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 ão Joaquim e Sant'Ana fazem parte de uma longa corrente que Stransmitiu a fé e o amor a Deus, no calor da família, até Maria, que 
acolheu em seu seio o Filho de Deus e o ofereceu ao mundo, ofereceu-o 

a nós. Vemos aqui o valor precioso da família como lugar privilegiado para 
transmitir a fé! (papa Francisco, 26/07/2013, no Rio de Janeiro)
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Intenções de Orações para Agosto:
Geral:    PAIS E EDUCADORES

     Que os pais e educadores ajudem as novas gerações a crescer
                      com uma consciência reta e vida coerente.

Missionária:     IGREJAS LOCAIS NA ÁFRICA

        Que as Igrejas locais na África promovam a construção da paz
   e da justiça na fidelidade ao Evangelho.
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JANEIRO
A VOZ DO PÁROCOA VOZ DO PÁROCOA VOZ DO PÁROCO

Pe. Ronaldo J. MiguelOh Divino
Espírito Santo

om esta rogação ao nosso patrono, 

Ciniciamos a oração vocacional rezada nas 
missas dominicais da Paróquia Catedral. 

Além de recorrer à intercessão do nosso patrono, ela foi 
elaborada pelo Diácono José Paulo Lombardi, que no 
próximo dia 10 de agosto celebrará o seu primeiro 
aniversário de ordenação.

 É uma oração nossa. Feita pelo nosso diácono 

para ser rezada por nós e para nós. Nela não somente 
suplicamos por novas e santas vocações, como também 
oramos para que o Senhor da messe suscite em nós “o 
sagrado desejo de responder 'Sim' ao chamado que 
fazeis...”

 Ultimamente tenho insistido na necessidade de 

rezarmos sempre e por todas as necessidades da Igreja. É 
necessário que os nossos clamores cheguem ao coração 
de Deus por meio de nossas súplicas. É preciso rezar para 
que a vontade de Deus se cumpra em nós. É essencial um 
contato com Deus.
 

 Graças ao clamor incessante desta oração, 

nossa Paróquia começa a colher os primeiros frutos 
vocacionais. E não são poucos. Especificamente, temos 
quatro fiéis paroquianos que estão sendo acalentados 
pelo chamado vocacional: um candidato ao diaconado 
permanente, uma vocacionada à vida religiosa 
consagrada, outro chamado à vocação presbiteral (padre) 
e, mais concretamente, o jovem Décio de Oliveira Neto – 
da Pastoral da Acolhida e Acólito –, que neste mês fará 
uma experiência vocacional nos Monges Olivetanos em 
Ribeirão Preto.

 E os frutos da nossa oração não param por aí. 

Estamos estruturando a Pastoral Vocacional que, além de 
trabalhar pelas vocações, também está ajudando na parte 
litúrgica da Catedral com alfaias e utensílios litúrgicos. 
Neste mês teremos dois eventos promovidos pela 
Pastoral: o Bazar das Obras das Vocações Sacerdotais 
(OVS), nos dias 10 a 17, e uma Loja de Souvenirs em 
frente ao Rancho do Peãozinho durante a Festa do Peão. 
Também está sendo organizada uma Hora Santa 
Vocacional.

 Tudo isto nos motiva a iniciar o Mês de agosto 

assíduos na oração pelas vocações e por toda obra 

vocacional. Aqui no Brasil, a Igreja, inspirada no tema: 
“Chamados(as) à vida plena em Cristo”, e no lema: “Eis 
que faço novas todas as coisas!” (Ap 21,5),  segue o 
seguinte roteiro para as celebrações:
  no 1º Domingo celebramos a Vocação dos 
Ministros Ordenados (bispos, padres e diáconos);
 no 2º Domingo celebramos a Vocação da Vida em 
Família (em sintonia com a Semana Nacional da Família);
 no 3º Domingo celebramos a Vocação da Vida 
Consagrada (religiosas, religiosos, leigas e leigos 
consagrados);
 e no 4º Domingo celebramos a Vocação dos 
Ministros Não Ordenados (todos os cristãos leigos e 
leigas).

