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Na CF 2012, o tema é a Saúde Pública
No dia 22 deste mês, a CNBB faz a abertura da Campanha da Fraternidade 

2012, e suas reflexões neste ano giram em torno de um dos mais candentes temas da 
atualidade brasileira - o da Saúde Pública -, tão deficitário como ineficiente sobretudo 
para com os mais pobres cidadãos espalhados por todo nosso imenso país. Na 
apresentação deste tema, o secretário geral da CNBB, dom Leonardo Ulrich Steiner 
assim se expressa:

« Ao recebermos a imposição das cinzas, no início da quaresma, 
somos convidados a viver o Evangelho, viver da Boa Nova.

A Boa Nova que recebemos é Jesus Cristo. (...) Assim, atingidos por 
Ele e transformados n´Ele, percebemos que todas as realidades devem ser 
transformadas, para que todas as pessoas possam ter a vida plena do Reino. 
(...)

A Igreja propõe como tema da Campanha deste ano: A fraternidade e 
a Saúde Pública, e com o lema: Que a saúde se difunda sobre a terra (cf. Eclo 
38,8). Deseja, assim, sensibilizar a todos sobre a dura realidade de irmãos e 
irmãs que não têm acesso à assistência de Saúde Pública condizente com 
suas necessidades e dignidade. É uma realidade que clama por ações 
transformadoras. A conversão pede que as estruturas de morte sejam 
transformadas.

A Igreja, nessa quaresma, à luz da Palavra de Deus, deseja iluminar 
a dura realidade da Saúde Pública e levar os discípulos-missionários a 
serem consolo na doença, na dor, no sofrimento e na morte. E, ao mesmo 
tempo, exigir que os pobres tenham um atendimento digno em relação à 
saúde. Que ela se difunda sobre a terra, pois a salvação já nos foi alcançada 
pelo Crucificado.»

Reuniões do CPP
serão mensais

Para dar um novo dinamismo às 
pastorais da nossa paróquia, o Pe. Ronaldo 
acha por bem o Conselho Paroquial de 
Pastoral - CPP - se reunir mensalmente. A 
primeira reunião já aconteceu no dia 24 de 
janeiro. A partir de março, elas serão 
sempre nas primeiras quintas-feiras do 
mês, à exceção dos meses de abril, junho e 
julho. As datas já pré-definidas são as 
seguintes:

A assembleia anual continuará 
sendo realizada no primeiro domingo de 
dezembro, portanto no dia 02/12/2012.

01/03 - 15/04 -        03/05
14/06 - 12/07 -        02/08
06/09 - 04/10 -        01/11

Pastoral do Batismo, Pastoral Matrimonial e ECC
já têm datas para seus encontros em 2012

A Pastoral do Batismo, em nossa A Pastoral Matrimonial promove 
paróquia, realiza sempre dois encontros de quatro Encontros para Noivos, em dias de 
preparação para pais e padrinhos por mês: sábado, começando às 14h30 e se 
Mês Dias encerrando por volta das 22h30, realizados no 
Janeiro: 14 e 28 Educandário Sagrados Corações; em 2012, 
Fevereiro: 11 e 25 eles vão ocorrer nos dias 17 de março, 19 de 
Março: 10 e 24 Maio, 21 de Julho e 20 de Outubro.
Abril: 14 e 28
Maio: 12 e 26 O ECC - Encontro de Casais com 
Junho: 09 e 23 Cristo terá duas oportunidades para casais 
Julho: 14 e 28 que desejem se iniciar neste importante e 
Agosto: 11 e 25 salutar movimento eclesial, que normalmente 
Setembro: 08 e 22 promovem uma profunda mudança para 
Outubro: 13 e 27 melhor na vida cristã do casal. Os encontros 
Novembro: 10 e 24 começam na noite de sexta-feira e se 
Dezembro: 08 e 22 prolongam até à noite do domingo, geralmente 

Estes cursos normalmente têm a no Educandário São Benedito. Em 2012, serão 
duração aproximada de duas horas. nos dias 18 a 20/05 e 26 a 28/10.
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LITURGIA DIÁRIALITURGIA DIÁRIA Fevereiro/2012

