.

Missionária:     Igrejas locais e territórios de missão.
        Que as Igrejas locais e territórios de missão sejam sinais e
   instrumentos de esperança e ressurreição.

1 Br. 2a. feira na Oitava da Páscoa. At 2,14.22-32; Sl 15 (16); Mt 28,8-15
2 Br. 3a. feira na Oitava da Páscoa. At 2,36-41; Sl 32 (33); Jo 20,11-18
3 Br. 4a. feira na Oitava da Páscoa. At 3,1-10; Sl 104 (105); Lc 24,13-35
4 Br. 5a. feira na Oitava da Páscoa. At 3,11-26; Sl 8; Lc 24,35-48
5 Br. 6a. feira na Oitava da Páscoa. At 4,1-12; Sl 117 (118); Jo 21,1-14
6 Br. Sábado na Oitava da Páscoa. At 4,13-21; Sl 117 (118); Mc 16,9-15
7 Br. 2º DOMINGO DA PÁSCOA - Domingo da Divina Misericórdia - 2a. semana do Saltério; At 5,12-16; Sl 117 (118);
   Ap 1,9-11a.13-13.17-19;
   Jo 20,19-31 (Tomé)
8 Br. 2a. feira. Anunciação do Senhor, solenidade transferida do dia 25 de março; Is 7,10-14;8,10; Sl 39 (40); Lc 1,26-38
9 Br. 3a. feira da 2a. semana da Páscoa; At 4,32-37; Sl 92 (93); Jo 3,7b-15
10 Br. 4a. feira da 2a. semana da Páscoa; At 5,17-26; Sl 33 (34); Jo 3,16-21
11 Br. 5a. feira da 2a. semana da Páscoa; At 5,27-33; Sl 33 (34); Jo 3,31-36
12 Br. 6a. feira da 2a. semana da Páscoa; At 5,34-42; Sl 26 (27); Jo 6,1-15
13 Br. Sábado da 2a. semana da Páscoa; S. Martinho I PpMt; At 6,1-7; Sl 32 (33); Jo 6,16-21
14 Br. 3º DOMINGO DA PÁSCOA. - 3a. semana do Saltério - At 5,27b-32.40b-41; Sl 29 (30); Ap 5,11-14; 
    Jo 21,1-19 (Pesca e Pedro)
15 Br. 2a. feira da 3a. semana da Páscoa; At 6,8-15; Sl 118 (119); Jo 6,22-29
16 Br. 3a. feira da 3a. semana da Páscoa; At 7,51 - 8,1a; Sl 30 (31); Jo 6,30-35
17 Br. 4a. feira da 3a. semana da Páscoa; At 8,1b-8; Sl 65 (66); Jo 6,35-40
18 Br. 5a. feira da 3a. semana da Páscoa; At 8,26-40; Sl 65 (66); Jo 6,44-51
19 Br. 6a. feira da 3a. semana da Páscoa; At 9,1-20; Sl 116 (117); Jo 6,52-59
20 Br. Sábado da 3a. semana da Páscoa; At 9,31-42; Sl 115 (116B); Jo 6,60-69
21 Br. 4º DOMINGO DA PÁSCOA - 4a. semana do Saltério - At 13,14.43-52; Sl 99 (100); Ap 7,9.14b-17; 
    Jo 10,27-30 (As ovelhas ouvem a voz do Pastor)
22 Br. 2a. feira da 4a. semana da Páscoa; At 11,1-18; Sl 41 (42); Jo 10,1-10
23 Br. 3a. feira da 4a. semana da Páscoa; Sto Adalberto Mt; e S. Jorge Mt; At 11,19-26; Sl 86 (87); Jo 10,22-30
24 Br. 4a. feira da 4a. semana da Páscoa; At 12,24 - 13,5a; Sl 66 (67); Jo 12, 44-50
25 Br. 5a. feira. São Marcos Evangelista, festa; 1Pd 5,5b-14; Sl 88 (89); Mc 16,15-20
26 Br. 6a. feira da 4a. semana da Páscoa; At 13,26-33; Sl 2; Jo 14,1-6
27 Br. Sábado da 4a. semana da Páscoa; At 13,44-52; Sl 97 (98); Jo 14,7-14
28 Br. 5º DOMINGO DA PÁSCOA - 1a. semana do Saltério - At 14,21b-27; Sl 144 (145); Ap 21,1-5a; 
    Jo 13,31-33a.34-35 (Glorificação e Amor)
29 Br. 2a. feira; Sta. Catarina de Sena VgDra; At 14,5-18; Sl 113B (115); Jo 14,21-26
30 Br. 3a. feira da 5a. semana da Páscoa; At 14,19-28; Sl 144 (145); Jo 14,27-31a 
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A VOZ DO PÁROCOA VOZ DO PÁROCOA VOZ DO PÁROCO
Pe. Ronaldo J. Miguel

 13. A família é o primeiro lugar privilegiado e sagrado para fazer 
a experiência de Deus e sermos iniciados na fé cristã. Ela deve ser um 
sinal da comunhão divina que existe na família Trinitária: Deus-Pai, Deus-
Filho e Deus-Espírito Santo. É na família que os nossos jovens fazem as 
primeiras experiências da vida, de tudo o que significa sua existência no 
mundo. É no amor recebido das pessoas paternas, pai, mãe e irmãos, 
que experimentarão o Amor de Deus por primeiro. 

 14. De fato, um filho nada mais é que o fruto da comunhão de 
amor entre um homem e uma mulher, que se unem para gerar/criar uma 
vida nova, fruto deste amor conjugal. Deste modo, o matrimônio e, 
consequentemente a família, prefiguram a comunhão de amor que existe 
na Trindade Santa e na comunhão de amor que existe entre Deus e tudo o 
quanto Ele criou.