 Recordo a todos que, aqui em Barretos devido à 

Festa do Peão, a Semana da Família é antecipada, 
acontecendo de 09 a 14 deste mês, enquanto 
nacionalmente ela se realiza de 11 a 17. Portanto, a 
abertura aqui é no dia 9, com Missa na Paróquia Catedral a 
partir das 19h30, com o tema: “Pai e Mãe: primeiros e 
autênticos transmissores da fé”. Nesta Missa conto com 
a presença de todas as forças vivas de evangelização da 
Paróquia – Pastorais, Movimentos, Associações, 
Ministérios e demais serviços, inclusive a Catequese. 
Peço que venham caracterizados e que tragam os nomes 
dos integrantes e dos assistidos numa folha simples para 
serem apresentados no momento das preces, conforme 
as orientações litúrgicas que já receberam.

 Façamos de nossa Igreja Paroquial e Catedral, 

uma Igreja Vocacionada. Local da voz de Deus. 
Assembleia dos chamados e escolhidos aos serviços na 
obra da evangelização. Para tanto, rezemos mais uma vez, 
nossa oração:

 «Oh Divino Espírito Santo, / iluminai nossas 
mentes e corações  / para aceitarmos o convite do Divino 
Mestre / que, na mais perfeita obediência à vontade do 
Pai, nos pede: / “Vem e segue-me.”

 Enviai os vossos Dons às nossas famílias, / 
despertando nelas o sagrado desejo /  de responder 
“Sim” ao chamado que fazeis a seus filhos / para a vida 
sacerdotal e religiosa.

 Que a messe não se perca por falta de operários. 
Isto vos pedimos / pela intercessão da Virgem Maria, Mãe 
da Igreja / e Medianeira de todas as graças. Amém!»
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(Íntegra do discurso do papa Francisco na Favela da Varginha):
 Queridos irmãos e irmãs, bom dia!
 Que bom poder estar com vocês aqui! Desde o início, 
quando planejava a minha visita ao Brasil, o meu desejo era poder 
visitar todos os bairros deste País. Queria bater em cada porta, 
dizer "bom dia", pedir um copo de água fresca, beber um 
"cafezinho", não um copo de cachaça, falar como a amigos de 
casa, ouvir o coração de cada um, dos pais, dos filhos, dos avós... 
Mas o Brasil é tão grande! Não é possível bater em todas as 
portas! Então escolhi vir aqui, visitar a Comunidade de vocês que 
hoje representa todos os bairros do Brasil. Como é bom ser bem 
acolhido, com amor, generosidade, alegria! Basta ver como vocês 
decoraram as ruas da Comunidade; isso é também um sinal do 
carinho que nasce do coração de vocês, do coração dos 
brasileiros, que está em festa! Muito obrigado a cada um de vocês 
pela linda acolhida! Agradeço a Dom Orani Tempesta e ao casal 
Rangler e Joana pelas suas belas palavras.
 Desde o primeiro instante em que toquei as terras 
brasileiras e também aqui junto de vocês, me sinto acolhido. E é 
importante saber acolher; é algo mais bonito que qualquer enfeite 
ou decoração. Isso é assim porque quando somos generosos 
acolhendo uma pessoa e partilhamos algo com ela - um pouco de 
comida, um lugar na nossa casa, o nosso tempo - não ficamos 
mais pobres, mas enriquecemos. Sei bem que quando alguém 
que precisa comer bate na sua porta, vocês sempre dão um jeito 
de compartilhar a comida: como diz o ditado, sempre se pode 
"colocar mais água no feijão"! Se pode colocar mais água no 
feijão? Sempre? E vocês fazem isto com amor, mostrando que a 
verdadeira riqueza não está nas coisas, mas no coração!
E povo brasileiro, sobretudo as pessoas mais simples, pode dar 
para o mundo uma grande lição de solidariedade, que é uma 
palavra frequentemente esquecida ou silenciada, porque é 
incômoda. Quase parece um palavrão: solidariedade. Queria 
lançar um apelo a todos os que possuem mais recursos, às 
autoridades públicas e a todas as pessoas de boa vontade 
comprometidas com a justiça social: Não se cansem de trabalhar 
por um mundo mais justo e mais solidário! Ninguém pode 
permanecer insensível às desigualdades que ainda existem no 
mundo! Cada um, na medida das próprias possibilidades e 
responsabilidades, saiba dar a sua contribuição para acabar com 
tantas injustiças sociais! Não é a cultura do egoísmo, do 
individualismo, que frequentemente regula a nossa sociedade, 
aquela que constrói e conduz a um mundo mais habitável, não é, 
mas sim a cultura da solidariedade, a cultura da solidariedade; ver 
no outro não um concorrente ou um número, mas um irmão, e 
todos nós somos irmãos.
 Quero encorajar os esforços que a sociedade brasileira 
tem feito para integrar todas as partes do seu corpo, incluindo as 
mais sofridas e necessitadas, através do combate à fome e à 
miséria. Nenhum esforço de "pacificação" será duradouro, não 
haverá harmonia e felicidade para uma sociedade que ignora, que 
deixa à margem, que abandona na periferia parte de si mesma. 