(Fonte: Diretório da Liturgia - CNBB) - Ano B São Marcos

01 – 2Sm 24, 2.9-17 Sl 31 (32), 1-2.5.6.7 (R/. cf 5c) Mc 6, 1-6 
02 – Apresentação do Senhor: Ml 3, 1-4 ou Hb 2, 14-18 Sl 23 (24), 7.8.9.10 (R/. 10b) Lc 2, 22-40 ou abrev. 22-32 
03 – Eclo 47, 2-13 (gr. 2-11) Sl 17 (18), 31.47 e 50.51 (R/. cf. 47b) Mc 6, 14-29 
04 – 1Rs 3,4-13 Sl 118 (119), 9.10.11.12.13.14 (R/.12b) Mc 6, 30-34 
05 – 5º Domingo do Tempo Comum: Jó 7, 1-4, 6-7 Sl 146 (147), 1-2.3-4.5-6 (R/. cf.3a) 1Cor 9, 16-19. 22-23
        Mc 1, 29-39 (Curas na Galiléia) 
06 – 1Rs 8, 1-7. 9-13 Sl 131 (132), 6-7. 8-10 (R/.8a) Mc 6, 53-56 
07 – 1RS 8, 22-23.27-30 Sl 83 (84), 3.4.5 e 10.11 (R/.2) Mc 7, 1-13 
08 – 1Rs 10, 1-10 Sl 36 (37), 5-6.30-31.39-40 (R/. 30a) Mc 7, 14-23 
09 – 1Rs 11, 4-13 Sl 105 (106), 3-4.35-36.37 e 40 (R/.4) Mc 7, 24-30 
10 – 1Rs 11, 29-32; 12,19 Sl 80 (81), 10-11ab.12-13.14-15 (R/.cf. 11a.9a) Mc 7,31-37 
11 – 1Rs 12, 26-32; 13,33-34 Sl 105 (106), 6-7a.19-20.21-22 (R/. 4a) Mc 8, 1-10 
12 – 6º Domingo do Tempo Comum: Lv 13, 1-2.44-46 ou à escolha: 2Reis 5, 9-14 Sl 31 (32), 1-2.5.11 (R.7) 1 Cor 10, 31 – 11,1
         Mc 1, 40-45 (Cura de um leproso) 
13 – Tg 1, 1-11 Sl 118 (119), 67.68.71.72.75.76 (R/.77a) Mc 8, 11-13 
14 – Tg 1, 12-18 Sl 93 (94), 12-13a. 14-15. 18-19 (R/.12a) Mc 8, 14-21 
15 – Tg 1, 19-27 Sl 14 (15), 2-3ab.3cd-4ab.5 (R/.1b) Mc 8, 22-26 
16 – Tg 2, 1-9 Sl 33 (34), 2-3.4-5.6-7 (R/.7a) Mc 8, 27-33 
17 – Tg 2, 14-24.26 Sl 111 (112), 1-2.3-4.5-6 (R/. cf.1b) Mc 8, 34 – 9,1 
18 – Tg 3, 1-10 Sl 11 (12), 2-3.4-5.7-8a (R/. 8a) Mc 9, 2-13 
19 – 7º Domingo do Tempo Comum: Is 43, 18-19. 21-22.24b -25 Sl 40 (41), 2-3.4-5.13-14 (R/. 5b) 2Cor 1, 18-22 
        Mc 2, 1-12 (Cura do paralítico e perdão do pecados) 
20 – Tg 3, 13-18 Sl 18 (19B), 8.9.10.15 (R/. 9a) Mc 9, 14-29 
21 – Tg 4, 1-10 Sl 54 (55), 7-8.9-10a.10b -11a.23 (R/. 23a) Mc 9, 30-37 
22 – Quarta-feira de Cinzas: Jl 2, 12-18 Sl 50 (51), 3-4. 5-6a. 12-13.14 e 17 (R/. cf. 3a) 2Cor 5, 20 – 6, 2 
        Mt 6, 1-6.16-18 (A esmola, a oração e o jejum) 
23 – Dt 30, 15-20 Sl 1, 1-2.3.4 e 6 (R/. cf. Sl 39 [40], 5a) Lc 9, 22-25 
24 – Is 58, 1-9a Sl 50 (51), 3-4.5-6a. 18-19 (R/. 19b) Mt 9, 14-15 
25 – Is 58, 9b-14 Sl 85 (86), 1-2.3-4. 5-6 (R/. 11a) Lc 5, 27-32 
26 – 1º Domingo da Quaresma: Gn 9, 8-15 Sl 24 (25), 4bc-5ab.6-7bc.8-9 (R/. cf.10) 1Pd 3, 18-22 
        Mc 1, 12-15 (Tentação de Jesus) 
27 – Lv 19, 1-2. 11-18 Sl 18 (19A), 8.9.10.15 (R/. Jo 6, 63c) Mt 25, 31-46 
28 – Is 55, 10-11 Sl 33 (34), 4-5.6-7. 16-17.18-19 (R/. 18b) Mt 6, 7-15 
29 – Jn 3, 1-10 Sl 50 (51), 3-4.12-13.18-19 (R/. 19b) Lc 11, 29-32 
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Gráfica São Judas Tadeu