 15. Portanto, façamos de nossas famílias uma Escola da Fé. 
Nesta escola, pais, padrinhos e as pessoas mais velhas transmitem aos 
mais novos a fé que receberam através de seus descendentes e da 
comunidade cristã. Este gesto é conhecido na Igreja como Catequese. 
Catequizar implica muito mais que falar de Deus. É preciso dar 
testemunho visível do Senhor por aquilo que Dele recebemos ao vê-Lo e 
escutá-Lo. Catequizar implica tornar-se discípulo do mestre. Conviver 
com Ele e com Ele assemelhar-se, a ponto de ser reconhecido como um 
cristão, filho de Deus.

 16. Jamais nossos jovens falarão de Deus se não forem 
capazes de vê-Lo e Escutá-Lo. Eis, portanto, um dos grandes desafios 
para o nosso tempo: fazer com que as famílias católicas sejam sinais 
visíveis da fé cristã. Local da experiência de Deus. Promotora dos valores 
cristãos. Igreja doméstica. Morada de Deus. Capazes de fazer da Bíblia, 
Palavra de Deus, um instrumento para a formação na fé de nossos filhos 
e não apenas um livro de caráter ornamental, como enfeite de mobília. 

 17. Há pouco tempo, perguntei às crianças e adolescentes que 
vêm às missas: quem reza e ensina a fé em suas casas? Unânimes, 
responderam: “São nossas avós.”  Parece que os pais de nosso tempo 
não conseguem testemunhar a fé cristã nas Igrejas domésticas, onde 
moram os nossos jovens. Isso demonstra a necessidade de uma 
evangelização integral, que atinja todos os batizados do nosso tempo, 
mas que não foram suficientemente evangelizados. (Cf. Documento de 
Aparecida).

 18. Também a catequese comunitária tem falhado muito nos 
tempos de outrora: falta da priorizar a evangelização através da 
catequese; falta de Catequistas evangelizados e pedagogicamente 
preparados, sem a clareza da fé, sem mística; falta de compromisso 
familiar e pessoal dos catequizandos; falta da fé.

 19. Convertamo-nos à obra de Evangelização, aos apelos que 
a Igreja nos faz nestes últimos tempos. Evangelizemos a juventude, 
futuro da Igreja alicerçada no Cristo sempre jovem. Façamos que a 
Paróquia-Catedral Divino Espírito Santo, por meio dos fiéis e da pastoral, 
encontre caminhos para evangelizar e chegar ao coração da juventude.  

 20. Nossa Paróquia, marcada pelo centro comercial e 
empresarial, não está isenta neste tipo de evangelização. Temos muitos 
jovens que moram nas comunidades ao redor. Jovens que participam 
assiduamente das missas dominicais. Outros que atuam em algumas 
pastorais. E muitos outros, esperando ser tocados pelo testemunho de 

uma Igreja que é chamada a ser sempre jovial na sua missão. 

 21. Façamos deste ano de 2013 um momento oportuno da 
graça do Senhor, que nos convida à evangelização da juventude. 
Comecemos pela Campanha da Fraternidade, que neste ano tem por 
Objetivo Geral, 
  “acolher os jovens no contexto da mudança de 
época, propiciando caminhos para seu protagonismo no seguimento de 
Jesus Cristo, na vivência eclesial (Igreja) e na construção de uma 
sociedade fraterna fundamentada na cultura da vida, na justiça e na 
paz.” (CF-2013)

 E por Objetivos Específicos:

  1. Propiciar aos jovens um encontro pessoal com 
Jesus Cristo a fim de contribuir para sua vocação de discípulo 
missionário e para a elaboração de seu projeto pessoal de vida;
  2. possibilitar aos jovens uma participação ativa na 
comunidade eclesial (Igreja), que lhes seja apoio e sustento em sua 
caminhada, para que eles possam contribuir com seus dons e talentos;
  3. sensibilizar os jovens para serem agentes 
transformadores da sociedade, protagonistas da civilização do amor e 
do bem comum.” (CF-2013)

 Mediante tais objetivos, peço que nesta Campanha 
envolvamos os nossos jovens, começando por nossas famílias. Que os 
pais e padrinhos os evangelizem e os levem a evangelizar, sendo para 
eles verdadeiros pais na fé. 

 22. Além da Campanha da Fraternidade, que é acentuada em 
todo o período quaresmal, teremos no sábado, véspera de Domingo de 
Ramos, uma Vigília Paroquial da Juventude, marcada para acontecer na 
Capela Nossa Senhora de Fátima a partir das 21 horas, no dia 23 de 
março. (NR: foi na Paróquia Santa Ana e São Joaquim)

 23. Outro momento que marcará a juventude brasileira será a 
Jornada Mundial da Juventude, no Rio de Janeiro, em julho deste ano. 
Como maior evento para evangelização católica, a JMJ-Rio2013 abre o 
coração dos jovens do mundo inteiro para um encontro, marcado pela 
convivência, pela fé e pela oração. Sobretudo, pela missão.

 24. Com o lema: “Ide e fazei discípulos entre todas as nações” 
(Mt 28,19), a JMJ inicia-se com uma “Semana Missionária”, de 16 a 20 
de julho. Nesta semana, jovens do mundo todo estarão espalhados pelas 
dioceses do Brasil, realizando missões juntamente com os jovens locais. 
Várias atividades foram programadas para este período e todos poderão 
ter acesso por meio do site da diocese: 
  www.diocesedebarretos.com.br. 
Com a graça de Deus e a luz do Espírito Santo, acolheremos 
aproximadamente 300 jovens estrangeiros que virão para esta Semana 
Missionária, partindo para o Rio de Janeiro na semana seguinte.