Uma sociedade assim simplesmente empobrece a si mesma; 
antes, perde algo de essencial para si mesma. Não deixemos 
entrar no nosso coração a cultura do descartável, porque nós 
somos irmãos, ninguém é descartável. Lembremo-nos sempre: 
somente quando se é capaz de compartilhar é que se enriquece de 
verdade; tudo aquilo que se compartilha se multiplica! Pensemos 
na multiplicação dos pães de Jesus. A medida da grandeza de uma 
sociedade é dada pelo modo como esta trata os mais 
necessitados, quem não tem outra coisa senão a sua pobreza!
 Queria dizer-lhes também que a Igreja, «advogada da 
justiça e defensora dos pobres diante das intoleráveis 
desigualdades sociais e econômicas, que clamam ao céu» 
(Documento de Aparecida, 395), deseja oferecer a sua 
colaboração em todas as iniciativas que signifiquem um autêntico 
desenvolvimento do homem todo e de todo o homem. Queridos 
amigos, certamente é necessário dar o pão a quem tem fome; é 
um ato de justiça. Mas existe também uma fome mais profunda, a 
fome de uma felicidade que só Deus pode saciar. Fome de 
dignidade. Não existe verdadeira promoção do bem-comum, nem 
verdadeiro desenvolvimento do homem, quando se ignoram os 
pilares fundamentais que sustentam uma nação, os seus bens 
imateriais: a vida, que é dom de Deus, um valor que deve ser 
sempre tutelado e promovido; a família, fundamento da 
convivência e remédio contra a desagregação social; a educação 
integral, que não se reduz a uma simples transmissão de 
informações com o fim de gerar lucro; a saúde, que deve buscar o 
bem-estar integral da pessoa, incluindo a dimensão espiritual, que 
é essencial para o equilíbrio humano e uma convivência saudável; 
a segurança, na convicção de que a violência só pode ser vencida 
a partir da mudança do coração humano.
 Queria dizer uma última coisa, uma última coisa. Aqui, 
como em todo o Brasil, há muitos jovens. Vocês, queridos jovens, 
possuem uma sensibilidade especial frente às injustiças, mas 
muitas vezes se desiludem com notícias que falam da corrupção, 
com pessoas que, em vez de buscar o bem comum, procuram o 
seu próprio benefício. Também para vocês e para todas as 
pessoas repito: nunca desanimem, não percam a confiança, não 
deixem que se apague a esperança. A realidade pode mudar, o 
homem pode mudar. Procurem ser vocês os primeiros a praticar o 
bem, a não se acostumarem ao mal, mas a vencê-lo. A Igreja está 
ao lado de vocês, trazendo-lhes o bem precioso da fé, de Jesus 
Cristo, que veio «para que todos tenham vida, e vida em 
abundância» (Jo 10,10).
 Hoje a todos vocês, especialmente aos moradores dessa 
Comunidade de Varginha, quero dizer: Vocês não estão sozinhos, 
a Igreja está com vocês, o papa está com vocês. Levo a cada um 
no meu coração e faço minhas as intenções que vocês carregam 
no seu íntimo: os agradecimentos pelas alegrias, os pedidos de 
ajuda nas dificuldades, o desejo de consolação nos momentos de 
tristeza e sofrimento. Tudo isso confio à intercessão de Nossa 
Senhora Aparecida, Mãe de todos os pobres do Brasil, e com 
grande carinho lhes concedo a minha bênção. Obrigado! (25/07/13)