Gráfica São Judas Tadeu

A paróquia-Catedral e a paróquia tanto da catedral como das capelas. Dentre 
Bom Jesus vão realizar um curso de as funções principais dos ministros leitores, 
formação para novos ministros Leitores cabe-lhes proclamar a Palavra de Deus na 
neste mês de fevereiro. Este curso será Liturgia da Palavra nas missas, ou em 
dado no salão paroquial daquela paróquia, e outras celebrações, além de auxiliar seu 
tem a duração de quatro horas, a saber: entendimento a participantes de encontros 
duas horas, para a parte teórica, no dia ou Leitura Orante em Comunidades.
14/02, das 19h30 às 21h30; e duas horas, 
para a parte prática, no dia 16/02, no Aos Ministros Extraordinários da 
mesmo horário. Comunhão Eucarística (MECEs) convém 

assumir também o ministério de Leitores, 
Em nossa paróquia, as inscrições uma vez que proclamam a Palavra nas 

podem ser feitas com os integrantes da visitas a doentes ou em celebrações da 
Pastoral Litúrgica que atuam nas missas Palavra.

Inscrições abertas para novos ministros Leitores

12º Aniversário da Dedicação da Catedral
18 de fevereiro de 2000 se tornou uma data histórica, em nossa diocese, em virtude de, 

neste dia, o então bispo Dom Fré ter realizado solenemente a Dedicação da Catedral, com a 
presença do clero diocesano. Assim, anualmente neste dia, a diocese celebra esta festa, e na 
própria Igreja-Catedral se realiza a Solenidade do Aniversário da Dedicação.

Este seu 12º aniversário cai em um sábado, e esta missa solene deverá ser presidida 
pelo bispo Dom Edmilson às 19h30, concelebrada pelo pároco Pe. Ronaldo.
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passam pela igreja inúmeras pessoas que elevam suas É com elevado sentimento de alegria e com 
orações e à procura dos serviços paroquiais de desejosa esperança que escrevo aos leitores do 
evangelização. Tudo isso requer uma atenção especial, informativo “Catedral”, especialmente aos paroquianos 
além da nobreza litúrgica que a igreja catedral exige. que tomam parte na vida comunitária desta Igreja 

Catedral.
Por isso, conto com o compromisso na fé de 

tantos cristãos católicos munidos de dons e ministérios, Parafraseando o salmista, digo: “Eis que venho 
para a eficácia de toda boa obra que realizarmos. Não se Senhor, com prazer faço a vossa vontade”. De coração 
intimidem e nem tenham medo. A Igreja precisa inteiro e na obediência da fé, venho servir o Senhor nesta 
generosamente do seu Sim. Aquele que nos chama Igreja Mãe, onde se encontram sediadas a Paróquia Divino 
também nos capacita e nos retribuirá com a mesma Espírito Santo e a Cátedra Episcopal. À luz do Divino 
generosidade.  Espírito Santo quero buscar cumprir a vontade de Deus a 

fim de que o Reino aconteça neste território.
Neste mês de fevereiro, mais especificamente no 

dia 18, celebraremos a solenidade da Dedicação da Por isso, convoco todos os paroquianos e 
Catedral. Com essa solenidade quero dedicar minhas agentes de pastorais, de movimentos, de associações e 
orações e súplicas a todos os que deram sua vida e o de outros organismos vivos para que estejam atentos aos 
testemunho da fé neste templo santo, em especial nosso sinais dos tempos e às necessidades de evangelização 
primeiro bispo Dom José de Matos Pereira, cujos restos neste local em que o Senhor nos colocou. Aqui, como em 
mortais repousam na sua capela mortuária.todas as comunidades cristãs, o Senhor espera que 

sejamos uma verdadeira comunidade de fé, que vivamos 
Que a Virgem Maria interceda por nós e o Divino profundamente do Seu amor e da comunhão entre si, 

cultivando os valores evangélicos no seu interior. Espírito Santo nos ilumine em toda obra de evangelização.