 25. Temos muito o que fazer para a realização desta Semana 
Missionária. Precisaremos de vários tipos de recursos, desde os 
financeiros até os humanos. Destaco dois dentre os recursos humanos:
No dia 10 de março será feito o lançamento da Campanha “Milhões de 
Amigos”. Esta campanha tem por finalidade despertar nas famílias 
barretenses o desejo de acolherem jovens estrangeiros no período da

A evangelização  de nossas crianças,
adolescentes e jovens, tem que
começar em casa: na Família. (Carta Pastoral 2013 - continuação)

(continua na pág. 5)
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 02/04
 São Francisco de Paula, eremita - 
Nasceu em Paola, na Calábria (Itália), em 1416. 
Fundou uma Congregação eremítica, mais tarde 
t ransformada na Ordem dos Mín imos, 
confirmada pela Sé Apostólica, em 1506. Morreu 
em Tours (França), em 1507.
 04/04
 Santo Isidoro, bispo e doutor da 
Igreja - Nasceu em Sevilha (Espanha) cerca do 
ano 560. Depois da morte do pai, foi educado por 
seu irmão São Leandro, a quem sucedeu na sede 
episcopal da sua cidade natal, onde desenvolveu 
uma grande atividade pastoral e literária. 
Escreveu muitos livros cheios de erudição, 
convocou e presidiu vários concílios na Espanha, 
nos quais foram tomadas muitas medidas sábias 
para o bem da Igreja. Morreu em 636.
 05/04
 São Vicente Ferrer, presbítero - 
Nasceu em Valência, na Espanha, em 1350. Foi 
admitido na Ordem dos Pregadores, onde 
ensinou Teologia. No exercício do ministério da 
pregação, percorreu muitas regiões, recolhendo 
abundantes frutos na defesa da verdadeira fé e na 
reforma dos costumes. Morreu em Vannes, na 
França, em 1419.
 07/04
 São João Batista de la Salle, 
presbítero - Nasceu em Reims, na França, em 
1651. Ordenado sacerdote, dedicou-se 
principalmente à educação das crianças e à 
fundação de escolas para os pobres. Com os 
companheiros que ajudavam em sua obra, 
fundou uma Congregação, por cuja susbsistência 
teve que enfrentar muitas provações. Morreu em 
Ruão (França), em 1719.
 08/04

 Anunciação do Senhor - Celebra-se 
neste dia a solenidade do anúncio, a Maria pelo 
anjo Gabriel, de que ela havia sido escolhida para 
ser a Mãe do Salvador, sendo necessário o seu 

consentimento. Com o seu SIM, a humanidade é 
salva pela presença do Filho de Deus que se 
encarna e vem morar no meio de nós. Como Mãe 
de Deus, se torna também Mãe da Igreja e nossa, 
porque pelo Batismo somos incorporados a 
Cristo. (Anualmente, esta solenidade é no dia 25 
de março, mas neste ano, devido à Semana 
Santa, é transferida para este dia).
 11/04
 Santo Estanislau, bispo e mártir - 
Nasceu em Szczepanow (Poilônia), cerca do ano 
1030. Fez seus estudos em Liège (Bélgica). 
Ordenado sacerdote, sucedeu a Lamberto como 
bispo de Cracóvia, em 1072. Governou sua Igreja 
como bom pastor, socorreu os pobres e todos os 
anos visitou o seu clero. O rei Boleslau, a quem 
tinha censurado, mandou matá-lo em 1097.
 13/04
 São Martinho I, papa e mártir - 
Nasceu em Todi, na Úmbria (Itália), e fazia parte 
do clero romano. Em 649, foi eleito para a Cátedra 
de Pedro. Nesse mesmo ano celebrou um 
concílio em que foi condenado o erro dos 
monotelitas. Em 653 foi preso por ordem do 
i m p e r a d o r  C o n s t a n t e  e  l e v a d o  p a r a 
Constantinopla, onde muito teve que sofrer. 
Finalmente, transferido para o Quersoneso, aí 
morreu em 656.
 21/04
 Santo Anselmo, bispo e doutor da 
Igreja - Nasceu em Aosta, no Piemonte (Itália), 
em 1033. Entrou para a Ordem de São Bento no 
mosteiro de Le Bec, na França. Ensinou teologia a 
seus irmãos de hábito, ao mesmo tempo em que 
ia progredindo com entusiasmo no caminho da 
perfeição. Transferido para a Inglaterra, foi eleito 
bispo de Cantuária. Combateu valorosamente 
pela liberdade da Igreja, o que lhe causou duas 
vezes o exílio. Escreveu muitas obras de grande 
valor teológico e místico. Morreu em 1109.
 23/04
 São Jorge, mártir - Já no século IV era 
venerado em Dióspolis, na Palestina, onde foi 
construída uma igreja em sua honra. Seu culto 
propagou-se pelo Oriente e Ocidente desde a 
Antiguidade.
 24/04
 São Fidélis de Sigmaringa, presbítero 
e mártir - Nasceu em Sigmaringa (Alemanha), 
em 1578. Ingressou na Ordem dos Frades 
Menores Capuchinhos, aí levando uma vida de 
austeridade em vigílias e orações. Conhecida a 
sua assídua pregação da palavra de Deus, a 
Sagrada Congregação da Propagação da Fé 
confiou-lhe a missão de consolidar na Récia a 
verdadeira doutrina. Perseguido pelos hereges, 
sofreu o martírio em Seewis, na Suíça, em 1622.