Família:
fundamento da convivência
e remédio contra a desagregação social
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(Íntegra da pregação do papa no dia de Santa Ana e São Joaquim) 
 Caríssimos irmãos e amigos, bom dia!
 Dou graças à divina Providência por ter guiado meus 
passos até aqui, na cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. 
Agradeço de coração sincero a Dom Orani e também a vocês pelo 
acolhimento caloroso, com que manifestam seu carinho pelo 
Sucessor de Pedro. Desejaria que a minha passagem por esta 
cidade do Rio renovasse em todos o amor a Cristo e à Igreja, a 
alegria de estar unidos a Ele e de pertencer a Igreja e o 
compromisso de viver e testemunhar a fé.
 Uma belíssima expressão da fé do povo é a "Hora da Ave 
Maria". É uma oração simples que se reza nos três momentos 
característicos da jornada que marcam o ritmo da nossa atividade 
quotidiana: de manhã, ao meio-dia e ao anoitecer. É, porém, uma 
oração importante; convido a todos a rezá-la com a Ave Maria. 
Lembra-nos de um acontecimento luminoso que transformou a 
história: a Encarnação, o Filho de Deus se fez homem em Jesus de 
Nazaré.
 Hoje a Igreja celebra os pais da Virgem Maria, os avós de 
Jesus: São Joaquim e Sant'Ana. Na casa deles, veio ao mundo 
Maria, trazendo consigo aquele mistério extraordinário da 
Imaculada Conceição; na casa deles, cresceu, acompanhada pelo 
seu amor e pela sua fé; na casa deles, aprendeu a escutar o 
Senhor e seguir a sua vontade. São Joaquim e Sant'Ana fazem 
parte de uma longa corrente que transmitiu a fé e o amor a Deus, 
no calor da família, até Maria, que acolheu em seu seio o Filho de 

Deus e o ofereceu ao mundo, ofereceu-o a nós. Vemos aqui o 
valor precioso da família como lugar privilegiado para transmitir a 
fé!
 Olhando para o ambiente familiar, queria destacar uma 
coisa: hoje, na festa de São Joaquim e Sant'Ana, no Brasil como 
em outros países, se celebra a festa dos avós. Como os avós são 
importantes na vida da família, para comunicar o patrimônio de 
humanidade e de fé que é essencial para qualquer sociedade! E 
como é importante o encontro e o diálogo entre as gerações, 
principalmente dentro da família. 
 O Documento de Aparecida nos recorda: "Crianças e 
anciãos constroem o futuro dos povos; as crianças porque 
levarão por adiante a história, os anciãos porque transmitem a 
experiência e a sabedoria de suas vidas" (Documento de 
Aparecida, 447). Esta relação, este diálogo entre as gerações é 
um tesouro que deve ser conservado e alimentado! Nesta Jornada 
Mundial da Juventude, os jovens querem saudar os avós. Eles 
saúdam os seus avós com muito carinho. Aos avós. Saudamos os 
avós. Eles, os jovens, saúdam os seus avós com muito carinho e 
lhes agradecem pelo testemunho de sabedoria que nos oferecem 
continuamente.
 E agora, nesta praça, nas ruas adjacentes, nas casas que 
acompanham conosco este momento de oração, sintamo-nos 
como uma única grande família e nos dirijamos a Maria para que 
guarde as nossas famílias, faça delas lares de fé e de amor, onde 
se sinta a presença do seu Filho Jesus . (26/07/13)

Sintamo-nos como uma
única e grande família

 Na homilia da missa de envio, no último dia de sua visita à JMJ, em 
Copacabana, Francisco pontuou cada parte da expressão: Ide, sem medo, para 
servir. Veja alguns de seus trechos:
 «Foi bom participar nesta Jornada Mundial da Juventude, vivenciar a 
fé junto com jovens vindos dos quatro cantos da terra, mas agora você deve ir e 
transmitir esta experiência aos demais». Jesus lhe chama a ser um discípulo em 
missão! Hoje, à luz da Palavra de Deus que acabamos de ouvir, o que nos diz o 
Senhor? Três palavras: Ide, sem medo, para servir.
 1. Ide. Durante estes dias, aqui no Rio, vocês puderam fazer a bela 
experiência de encontrar Jesus e de encontrá-lo juntos, sentindo a alegria da fé. 
Mas a experiência deste encontro não pode ficar trancafiada na vida de vocês ou 
no pequeno grupo da paróquia, do movimento, da comunidade de vocês. (...) 
Mas, atenção! Jesus não disse: se vocês quiserem, se tiverem tempo, mas: «Ide 
e fazei discípulos entre todas as nações». Partilhar a experiência da fé, 
testemunhar a fé, anunciar o Evangelho é o mandato que o Senhor confia a toda a 
Igreja, também a você.» É uma ordem sim; mas não nasce da vontade de 
domínio ou de poder, nasce da força do amor, do fato que Jesus foi quem veio 
primeiro para junto de nós e nos deu não somente um pouco de Si, mas se deu 
por inteiro, deu a sua vida para nos salvar e mostrar o amor e a misericórdia de 
Deus.» (...) Para onde Jesus nos manda? Não há fronteiras, não há limites: 
envia-nos para todas as pessoas. O Evangelho é para todos, e não apenas para 
alguns. (...) Paulo exclama: «Ai de mim se eu não pregar o evangelho!» (1Co 
9,16). Este Continente recebeu o anúncio do Evangelho, que marcou o seu 
caminho e produziu muito fruto. Agora este anúncio é confiado também a vocês, 
para que ressoe com uma força renovada. A Igreja precisa de vocês, do 
entusiasmo, da criatividade e da alegria que lhes caracterizam!» (...)
 2. Sem medo. Alguém poderia pensar: «Eu não tenho nenhuma 