Com as bênçãos de Deus,Situada na área central da cidade, a Paróquia 
Divino Espírito Santo traz consigo uma riqueza histórica e 

Padre Ronaldo José Migueluma realidade complexa com diversas instituições 
  Párococomerciais e empresariais dentre outras. Diariamente 

A VOZ DO PÁROCOA VOZ DO PÁROCO
Pe. Ronaldo J. Miguel

Neste ano de 2012 começam as fundamentais na forma de se apresentar ao documento, logo aprovado e publicado no 
comemorações do Jubileu de Ouro do Concílio mundo. O próprio João XXIII inaugurou o mesmo ano de 1963 por Paulo VI.
Vaticano II, que vão acontecer no período Vaticano II aos 11 de outubro de 1962. Não viu 
2012-2015. o seu fim, pois morreu aos 03/06/1963, mas O bispo emérito de Blumenau, Dom 

seu sucessor Paulo VI  o reabriu em seguida e Angélico Bernardino, assim se manifesta 
Aquele que se tornaria o maior e o levou a bom termo, encerrando-o em 8 de sobre a importância do Vaticano II: «Na 

mais importante acontecimento da Igreja do dezembro de 1965. comemoração do jubileu de ouro do concílio, 
século XX, foi anunciado pelo então papa João não se trata, simplesmente, de olhar para trás. 
XXIII na festa da conversão de São Paulo de 25 (...) Precisamos abraçar suas grandes Transformação essencial
de janeiro de 1959, pegando o mundo todo de intenções e ensinamentos, e concretizá-los Talvez seja difícil para muita gente, 
surpresa. Muitos não viam a necessidade de numa verdadeira conversão pastoral.»  que não vivia na época da Igreja anterior ao 
um concílio, geralmente convocado mais para Segundo ele, muitos ainda hoje querem se Concílio, imaginar como eram aqueles 
debater pontos doutrinais polêmicos ou manter em estruturas religiosas que foram tempos. A começar pela liturgia, com a missa 
combater idéias anti-cristãs ou anti-eclesiais. boas no passado, mas hoje estão em latim e o padre no altar de costas para o 
O papa, porém, profeticamente entendia que a ultrapassadas. «Essa imensa tarefa a ser povo, além de todos os Sacramentos também 
Igreja estava precisando se adaptar levada avante no vigor do Espírito Santo deve serem ministrados naquele lingua morta, 
urgentemente aos novos tempos, e o termo envolver todo o Povo de Deus, não podendo milenar e incompreensível. De imediato, 
italiano aggiornamento - que tem o significado ficar somente a cargo de alguns setores da portanto, veio a reforma litúrgica, a partir de 
de atualização -, passou também à história no estrutura eclesiástica. Trata-se de lançar as uma Constituição conciliar chamada «O 
sentido de levar a Igreja a promover reformas redes, de fato, em águas mais profundas.»Sacrossanto Concí l io» ,  o  pr imei ro  

Jubileu de Ouro do Vaticano II
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DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO

Fevereiro/2012

01 – 18h00 - Com. Sagrada Família - Terço         20h00 - Com. Sagrada Família - Leitura Orante
        19h30 - Com. São Sebastião - Reunião da Comunidade e MECEs         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos Homens
        20h00 - Com. Bv. João Paulo II - Leitura Orante 15 – 17h30 - Com. São Sebastião - Leitura Orante
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos         19h30 - Com. Bv. João Paulo II - Missa
        20h00 - Salão paroquial - Catequistas – Semana de estudos         20h00 - Salão paroquial - Curso Bíblico-Litúrgico
02 – 19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Leitura Orante (APEOESP)         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião da Diretoria 16 – 19h30 - Salão paroquial do Bom Jesus - Curso p/ novos Leitores
        20h00 - Salão paroquial - Catequistas – Semana de estudos         19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Leitura Orante (APEOESP)
03 – 17h30 - Com. São Sebastião - Orações na capela do Educandário         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião de MECEs
        20h00 - Salão paroquial - Catequistas – Semana de estudos         20h00 - Centro Catequético - Reunião com pais – 3ª. e 4ª. etapas
04 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Inscrições para a Catequese 17 – 17h30 - Com. São Sebastião - Visitas a doentes (Past. da Saúde)
        09h00 - Com. N. Sra. das Graças - Início da Catequese p/ Crisma         19h00 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião de Catequistas
        18 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese
        18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas         
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens         18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas
05 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens
        09h30 - Catedral - Envio de Catequistas         19h30 - Catedral - Missa – Aniv. da Dedicação da Catedral
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa         20h00 - Com. Sagrada Família - Encontro de formação
        19h30 - Catedral - Missa – Acolitado para J. P. Lombardi 19 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa
        20h45 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião da Diretoria         09h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião com pais de crismandos
06 – -          - Com. Sagrada Família - Missões         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa dos Dizimistas
        -          - Colégio Nomelini - Início de Catequese 3ª. e 4ª. etapas 20 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Leitura Orante
        -          - Centro Catequético - Semana de Inscrições p/ Crisma 21 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço
        15h30 - Centro Catequético - Reunião de catequistas         19h30 - Com. Sagrada Família - Missa
07 – -          - Centro Catequético - Início de Catequese 3ª. e 4ª. etapas 22 – 19h30 - Catedral - 4ª. feira de Cinzas – Início da CF 2012
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço         19h30 - Com. São Sebastião - Encontro de iniciação bíblica
        20h00 - Com. São Pedro - Terço 23 – 19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Missa
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos Homens         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião de Ministros Leitores
        20h00 - Com. São João Batista - Leitura Orante         20h00 - Salão paroquial - Reunião da Pastoral Litúrgica
08 – 15h30 - Com. Bv. João Paulo II - Terço e estudo da bíblia 24 – 17h30 - Com. São Sebastião - Camp. da Fraternidade (nas casas)
        19h30 - Centro Catequético - Reunião da Pastoral da Acolhida 25 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese
        19h30 - Com. São Sebastião - Missa         
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos         18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas
09 – 14h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Curso para catequistas         19h30 - Salão paroquial - Curso de Batismo p/ pais e padrinhos
        19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Reunião de trabalho (APEOESP)         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Leitura Orante 26 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa
10 – 17h30 - Com. São Sebastião - Leitura Orante         09h00 - Com. N. Sra. das Graças - Curso bíblico-litúrgico
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens         10h30 - Catedral - Batizados
        19h30 - Salão paroquial - Curso de Batismo p/ pais e padrinhos         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa

27 – -          - Colégio Nomelini - Início Catequese de Crisma
        -          - Centro Catequético - Encerramento de inscrições p/ Crisma 28 – 09h e 16h00 - Catedral - Via-Sacra c/ catequizandos
11 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese         09h e 16h00 - Catedral - Via-Sacra c/ catequizandos

        19h30 - Com. São Pedro - Missa
        18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião de catequistas         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Via-Sacra
12 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa dos dizimistas         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos
        10h30 - Catedral - Batizados         20h00 - Com. São João Batista - Reunião de trabalho
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa da Família         20h00 - Com. Sagrada Família - Leitura Orante
13 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Leitura Orante         20h00 - Past. Matrimonial - Preparação de Encontro de Noivos
14 – 19h30 - Com. São João Batista - Missa         20h00 - C. Catequético - Reunião de Coordenadores Min. Leitores
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço 29 – 15h30 - Com. Bv. João Paulo II - Terço
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião da Camp. da Fraternidade         20h00 - Com. Bv. João Paulo II - Camp. da Fraternidade
        19h30 - Salão paroquial do Bom Jesus - Curso p/ novos Leitores         20h00 - Centro Catequético - P. da Acolhida – Camp. da Fraternidade
        20h00 - Centro Catequético - Ministros Leitores: Leitura Orante         -          - Com. São Sebastião - Missões
        20h00 - Com. São Pedro - Leitura Orante

15h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Catequese de adultos
15h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Catequese de adultos

15h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Catequese de adultos

        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião com pais de catequizandos

        15h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Catequese de adultos

AGENDA GERAL DO MÊSAGENDA GERAL DO MÊS

No dia 5, Lombardi receberá o ministério de Acólito
No domingo 5 de fevereiro, na Catedral, na missa diácono, cerimônia esta já marcada para o dia 10 de agosto 

das 19h30 a ser presidida pelo bispo Dom Edmilson, José deste ano - Dia de São Lourenço, padroeiro dos diáconos.
Paulo Lombardi estará recebendo o ministério do Acolitato. O acólito, embuído da graça divina conferida pela 
Em sua  caminhada para o Diaconato permanente, ele já Igreja, tem funções especiais no serviço do altar e da 
passou pelo rito de Admissão (05/11/11), recebeu o Liturgia, como auxiliar dos bispos, presbíteros e diáconos, 
ministério do Leitorato (26/11/11), e agora receberá o além de auxiliar a comunidade na Pastoral Litúrgica em suas 
último dos ministérios canônicos, antes de ser ordenado celebrações.
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ANIVERSARIANTES DO MÊSANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns!
Fevereiro/2012