 25/04

 São Marcos, evangelista - Era primo 
de Barnabé, que foram companheiros do 
apóstolo Paulo, e Marcos o acompanhou em sua 
primeira viagem também, e depois ainda o seguiu 
até Roma. Foi igualmente discípulo de Pedro, de 
cuja pregação foi intérprete no Evangelho que 
escreveu. Atribui-se a ele a fundação da Igreja de 
Alexandria, no Egito.
 28/04
 São Pedro Chanel, presbítero e mártir 
Nasceu em Cuet (França), em 1803. Ordenado 
sacerdote, exerceu o ministério pastoral por 
poucos anos. Ingressou na Sociedade de Maria 
(Maristas), par tiu como missionário para a 
Oceânia. Apesar das grandes dificuldades que 
encontrou, conseguiu converter alguns pagãos 
ao cristianismo. Isto provocou o ódio dos 
inimigos da fé cristã, que o levaram à morte na 
ilha de Futuna, em 1841.
 29/04
 Santa Catarina de Sena, virgem e 
doutora da Igreja - Nasceu em Sena (Itália), em 
1347. Ainda adolescente, movida pelo desejo de 
perfeição, entrou na Ordem Terceira de São 
Domingos. Cheia de amor por Deus e pelo 
próximo, trabalhou incansavelmente pela paz e 
concórdia entre as cidades. Defendeu com ardor 
os direitos e a liberdade do Romano Pontífice e 
promoveu a renovação da vida religiosa. 
Escreveu importantes obras de espiritualidade, 
cheias de boa doutrina e de inspiração celeste. 
Morreu em 1380.
 30/04
 São Pio V, papa - Nasceu nas 
proximidades de Alessândria (Itália), em 1504. 
Entrou na Ordem dos Frades Pregadores e 
ensinou Teologia. Ordenado bispo e criado 
cardeal, foi eleito, em 1566, para a Cátedra de 
Pedro. Continuou decididamente a reforma da 
Igreja, iniciada no Concílio de Trento, promoveu a 
propagação da fé e reformou o culto divino. 
Morreu a 1º de maio de 1572.

Santos e Santas de Deus

Exemplos de VidaExemplos de VidaExemplos de Vida Abril

Dia 1º de maio: São José operário, o carpinteiro, que assumiu a Sagrada Família com 
humildade e coragem, tendo a difícil missão de suster a Maria e ao Filho de Deus, a 
quem sem dúvida ensinou seu ofício. O trabalho humano é assim também dignificado.
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01 – MARIA INÊS GUEDINI

01 – MARINA RODRIGUES MUNIZ

02 – FÁTIMA APARECIDA DA SILVA

02 – FRANCISCO DE ASSIS SCANNAVINO

03 – ANTONIO FONSECA BRANDÃO

03 – APARECIDA GONÇALVES DE OLIVEIRA

04 – CÉLIA RODRIGUES

04 – JÚLIO CESAR RAMOS PEREIRA

05 – ADUNIS AMILCAR BRUNETTI

05 – JOÃO ALEXANDRE CUNHA DE OLIVEIRA

05 – MILENI CRISTINA DO CARMO OLIVEIRA

06 – DÉLCIA DAS GRAÇAS NOGUEIRA

07 – MARIA DAS DORES RODRIGUES IAMASHITA 

08 – JOSÉ DA MATA FONTOURA FILHO

08 – VILMA TEIXEIRA SASDELLI

09 – ANTONIO DALLA COSTA JÚNIOR

09 – IVANIR RITA FELÍCIO JOUDATH

09 – JOÃO PAULO RIBEIRO

09 – OLINTO BARS

11 – ALBERTO BRUCE

11 – CLÁUDIO TAKESHI SHINOHARA

11 – EMÍDIO IUNES ALI

12 – ANTONIETA ELIAS

12 – JOSÉ PAULO LOMBARDI

14 – URANDI PRADO PEREIRA

15 – CLEUZA ARAUJO LIMA GARCIA

15 – JOÃO BOTACINI

15 – TEREZINHA VICENTINI SOARES

16 – ALTHEMIRA MANARINI BORGES

16 – FÁTIMA APARECIDA AVELINO

16 – MARIA CONCEIÇÃO SILVA PAIVA

16 – PASCOALINA BARRETO DE SILVA

16 – PASHOALINO GIRARDI

16 – ZAIRA BARINI BAMPA

17 – TANIA APARECIDA DINI PIVOTTO ELIAS

18 – ISABEL DE OLIVEIRA ALI

18 – KASUO TOBACE

18 – MARIA DE LOURDES SORGI BRANDÃO

19 – PARASSU DE CARVALHO

19 – SOLANGE RICARDO MORGALHO

20 – ANÉZIA MUNIZ ALI

20 – CARLA MARIA CORRÊA FERNANDES

20 – ÉLVIO GONZALES

20 – MATRONA MURATA EGUCHI

21 – CLEMENTINA SCANAVINO DE ALMEIDA

        NOGUEIRA

22 – ARACI BIANCHI

22 – GRÁCIA MARIA FARIA BÍLIA ABDALLA

22 – JOSÉ LUIZ DA SILVA

22 – MARIA GUIOMAR VILELA FERREIRA

23 – DORACI GIRARDI ANIBAL

23 – MARIA DE FÁTIMA PEREIRA

24 – JOSEFINA CALIL KAIRALLA

24 – MARIA APARECIDA DE PAULA MAGALHÃES

24 – OLIVIA AUGUSTA DA SILVA

24 – VERA LÚCIA LEÃO RAMOS

25 – ALESSANDRA APARECIDA TRINDADE

25 – ERMINIO LUIZ SANTANA

25 – EDUARDO JUNQUEIRA NOGUEIRA

25 – PAULO CESAR NICEZIO MARTINS

25 – PAULO HENRIQUE CORRÊA 

28 – EUNICE DESIE PEAGUDA 

28 – MARIA APARECIDA SILVA OLIVEIRA

28 – ZILDA SILVA BENEDETTI

29 – JOÃO CARLOS CICOGNA PAIOLO 

30 – HERMINIA ROMANI DE CASTRO

ANIVERSARIANTES DO MÊSANIVERSARIANTES DO MÊSANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns!
Abril