preparação especial, como é que posso ir e anunciar o Evangelho»? Querido 
amigo, esse seu temor não é muito diferente do sentimento que teve Jeremias, 
um jovem como vocês, quando foi chamado por Deus para ser profeta. 
Acabamos de escutar as suas palavras: «Ah! Senhor Deus, eu não sei falar, sou 
muito novo». Deus responde a vocês com as mesmas palavras dirigidas a 
Jeremias: «Não tenhas medo… pois estou contigo para defender-te» (Jr 1,8). 
Deus está conosco! «Não tenham medo!» Quando vamos anunciar Cristo, Ele 
mesmo vai à nossa frente e nos guia. Ao enviar os seus discípulos em missão, 
Jesus prometeu: «Eu estou com vocês todos os dias» (Mt 28,20). E isto é 
verdade também para nós! Jesus não nos deixa sozinhos, nunca lhes deixa 
sozinhos! Sempre acompanha a vocês! Além disso, Jesus não disse: «Vai», mas 
«Ide»: somos enviados em grupo.  Queridos jovens, sintam a companhia de 
toda a Igreja e também a comunhão dos Santos nesta missão.» (...)
 3. A última palavra: para servir. (...) São Paulo, na leitura que 
ouvimos há pouco, dizia: «Eu me tornei escravo de todos, a fim de ganhar o 
maior número possível» (1 Cor 9, 19). Para anunciar Jesus, Paulo fez-se 
«escravo de todos». Evangelizar significa testemunhar pessoalmente o amor de 
Deus, significa superar os nossos egoísmos, significa servir, inclinando-nos 
para lavar os pés dos nossos irmãos, tal como fez Jesus. Ide, sem medo, para 
servir. Seguindo estas três palavras, vocês experimentarão que quem evangeliza 
é evangelizado, quem transmite a alegria da fé, recebe alegria. Queridos jovens, 
regressando às suas casas, não tenham medo de ser generosos com Cristo, de 
testemunhar o seu Evangelho.  (...) Jesus Cristo conta com vocês! A Igreja conta 
com vocês! O Papa conta com vocês! Que Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe, 
lhes acompanhe sempre com a sua ternura: «Ide e fazei discípulos entre todas as 
nações». Amém.

Ide, sem medo, para servir
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DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO

AgostoAGENDA GERAL DO MÊSAGENDA GERAL DO MÊSAGENDA GERAL DO MÊS

01 19h30 Catedral - Missa da Família - ECC
     20h00 Catedral - Visita do Bispo sobre PRODE
02 08h00 Catedral - Adoração ao S. Sacramento 
     17h30 Com. São Sebastião - Oração/terço/ visitas 
     19h30  Com. São Pedro - Oração/terço/ visitas
03 08h00 Com. N. Sra. Graças - Catequese
     18h00 Com. N. Sra. Graças - Terço Missionário nas casas
04 Dia do Padre
05 Dia de Confraternização do Clero
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Terço dos Homens
     20h00 Capela N. Sra. Fátima - Reunião Catequista
06 16h00 Salão paroquial - Reunião da Equipe Paroquial do PRODE
     17h00 Resid. Coorden. - Estudo do Módulo III – Mãe Rainha
     19h30 Com. S. Sebastião - Catequese
     19h30 Capela N. Sra. Fátima - Terço
     20h00 Com. S. João Batista - Leitura orante
     20h00 Casa Rúbia - Leitura  orante – Pastoral matrimonial
07 19h30 Centro Catequético - Reunião e reflexão – mês vocacional
     19h30 Com. S. Sebastião - Leitura orante
     19h30 Com. Perp. Socorro - Novena – Reunião da Diretoria 
     19h30 Com. São Pedro - Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Ensaio de Cantos
     20h00 Com. João Paulo II - Reflexão temática - Vocações
     20h00 Capela N. Sra. Fátima - Reunião: Liturgia e música  
08 19h30 Com. Div. Esp. Santo - Leitura orante
     20h00 Salão paroquial - Reunião do CPP 
     20h00 Com. Perp. Socorro - Terço das peregrinas
09 08h00 Catedral -  Adoração ao S. Sacramento
     19h30 Catedral - Missa de Abertura da Semana da Família
  seguida de carreata
10 08h00  Com. N. Sra. Graças - Catequese
     19h30 Catedral -  Missa – 1º Aniv. de Ordenação do diácono Lombardi
                 Abertura do Bazar das Vocações - 10 a 17 de agosto
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Baile Dançante para o Dia dos Pais.
11 09h00 Com. N. Sra. Graças - Confraternização com os Pais.
12 20h00 Capela N. Sra. Fátima - reunião da diretoria e conselho 
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Terço dos Homens
13 19h30 Capela N. Sra. Fátima - Terço
     20h00 Casa Rúbia - Leitura orante – pastoral matrimonial
14 15h00 Catedral -  Missa com as famílias que recebem a Mãe Rainha
     19h30 Com. Perp. Socorro - Novena
     19h30 Com. São Pedro - Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Ensaio de Cantos
     20h00 Com. João Paulo  II - Comemoração Dia dos Pais
15 20h00 Com. Perp. Socorro - Terço das peregrinas
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Reunião sobre as Vocações