01 – INÊS VALÉRIA TEIXEIRA BORO 11 – RICARDO ALEXANDRE NUNES 22 – EDWARD JORGE 
01 – JAIRA EMACULADA CUNHA 11 – VERA LÚCIA DINI PIVOTO ABE 22 – ELISA SALGADO DE DEUS SILVA 
02 – ROSA ANTÔNIA MORELLO GODOY 12 – ELZA DE OLIVEIRA RODRIGUES 22 – INAMAR APARECIDA ADAMO CIRINO 
03 – ADRIANA SERAFIM 12 – EUNICE EULÁLIA MARQUEZ MONTEIRO DE 22 – UNILTON MAFRA BARCELOS 
03 – AGNONÁ LACERDA DE FREITAS         BARROS 23 – LINA MILEO 
03 – CÉLIA APARECIDA MAGALINI CERVI 12 – MARIA APARECIDA MENEGHESSO 24 – ALFEU ALEXANDRE BRAZ FREITAS BASTON 
03 – MANOEL SOARES SOBRINHO 13 – LAURA CARBONI MARTINHONE CINTRA 24 – ESTHER CASTRO LUZ BORO 
04 – GERALDO MELO DE CARVALHO 13 – MARIA OVIDIA JUNQUEIRA NOGUEIRA 24 – LUSMAR PIRES PURCENA 
04 – GUSTAVO ABBADE         FALEIROS DE ALMEIDA 24 – MARCO ANTONIO DINIZ 
04 – MARTA LEMOS DINIZ 14 – EDWIRGES DIAS DOS SANTOS NETA E 26 – ANTONIO SANTANA DOS SANTOS 
05 – ALESSANDRA ALVES DE LIMA         SOUZA 26 – ELIZABETE FÁTIMA DA SILVA 
05 – ARMANDO MITONORO YAMOTO 14 – ELZA APARECIDA PASSOS DE ARAÚJO 26 – SUELI DE TOLEDO 
05 – VALDEMAR DIAS 14 – HILDA APARECIDA SILVEIRA E OLIVEIRA 27 – ALCEBIADES MANOEL DO NASCIMENTO
07 – ALDA CELIS BATISTA PEREIRA BARCELOS 14 – MARGARIDA MARIA TOLEDO RODRIGUES         VECCHINI 
08 – ALCINA VILELA BATISTA         BASTON 27 – ANA LUIZA MORAES DE ALMEIDA SAMPAIO 
08 – FATMI ELAIUY WITZEL 18 – EDELSON ANTONIO DA SILVA 27 – EXPEDITO BRUNO BARBOSA 
08 – LUIZA MONTEIRO DE BARROS 18 – ELZA HELAINE MARIANO ALVES GARCIA 27 – IRANI MARQUEAFAVE 
08 – MARIA JOSÉ DA SILVA 18 – JÚLIO CÉSAR GAMBARATO 27 – MARIA AUGUSTA DE OLIVEIRA RODRIGUES 
08 – PEDRO PAULO DIAS 19 – CONRADO AUGUSTO TELLES ANTUNES 27 – SIBELE MARIA DE DEUS SILVA 
09 – INÊS NUNES NOGUEIRA 19 – IRMA GARCIA DE CARVALHO MARQUES 27 – SILVIA ELIAS BORTOLO 
09 – OLINDA MIZIARA YUNES 20 – ADELAIDE DE MOURA SANTOS 27 – SIMONE MARIA DE DEUS SILVA 
10 – WILMA ROSA NUNES FERREIRA DA SILVA 20 – MARIA APARECIDA SANTANA 28 – BEATRIZ FORESTO GRABOSKI 
11 – CARLOS ALBERTO CARDOSO 20 – SIRLENE DE SOUZA 28 – MARIA LUCI VIEIRA FERNANDES 
11 – LAURA MACHADO ALVES 21 – NOÊMIA LUIZ GOULART 29 – DOMINGAS DOS SANTOS AGUIAR 
11 – MÁRCIA RAMOS 21 – TÂNIA MARIA DIAS ALVES 29 – GUILHERME ALVES FERREIRA 

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

Formação?
Quem procura, acha...