(continuação da pág. 3)

(continua na edição de Maio)

Semana Missionária (16 a 20 de julho). Padre Emerson, Assessor da 
Juventude e Vigário Paroquial em Morro Agudo, organizará esta 
Campanha. Por isso, peço de antemão que as famílias católicas da 
Paróquia Catedral empenhem-se neste acolhimento, entendendo que 
estes jovens estrangeiros de famílias cristãs católicas podem significar 
nossos filhos quando acolhidos por outras famílias em terras 
estrangeiras ou por outros;

2. Eu, na condição de Coordenador Diocesano de Pastoral e 
Pároco da Catedral, estou responsável em detectar e organizar um 
grupo de voluntários que estejam disponíveis nesta semana missionária 
para acompanhar esses jovens e que saibam fluentemente uma destas 
línguas: Espanhol, Inglês, Francês, Italiano, Alemão, Polonês, entre 
outras que necessitarmos. Peço que me ajudem, apontando o nome de 
pessoas que falem estes idiomas, me enviando os meios de contato, 
através da secretária paroquial, Milene, pelo telefone: 3322-3473.       

 26. Precisamos, sobretudo, motivar nossos jovens para 
participarem deste momento, que para muitos será, talvez, único: a 
Jornada Mundial no Rio de Janeiro. Desde o ano de 2012, tenho 
insistido na motivação dos jovens paroquianos para a Jornada por meio 
de vídeos sobre o assunto, antes da celebração das Santas Missas.

 27. É triste perceber que os filhos de hoje não têm o incentivo 
dos pais para tomarem parte na vida de fé da Igreja. A Jornada Mundial 
da Juventude, além de ser a maior concentração de pessoas da Igreja 
católica para a evangelização é, também, entre tantas outras coisas, 
uma experiência singular para perceber que Deus é sempre jovem e que 
Ele pode tocar e transformar a vida de muitos que participam deste 
acontecimento. É um verdadeiro Pentecostes na vida dos nossos 
jovens. Eles precisam descobrir, passar pela experiência do encontro 
pessoal com Jesus Cristo, experimentar a grandeza do amor de Deus, 
que ultrapassa toda e qualquer experiência meramente humana do amor.

 28. Os jovens precisam olhar para Cristo. Ouvi-Lo. É 
necessário, porém, que os levemos para próximo de Jesus. Fico 

entristecido quando percebo o quanto nossos pais de família 
contribuem de diversas maneiras para que seus filhos participem de 
todas as coisas do mundo. Quantos filhos se perdem no caminho da 
vida, ou até morrem diante dos vícios que aprenderam com os pais; ou 
do carro novo que ganharam de presente; ou dos prazeres da vida sem 
responsabilidade e sem controle, entre tantas outras coisas. Não é 
possível que uma família cristã seja capaz de fazer de tudo para os filhos 
viajarem pelo mundo afora e depois sejam indiferentes na evangelização 
de seus filhos, dizendo até mesmo ser muito caro, perigoso e perda de 
tempo ir à JMJ-Rio2013, entre tantas outras coisas que se pode escutar.
 

 29. Por isso, faço este forte apelo: favoreçam a evangelização 
de seus filhos. Pois também eles são filhos e filhas de Deus. Precisam 
encontrar no Deus da vida a fé que está adormecida dentro deles 
mesmos e que será capaz de vencer a cultura da morte, da indiferença, 
da perda do sentido da vida, entre tantos outros males que afligem nossa 
juventude. Deem este presente para o seu filho ou a sua filha. Levem-os 
ou os deixem participar da JMJ-Rio2013.

 30. Novamente exorto todos os fiéis a se empenharem 
ardorosamente na evangelização da Juventude. Precisamos ver o rosto 
de nossos jovens na Igreja de hoje, na missão que do jovem Cristo 
recebemos. Precisamos de Jovens para proclamar a Boa Nova da 
Salvação por meio das redes sociais e das modernas mídias. Temos um 
site paroquial (www.catedraldebarretos.org.br), um jornal impresso e 
uma mídia visual nas celebrações litúrgicas. Além dos que atuam nestes 
veículos de comunicação (Diácono Lombardi, João Teixeira e Pastoral 
da Acolhida), precisamos de jovens experientes e presentes nestes 
meios para formar a Pastoral da Comunicação, a PASCOM. Precisamos 
de adolescentes e de jovens que tomem frente nas atividades pastorais, 
nos ministérios, nas atividades sociais, entre outros. Em particular, 
precisamos de jovens que deem seu testemunho de ser Igreja no do 
programa televisivo “Igreja e Compromisso”. Neste programa também é 
esclarecido o Catecismo para Jovens, mais conhecido como YOUCAT. 
Enfim, precisamos de jovens para evangelizar outros jovens.
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DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO

AbrilAGENDA GERAL DO MÊSAGENDA GERAL DO MÊSAGENDA GERAL DO MÊS

01 20h00 Capela N. Sra. Fátima - reunião de catequistas – Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Terço dos homens
02 17h00 Salão paroquial - Estudo do Módulo II – Mãe Raínha      
     19h30 Capela N. Sra. Fátima - Terço
     20h00 Com. Perp. Socorro - Ensaio de Canto
     20h00 Com. S. João Batista - Leitura orante
     20h00 Casa da Rúbia - Estudo – Pastoral Matrimonial
03 19h30 Centro Catequético - Reunião de coordenadores – Leitores
     19h30 Com. S. Sebastião - Leitura Orante
     19h30 Com. São Pedro - Leitura orante
     19h30 Capela N. Sra. Fátima - Reunião Liturgia e música
     19h30 Com. Perp. Socorro - Novena de N. Sra. P. Socorro
     19h30 Salão Paroquial - Segunda Reunião Geral de catequistas                 
     20h00 Com. João Paulo  II Terço meditado e arrecadação de alimentos
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Ensaio de cantos
04 19h30 Com. Div. Esp. Santo - Terço
     19h30 Catedral -  Missa da Família - ECC
     20h00 Salão paroquial - Reunião do CPP
     20h00 Com. Perp. Socorro - Leitura Orante
05 08h00 Catedral - Com. S. Sebastião - Adoração ao S. Sacramento
     17h30 Com. S. Sebastião - Oração/terço/ visitas
     19h30 Com. São Pedro - Oração/terço/ visitas
06 18h00 Com. N. Sra. Graças - Terço missionário nas casas
08 20h00 Salão paroquial - MECEs - Formação
     20h00 Capela N. Sra. Fátima - Reunião Diretoria e Conselho 
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Terço dos homens
09 19h30 Com. S. Sebastião - Catequese
     19h30 Capela N. Sra. Fátima - Terço
     19h30 Com. S. João Batista - Missa
     20h00 Com. Perp. Socorro - Ensaio de Canto
     20h00 Casa da Rúbia - Video Palestra – Pastoral Matrimonial
10 15h00 Catedral - Missa com as famílias que recebem a Mãe Rainha
     15h00 Com. João Paulo  II - Visita a doentes e Evangelização
     17h30 Com. S. Sebastião - Missa
     19h30 Com. N. Sra. P. Socorro - Novena
     19h30 Com. São Pedro - Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Ensaio de canto
11 19h30 Com. Div. Esp. Santo - Leitura orante
     20h00 Salão N.Sra. Fátima - Reunião de Coordenadores - ECC
     20h00 Com. Perp. Socorro - Terço das peregrinas 
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Reunião de diretoria
12 08h00 Catedral - Com. S. Sebastião - Adoração ao Ssmo. Sacramento
     17h30 Com. S. Sebastião - Oração/terço/ visitas
     19h30 Com. São Pedro - Oração/terço/ visitas
13 08h00 Com. N. Sra. Graças - Catequese
     18h00 Com. N. Sra. Graças - Terço missionário nas casas
14 15h00 Com. N. Sra. Graças - Chá beneficente
15 20h00 Capela N. Sra. Fátima - Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Terço dos homens
16 19h30 Com. S.  Sebastião - Catequese

     19h30 Capela N. Sra. Fátima - Terço
     19h30 Com. São Pedro - Missa 
     20h00 Com. S. João Batista - Terço e Reflexão do evangelho
     20h00 Com. Perp. Socorro - Ensaio de Canto
     20h00 Casa da Rúbia - Leitura orante
17 19h30 Com. S. Sebastião - Leitura orante
     19h30 Com. São Pedro - Leitura orante 
     19h30 Com. João Paulo  II - Missa
     20h00 Salão paroquial - Palestra sobre Leituras e Liturgia de Maio
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Ensaio de cantos
18 19h30 Com. Div. Esp. Santo - Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Leitura orante
19 08h00 Catedral - Com. S.Sebastião - Adoração ao S. Sacramento
     17h30 Com. S. Sebastião - Oração/terço/ visita
     19h30 Com. São Pedro - Oração/ terço/ visita
21 09h00 N.Sra. Graças - Palestra sobre Leituras e Liturgia de Maio
     - Com. Perp. Socorro - Promoção
     14h30 N. Sra. do Rosário - PRODE - Formação
     18h00 Com. N. Sra. Graças - Terço missionário nas casas
22 20h00 Com. N. Sra. Graças - Terço dos homens
23 19h30 Capela N. Sra. Fátima - Terço
     19h30  Com. São Sebastião Catequese
     20h00 Salão N.Sra. Fátima - Reunião de Equipes - ECC
     20h00 Com. S. João Batista - Leitura orante
     20h00 Casa da Rúbia - Estudo – Pastoral Matrimonial
24 19h30 Centro Catequético - Reunião da EPL
     19h30 Com. S. Sebastião - Leitura orante
     19h30 Com. Perp. Socorro - Novena
     19h30 Com. São Pedro - Leitura orante
     20h00 Salão paroquial - Reunião pais: 1ªs e 2ªs  etapas  PauloVl
     20h00 Com. João Paulo  II - Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Ensaio de canto
25 19h30 Com. Div. Esp. Santo - Missa na casa da Solange
     20h00 Salão paroquial - Reunião do CPAE
     20h00 Centro catequético - Reunião de pais: 3ªs e 4ªs etapas Paulo VI
     20h00 Com. Perp. Socorro - Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Reunião com Min. leitores e MECEs
26 08h00 Catedral - Com. S. Sebastião - Adoração ao S. Sacramento
     17h30 Com. S. Sebastião - Oração/ terço/ visitas
     19h30 Com. São Pedro - Oração/terço/visitas
27 08h00 Com. N. Sra. Graças - Catequese
     18h00 Com. N. Sra. Graças - Terço Missionários nas casas
     19h30 Salão paroquial - Curso de Batismo
28 10h30 Catedral - Batismo
29 20h00 Com. N. Sra. Graças - Terço dos homens
30 19h30 Com. S. Sebastião - Catequese
     19h30 Capela N. Sra. Fátima - Terço
     19h30 Com. S. João Batista - Celebração Eucarística
     20h00 Com. Perp. Socorro - Ensaio de Canto
     20h00 Casa da Rúbia - Leitura Orante

DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO

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

O que é «Oitava da Páscoa»
 Os cinquenta dias entre o Domingo 
da Ressurreição e o de Pentecostes devem ser 
considerados como um só dia de festa, ou 
seja, «como um grande Domingo». Os 
domingos e suas semanas desse período não 
devem ser chamados de domingos «após» a 
Páscoa, mas «domingos de Páscoa» e 
«semanas de Páscoa». Os oito primeiros dias 
do tempo pascal formam a oitava da Páscoa e 
são celebradas como solenidades do Senhor. 
(O mesmo se considera para o tempo do 