16 08h00 Catedral -  Adoração ao S. Sacramento
     17h30 Com. S. Sebastião - Oração/terço/ visitas
     19h30 Com. São Pedro - Oração/ terço/ visitas 
17 18h00 Com. N. Sra. Graças - Terço Missionário nas Casas
18 09h00 N. Sra. Graças - Palestra sobre Leituras e Liturgia de Setembro
     15h00 Salão paroquial - Missa - Filhos no céu
19 20h00 Capela N. Sra. Fátima - Leitura orante comunidade
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Terço dos Homens
20 19h30 Capela N. Sra. Fátima - Terço
     19h30 Com. S. Sebastião - Catequese
     20h00 Salão N. Sra. Fátima Pós-encontro - ECC
     20h00 Com. S. João Batista - Terço e Reflexão do evangelho
     20h00  Casa Rúbia - Estudo – pastoral matrimonial
21 19h30 Com. S. Sebastião - Leitura orante
     19h30 Com. Perp. Socorro - Novena 
     19h30 Com. São Pedro - Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Ensaio de Cantos
     20h00 Salão paroquial - Palestra sobre Leituras e Liturgia de Setembro
22 19h30 Centro Catequético - Reunião da Equipe da Pastoral Litúrgica
     20h00 Com. Perp. Socorro - Terço da peregrinas
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Reunião sobre as Vocações
23 08h00 Catedral -  Adoração ao S. Sacramento
     17h30 Com. S. Sebastião - Oração/ terço/ visitas
     19h30 Com. São Pedro - oração/ terço/ visitas
24 18h00 Com. N. Sra. Graças - Terco Missionário nas casas
     19h30 Salão paroquial - Curso de Batismo
25 10h30 Catedral -  Batismo
26 20h00 Com. N. Sra. Graças - Terço dos Homens. 
27 19h30 Com. S. Sebastião - Catequese
     19h30 Capela N. Sra. Fátima - terço
     20h00 Casa Rúbia - Video palestra – pastoral matrimonial
     20h00 Com. S. João Batista - Leitura orante
28 15h00 Com. João Paulo  II - Arrecadação de alimentos
     19h30 Com. São Pedro - Leitura orante 
     19h30 Com. S. Sebastião - Leitura orante 
     19h30 Com. Perp. Socorro - Novena 
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Ensaio de Cantos
     20h00 Com. João Paulo  II - Assunção de N. Senhora  
29 20h00 Salão paroquial - Reunião do CPAE
     20h00 Com. Perp. Socorro - Leitura orante
     20h00 Com. N. Sra. Graças - Reunião sobre as Vocações
30 08h00 Catedral -  Adoração ao S. Sacramento
     17h30 Com. S. Sebastião - Oração/ terço/ visitas
     19h30 Com. São Pedro - Reunião da Comunidade
31 18h00 Com. N. Sra. Graças - Terço Missionário nas casas

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

DIA    HORA  PARÓQUIA

09 de agosto: 19h30  Catedral do Divino Esp. Santo
10 de agosto: 19h30  Santo Antônio de Pádua
11 de agosto: 19h30  Nossa Senhora do Rosário
12 de agosto: 19h30  São Benedito
13 de agosto:  19h30  São Luís Gonzaga
14 de agosto: 19h30  Santa Ana e São Joaquim