De fato, algumas vezes encontramos ESCOLAS DE TEOLOGIA * Curso bíblico-litúrgico - se você gostaria de 
certas pessoas que se queixam de não A Diocese oferece três tipos mensalmente adquirir maior conhecimento da 
poderem assumir ministérios (serviços principais de formação, dentre outros: Bíblia e da Liturgia, este curso é oferecido em 
eclesiais) nas paróquias onde frequentam as duas oportunidades à sua escolha: ou nas 
missas dominicais, por não se sentirem 1- Centro de Formação Catequética (Cidade de terceiras quartas-feiras de cada mês, das 
preparadas. Por isso, embora milhares de M a r i a )  -  I n s c r i ç o e s  a t é  8 / 0 2 ; 20h00 às 22h00 no salão paroquial, ou no 
pessoas se apresentem semanalmente para a quarto Domingo de cada mês no salão da 
comunhão eucarística, podemos ficar 2- Capacitação para Catequistas junto a Comunidade N. Sra. das Graças, no bairro 
pensando se esta «comunhão» realmente está pessoa com deficiência (Cidade de Maria) - Exposição, das 09h às 11h00.
acontecendo, em vista de tanta carência de I n s c r i ç o e s  a t é  8 / 0 2 ;
agentes de pastoral que sentimos para uma * Curso para Catequistas - A partir de 
verdadeira implantação do Reino de Cristo em 3 - Escola de Teologia para leigos (Rosário) - fevereiro próximo, para quem puder frequentar 
nosso meio. Toda segunda-feira - contribuição de 5,00 um curso especial para Catequistas no período 

Com efeito, temos necessidade de mensais - Missa de abertura do ano letivo será da tarde de uma quinta-feira por mês, ele 
catequistas, de ministros da distribuição no dia 27 de fevereiro às 19h30, no salão da acontecerá no salão da Comunidade N. Sra. de 
eucarística, de ministros leitores, de músicos e Paróquia N. Sra. do Rosário. Inscrições até o Fátima das 14h30 às 16h30. As datas já estão 
integrantes para os grupos de cantos, de dia 20/02 na secretaria paroquial do Rosário. definidas, e mais informações podem ser 
liturgia, de acolhida e de inúmeras pastorais obtidas com Eliane pelo tel. 3323-6358.
que precisamos criar mas não temos ninguém Em todas as paróquias se pode obter 
para assumi-las. mais informações, até por telefone, ou pelo e- E durante todo o ano, tanto as 

Estas pessoas dizem que não têm mail paróquias como a diocese, estão sempre 
formação suficiente, mas bem que poderiam divulgando encontros de formação diversos, 
procurar esta formação..., e se a procurarem, OUTROS CURSOS de modo que só mesmo quem não tiver 
vão achar. Porque aqui mesmo em nossa Mesmo na nossa paróquia-catedral é interesse em se capacitar melhor vai deixar de 
cidade, ou paróquia, temos cursos e encontros possível participar de cursos e encontros de procurá-los e de participar deles.
vários que oferecem esta preparação para todo formação, suficientes para o exercício de um 
tipo de ministério. ou outro ministério, como por exemplo: «Quem procura, acha»  (Mt 7,8b)

faccini20@hotmail.com
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Amados irmãos e irmãs, a partir desta edição do O lhando porém, as igrejas já existentes, 
Informativo da Paróquia da Catedral, vamos escrever vários principalmente as mais antigas, construídas antes do Concílio 
artigos falando do espaço destinado ao primeiro sacramento Ecumênico Vaticano II, encontra-se a pia batismal na porta de 
da nossa Igreja: o Batismo. Para se entender melhor o valor entrada; faz sentido, pois “O batismo é a porta de entrada para 
simbólico do espaço do batistério, é preciso ter uma rápida se fazer parte da assembleia dos cristãos”. “A comunidade 
compreensão do sacramento do Batismo, seu sentido e cristã acolhe, abre-se para que novos membros, regenerados 
significado para nos cristãos. pelo banho da vida, edificados como templo do Senhor, dela 

participem e formem um único corpo.” Assim não só pode-se 
acolher os catecúmenos, como também todos os batizados As Instruções Gerais dos Livros Litúrgicos, 
que entrarem na igreja podem fazer o sinal da cruz com a água especificamente sobre os sacramentos da iniciação cristã, 
batismal, recordando assim o seu batismo. dizem que o batismo incorpora os fiéis a Cristo, e os torna 

membros do povo de Deus, perdoa os pecados e os torna filhos 
Aqui na nossa paróquia, na igreja matriz da Catedral, a adotivos,  transformando-os em novas criaturas pela água do 