Natal). Estas são normas do papa Paulo VI, 
publicadas em 1969, mas que remontam a 
tradições muito antigas, a partir do século IV. 
Nestes oito dias, os catecúmenos que haviam 
sido batizados na noite de Páscoa, celebravam 
solenemente seu Batismo e no oitavo dia 
tiravam a túnica branca que haviam usado 
naquela celebração.
 Atualmente, os liturgistas também 
enfatizam o «oitavo» dia - que é o Domingo, Dia 
do Senhor - como a Nova Criação realizada por 

Cristo pelo «Mistério da Fé» - sua Encarnação, 
Vida e Pregação, Paixão, Morte e Ressurreição 
- que celebramos, aliás, em todos os 
domingos do ano litúrgico.
 A Páscoa é a solenidade das 
solenidades, a maior festa da cristandade, dias 
de exultação e alegria pelo Deus que nos salva. 
Também o nosso Hoje, em nossa história, dure 
quantos anos durar, deve ser vivido em um 
contínuo ato de Ação de Graças pelo sublime 
gesto de Jesus em nos dar a vida eterna.
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ABRIL

Dia 06 de Abril de 2013 às 18 h:
Felipe Ceneviva com Ana Beatriz de Oliveira
Ele, com 28 anos de idade, da Paróquia Catedral Divino Espírito 
Santo; filho de Alfredo Ceneviva Neto e Rosana Rocha Ceneviva.
Ela, com 26 anos de idade, da Paróquia São Benedito; filha de Álvaro 
Domingues Jeronymo Filho e Maria Auxiliadora De Oliveira 
Jeronymo.

Dia 06 de Abril de 2013 às 21 h:
Fernando Barbosa Buzaid com Fernanda Goulart Silveira
Ele, com 32 anos de idade, da Paróquia N. Sra. da Saúde - SP; filho de 
Zaid Assad Buzaid e Sonia Maria Barbosa Bazaid.
Ela, com 27 anos de idade, da Paróquia São Domingos – Perdizes SP; 
filha de Eduardo Ribeiro Silveira e Sonia Maria Goulart Ribeiro 
Silveira.

Dia 13 de Abril de 2013 às 18h:
Diego Higor Gambirasi com Tatiane de Oliveira Roque
Ele, com 27 anos de idade, da Paróquia Santo Antonio de Pádua; filho 
de Helena Gambirasi.
Ela, com 30 anos de idade, da Paróquia Santo Antonio de Pádua; filha 
de Laércio Roque e Benedita de Oliveira Roque.

Dia 13 de Abril de 2013 às 21h:
Fabrício Perico de Miranda com Ariane da Silva Monteiro
Ele, com 26 anos de idade, da Paróquia Santa Ana e São Joaquim; 
filho de Luiz Antonio de Miranda e Sandra Regina Perico de Miranda.
Ela, com 24 anos de idade, da Paróquia São João Batista; filha de 
Claudemir Aparecido Monteiro e Célia Maria da Silva Monteiro.

Dia 20 de Abril de 2013 às 18h:
Marciel César Frota da Silva com Natália Novais Caíres da Silva
Ele, com 22 anos de idade, da Paróquia São Luiz Gonzaga; filho de 
Arlindo Limeira da Silva e Adriana Regina Aparecida Frota da Silva.
Ela, com 17 anos de idade, da Paróquia São Luiz Gonzaga; filha de 
Wagner Caíres da Silva e Valdete Novais dos Santos.

Dia 20 de Abril de 2013 às 21h:
José Antonio Marques com Melina Izadora Marchi
Ele, com 30 anos de idade, da Paróquia Santa Ana e São Joaquim; 
filho de José Faustino Marques e Elza Nunes Marques.
Ela, com 28 anos de idade, da Paróquia Santa Ana e São Joaquim; 
filha de Luiz Henrique Marchi e Vilma Izidoro Marchi.

MAIO

Dia 04 de Maio de 2013 às 18h:
João Henrique Formiga com Cibele Gioielle Dalla Vecchia
Ele, com 38 anos de idade, da Paróquia São Benedito, filho de Joel 
Formiga e de Olga de Andrade Formiga.
Ela, com 38 anos de idade, da Paróquia São Benedito, filha de Vilson 
Dalla Vecchia e de Angelina Dirce Gioielle Dalla Vecchia

Dia 04 de Maio de 2013 às 21h:
Antonio Augusto Soares Junior com Claudia Letícia Eiras Passador
Ele, com 29 anos de idade, da Paróquia São José, de Morro Agudo, filho 
de Antonio Augusto Soares e de Maria Regina Desani Soares.
Ela, com 29 anos de idade, da Paróquia São Benedito, filha de Valter 
Passador e de Maria Rosa Eiras Passador.

Dia 11 de Maio de 2013 às 18h:
Ítalo Diego de Souza com Gisele da Silva Ribeiro
Ele, com 25 anos de idade, da Paróquia São Luiz Gonzaga, filho de Elaine 
Aparecida de Souza.
Ela, com 28 anos de idade, da Paróquia Catedral do Divino Espírito 
Santo, filha de Atahyde Ribeiro de Paula Filho.

Dia 11 de Maio de 2013 às 21h:
Thiago Theodoro de Oliveira com Camila dos Santos Alvim
Ele, com 29 anos de idade, da Paróquia (...) , filho de Mauricio Theodoro 
de Oliveira e de Mariza Aparecida Giaqueta.
Ela, com 32 anos de idade, da Paróquia (...), filha de Mucio dos Santos 
Alvim e de Neuza dos Santos Alvim.