Missas na Semana da Família:
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01 – DIRCE ALMEIDA DE OLIVEIRA

01 – JOSÉ VIEIRA

01 – SANDRA APARECIDA BARS CALIL

01 – SONIA AMÊNDOLA VIDIGAL

02 – CRISTIANE DE CARVALHO SHINOHARA

03 – ABDO AZIZ ADI

03 – CLÁDIA REGINA P. G. QUEIROZ

03 – MINORO ENDO

05 – ANA MARIA MARTINS TAVARES FERNANDES

06 – CACILDA NOGUEIRA GERARDI

06 – MARIA DE JESUS

07 – SEBASTIÃO RODRIGUES DA CUNHA NETO

08 – OLÉSIA BARS

09 – MARIA APARECIDA PEREIRA PAIXÃO

09 – ROSÂNGELA SUELI DE CARVALHO

        FELICIANO

09 – ROSANA APARECIDA DE SOUZA

10 – ILMA BATISTA DA SILVA

10 – LEONARDO SANTOS DOMINGUES

11 – CARLOS JESUS RODRIGUES 

11 – ELISABETH DA SILVA AMARAL

12 – LUIZA PEDRO ALVES

12 – MIGUEL MUZETTI

13 – EDNA THEREZINHA MARTINS

14 – EDNA WITZEL

15 – CARMELITA QUEIROZ BORGES

15 – TATIANA SULEIMEN GOVEIA

15 – YVONE BARONI GHEDINI

16 – ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS

17 – ALESSANDRO UBALDINA SOUZA

17 – ANA SIQUEIRA

17 – JULIANO DONIZETI

17 – MARIA APARECIDA JUNQUEIRA NOGUEIRA

18 – THATIANA ARAÚJO DE CARVALHO

20 – JOANA DARC BARBOSA

20 – MARIA IVONE VIEIRA

21 – MARIA DO CARMO JUNQUEIRA FRANCO

21 – MARY CALIL DE PAULA

22 –ALEXANDRE MIRANDA PEREIRA

22 – JOAQUIM SAMUEL CASTILHO

22 – MARIA DE LOURDES FERRARI

22 – MARCOS DE OLIVEIRA ANACLETO PEREIRA

23 – AUGUSTO FERREIRA DOS SANTOS

23 – CAMILA MENDONÇA MUHOZ DATI

23 – DÉBORA BARBOSA LEONARDI

23 – SYDNÉIA DIAS ELIAS

24 – JOSÉ COLAÇO DE CAVALHO

24 – JOSÉ FALEIROS DE ALMEIDA FILHO

25 – JOSÉ ANTONIO MALAMAN

25 – MARIA MALHO DOMINGUES

25 – MARIA REGINA GUIMARÂES BASTON

27 – CELSO LUIZ DE LIMA

27 – LUIZ AGOSTINHO DA SILVA BRANDÃO

27 – WALTER DA SILVA FERREIRA

27 – ZAIDA CASSIM CAVALINI

29 – MARIA ISABEL MESQUITA LOMBARDI

29 – VERÔNICA ALVES PEREIRA

30 – LAURA DATE YAMOTO

31 – CLEONICE APARECIDA DE FRANÇA

31 – GILDA DORICO SILVÉRIO 

31 – HILDA COELHO DE CAMPOS

ANIVERSARIANTES DO MÊSANIVERSARIANTES DO MÊSANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns!
Agosto