Dia 24 de Maio de 2013 às 21h:
Marcelo Eduardo de Santis com Heminie de Pádua Said Calil 
Ele, com 35 anos de idade, da Paróquia (...), filho de (...)
Ela, com 27 anos de idade, da Paróquia Santa Ana e São Joaquim, filha 
de Calil Eduardo Said Cail e de Sueli Sartori de Pádua Calil.

Dia 25 de Maio de 2013 às 18h:
Lincoln Soares Ferreira com Ana Paula Amancio de Araújo
Ele, com 26 anos de idade, da Paróquia São Benedito, filho de Osmar 
Roncalia Ferreira e de Roseli Pereira Soares Ferreira.
Ela, com 26 anos de idade, da Paróquia São Benedito, filha de Paulo 
Amancio de Araújo e de Santina Cestari de Araújo.

Dia 25 de Maio de 2013 às 21h:
Vinicius Bordalho Pacheco com Lívia Dorigan dos Santos
Ele, com 26 anos de idade, da Paróquia São Luiz Gonzaga, filho de 
Onofre Pacheco Filho e de Luiza Antonia Bordalho Pacheco.
Ela, com 25 anos de idade, da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, filha 
de José Benedito dos Santos e de Célia Cristina Dorigan dos Santos.

Casamentos na Catedral: PROCLAMASPROCLAMASPROCLAMAS

Dízimo não é partilha
 Uma coisa é partilha. Outra 
coisa é dízimo. Há diferença. Podemos 
partilhar (repartir) o que é nosso. O 
dízimo não é nosso. É de Deus.
 Porque de tudo o que Deus nos 
dá, uma parte é dele, e nossa obrigação 
é devolver o que Lhe pertence (Lv 

27,30).
 Portanto, como posso repartir 
o que não é meu? O díz imo é 
consagrado ao Senhor. A nós só cabe 
d e v o l v ê - l o ,  c o m  f i d e l i d a d e  e 
transparência.
 Os bens que nos pertencem, 

estes sim podemos dispor deles como 
bem entendermos, e é uma santa 
virtude praticar com eles a Caridade, 
através da par tilha, por esmolas, 
contribuições e ofertas diversas.
 Reter o dízimo é apropriação 
indébita.



Bendito o que vem em nome do Senhor!
 Eleito aos 13 de março último, 
tornou-se o 266º papa da História da 
Igreja o cardeal Bergoglio, 76, impondo-
se o significativo nome «Francisco». De 
imediato, aos cardeais brasileiros 
confirmou sua presença na JMJ 2013, 
no Rio, em julho. E no dia seguinte à 
inauguração de seu pontificado (19 de 
março, dia de São José - patrono da 
Igreja), disse à presidente do Brasil que 
deseja também visitar a Basílica de N. 
Sra. Aparecida logo em seguida à sua ida 
ao Rio de Janeiro.

 Novamente as imagens da Catedral foram cobertas, nas últimas semanas da 
Quaresma, conforme antiga tradição. E sempre convém lembrar a mensagem que este ato 
transmite: a de que o foco de nossas atenções, sempre e especialmente na época 
quaresmal, deve ser dirigido a Jesus Cristo Salvador, que, sem ter pecado, assumiu pelo 
seu sacrifício, todo o nosso pecado, redimindo a humanidade e estabelecendo assim uma 
nova criação, que oferece ao Pai. Por sua morte e ressurreição, redimiu o mundo!

 No f ina l  da  homi l ia  de 
Domingo de Ramos, dia 24 de março, 
e Dia Mundial da Juventude, o Papa 
Francisco dirigiu-se aos milhares de 
jovens presentes na Praça de São 
Pedro marcando encontro com eles 
para a grande Jornada Mundial da 
Juventude que terá lugar no Rio de 
Janeiro, etapa que será vivida – 
anunciou – nas pegadas de João Paulo 

II e de Bento XVI:
 "Encontremo-nos naquela 
grande cidade do Brasil! Preparai-vos 
bem, sobretudo espiritualmente, nas 
vossas comunidades, para que o 
referido Encontro seja um sinal de fé 
para o mundo inteiro. Vivamos a 
alegria de caminhar com Jesus, de 
estar com Ele, levando a sua Cruz, 
com amor, com um espírito sempre 

jovem! Peçamos a intercessão da 
Virgem Maria. Que Ela nos ensine a 
alegria do encontro com Cristo, o amor 
com que O devemos contemplar ao pé 
da cruz, o entusiasmo do coração 
jovem com que O devemos seguir 
nesta Semana Santa e por toda a 
nossa vida." (R.S.)
 Bem-vindo o que vem em 
nome do Senhor!

 Duas novidades litúrgicas foram 
v i v e n c i a d a s  n e s t a  S e m a n a  S a n t a , 
enriquecendo as celebrações: a implantação 
dos ministérios de acólitos provisórios, com 
vestimentas próprias - confeccionadas, aliás, 
em um mutirão de costureiras voluntárias 
trabalhando arduamente, no salão paroquial - e 
a procissão no Domingo de Ramos que, neste 
ano, percorreu o trecho da rua 18 até à avenida 
17 e, por esta, até à rua 16, voltando à igreja, e 
que teve quatro paradas meditativas, além de 
cânticos apropriados e orações (fotos acima).
 Os mesmos acól i tos também 
participaram ativamente das celebrações da 
Quinta e Sexta-Feira Santas, além da Vigília 
Pascal. Todas elas foram presididas pelo bispo 
Dom Edmilson, concelebradas com o pároco 
Pe. Ronaldo e o diácono Lombardi.
 As Comunidades N. Sra. das Graças 
e N. Sra. do Perpétuo Socorro, em conjunto, 
tiveram suas celebrações presididas pelo 
vigário paroquial Pe. Lázaro.

Novidades na Liturgia deixaram celebrações mais bonitas
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