 (Íntegra das palavras do papa aos voluntários da JMJ)
 Queridos voluntários, boa tarde!
 Não podia regressar a Roma sem antes agradecer, de modo 
pessoal e afetuoso, a cada um de vocês pelo trabalho e dedicação com 
que acompanharam, ajudaram, serviram aos milhares de jovens 
peregrinos; pelos inúmeros pequenos detalhes que fizeram desta 
Jornada Mundial da Juventude uma experiência inesquecível de fé. Com 
os sorrisos de cada um de vocês, com a gentileza, com a disponibilidade 
ao serviço, vocês provaram que "há maior alegria em dar do que em 
receber" (At 20,35).
 O serviço que vocês realizaram nestes dias me lembrou da 
missão de São João Batista, que preparou o caminho para Jesus. Cada 
um, a seu modo, foi um instrumento para que milhares de jovens 
tivessem o “caminho preparado” para encontrar Jesus. E esse é o 
serviço mais bonito que podemos realizar como discípulos 
missionários: preparar o caminho para que todos possam conhecer, 
encontrar e amar o Senhor. A vocês que, neste período, responderam 
com tanta prontidão e generosidade ao chamado para ser voluntários na 
Jornada Mundial, queria dizer: sejam sempre generosos com Deus e 
com os demais. Não se perde nada; ao contrário, é grande a riqueza da 
vida que se recebe!
 Deus chama para escolhas definitivas, Ele tem um projeto para 
cada um: descobri-lo, responder à própria vocação é caminhar para a 
realização feliz de si mesmo. A todos Deus nos chama à santidade, a 
viver a sua vida, mas tem um caminho para cada um. Alguns são 
chamados a se santificar constituindo uma família através do 
sacramento do Matrimônio. Há quem diga que hoje o casamento está 
“fora de moda”. Está fora de moda?  - Não…  Na cultura do provisório, 
do relativo, muitos pregam que o importante é “curtir” o momento, que 
não vale a pena comprometer-se por toda a vida, fazer escolhas 
definitivas, “para sempre”, uma vez que não se sabe o que reserva o 

amanhã. Em vista disso eu peço que vocês sejam revolucionários, eu 
peço que vocês vão contra a corrente; sim, nisto peço que se rebelem: 
que se rebelem contra esta cultura do provisório que, no fundo, crê que 
vocês não são capazes de assumir responsabilidades, crê que vocês 
não são capazes de amar de verdade. Eu tenho confiança em vocês, 
jovens, e rezo por vocês. Tenham a coragem de “ir contra a corrente”. E 
tenham também a coragem de ser felizes!
 O Senhor chama alguns ao sacerdócio, a se doar a Ele de modo 
mais total, para amar a todos com o coração do Bom Pastor. A outros, 
chama para servir os demais na vida religiosa: nos mosteiros, 
dedicando-se à oração pelo bem do mundo, nos vários setores do 
apostolado, gastando-se por todos, especialmente os mais 
necessitados. Nunca me esquecerei daquele 21 de setembro – eu tinha 
17 anos – quando, depois de passar pela igreja de San José de Flores 
para me confessar, senti pela primeira vez que Deus me chamava. Não 
tenham medo daquilo que Deus lhes pede! Vale a pena dizer “sim” a 
Deus. N’Ele está a alegria!
 Queridos jovens, talvez algum de vocês ainda não veja 
claramente o que fazer da sua vida. Peça isso ao Senhor; Ele lhe fará 
entender o caminho. Como fez o jovem Samuel, que ouviu dentro de si a 
voz insistente do Senhor que o chamava, e não entendia, não sabia o que 
dizer, mas, com a ajuda do sacerdote Eli, no final respondeu àquela voz: 
Senhor, fala eu escuto (cf. 1Sm 3,1-10) . Peçam vocês também a Jesus: 
Senhor, o que quereis que eu faça, que caminho devo seguir?
 Caros amigos, novamente lhes agradeço por tudo o que 
fizeram nestes dias. Agradeço aos grupos pastorais, aos movimentos e 
novas comunidades que colocaram seus membros ao serviço desta 
Jornada. Obrigado! Não se esqueçam de nada do que vocês viveram 
aqui! Podem contar sempre com minhas orações, e sei que posso contar 
com as orações de vocês.
 Uma última coisa: rezem por mim. (28/07/13)

«Responder à própria vocação
é caminhar para a realização feliz de si mesmo»



fotos por João F. Teixeira

Em www.catedraldebarretos.org.br tem 342 fotos desta 10ª Festa

Em www.catedraldebarretos.org.br tem 98 fotos desta Missa

Muita animação na Missa de Abertura da Semana Missionária

 Os destaques de julho, em nossa 
paróquia, ficaram por conta da 10ª Festa 
do Divino, sob o comando geral da festeira 
dra. Gláucia, e com intensa participação 
de todas as lideranças da comunidade, e 
com excelente presença de público; e da 

Semana Missionária aberta na diocese 
pelo bispo Dom Edmilson na Catedral, na 
noite do dia 16.

 Quase cem jovens participaram 
de visitas missionárias, em setores pre-

determinados, tanto em paróquias de 
Barretos como nas cidades de Morro 
Agudo e em Olímpia. Cerca de 300 jovens, 
de nossa diocese, estiveram na JMJ Rio-
2013, com a presença do papa Francisco, 
entre os dias 22 a 28.
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