Espírito Santo. Dizem ainda que o pia batismal encontra-se do lado 
batismo é o sinal da fé com o qual os esquerdo do presbitério de quem 
seres humanos respondem ao entra na igreja. Essa pia, construída 
Evangelho de Cristo, iluminados pela bem antes do Concílio Vaticano II, 
graça do Espírito Santo. Assim, o nos traz uma série de significados: 
batismo é o primeiro sacramento da de modo especial, a vazão de sua 
iniciação cristã. Por ele as “pessoas água se dá nos alicerces da igreja. A 
passam a pertencer ao corpo da pia tem uma divisória: de um lado é 
Igreja”. É o momento em que o colocada a água que é abençoada na 
homem não apenas se torna cristão, grande Vigília do Sábado Santo, e 
mas também pedra viva para a que é jogada sobre a cabeça da 
construção do templo de Deus. criança no dia do Batismo, e do outro 
Então “entre as par tes mais lado existe um pequeno cano que 
importantes da igreja destaca-se leva essa água até o alicerce da 
com razão o batistério, isto é, o lugar construção, lembrando-nos que 
onde está colocada a fonte batismal. essa água não é uma água qualquer. 
Aí se celebra o Batismo, primeiro sacramento da nova Aliança, É água fecundada pelo Espírito Santo, água que nos dá nova 
pelo qual os homens, seguindo a Cristo na fé, e recebendo o vida, como veremos no artigo da próxima edição. Nos lembra 
espírito de adoção de filhos, são chamados, e são de fato, filhos ainda que, assim como a igreja precisou de uma fundação, de 
de Deus; assemelhados à morte e à ressurreição de Cristo, são um alicerce para ser construída, assim também o Batismo é o 
inseridos em seu Corpo; recebendo a unção do Espírito, início, o alicerce, a base para a vida nova do novo cristão. Faça a 
transformam-se em templo santo de Deus, em membros da experiência de ir conhecê-la e olhe a pia batismal desta nossa 
Igreja, raça eleita, sacerdócio régio, nação santa, e povo de sua igreja, e faça ali sua oração por todos os cristãos ali batizados.
propriedade”.

Na próxima edição continuaremos a aprofundar 
O lugar do batistério, ou da fonte batismal ou ainda da nosso  conhecimento sobre o espaço do batistério, 

pia batismal, deve ser pensado em conjunto com os outros abordando de modo especial sobre o símbolo mais importante 
espaços, mantendo sempre uma conexão com o espaço da deste sacramento: a ÁGUA.
celebração eucarística, mas nunca no presbitério como orienta 
o Guia Litúrgico Pastoral da CNBB. Numa nova construção, 
Pastro orienta “pensar num local próprio e grande”, ou seja, que 
os projetos das novas construções de igreja tenham um local 
próprio para abrigar a fonte batismal, chamado de batistério ou 
capela do batismo.

Valor simbólico do espaço do Batistério
“Ide, pois; de todas as nações fazei discípulos, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo”.   (Mt 28,19)

1. AS INSTRUÇÕES Gerais dos Livros Litúrgicos (IGLL). p. 10.
2. RITUAL de Bênçãos. p. 306.
3. PASTRO, C. Guia do Espaço Sagrado. p. 162.
4. MACHADO, R. C. A. O espaço da celebração: mesa, ambão e outras 
peças. p. 29.
5. Texto fornecido por Ir. Laíde Sonda em palestra na 21ª. Semana de 
Liturgia. São Paulo, 2007.
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Entendendo melhor o tempo quaresmal...
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Todos já sabemos que agora em fevereiro o dia 22 é Quarta-
Feira de Cinzas. Tem gente que pensa que este dia é marcado porque é 
depois da terça-feira de carnaval. Engano! Também sabemos que a 
quaresma é um tempo de penitência, uma época em que, no Brasil, 
acontece a Campanha da Fraternidade, e que é um tempo de preparação 
para a Páscoa - a mais importante festa da cristandade -, embora hoje 
isto perdeu muito de seu significado devido a tanto individualismo e 
relativismo. Mas os verdadeiros cristãos precisam resgatar e viver o seu 
real sentido.

Desta vez, porém, queremos mostrar como é que a Igreja vem 
marcando este tempo através dos séculos. Olhe estes meses de 2012 ao 
lado, e repare como os 40 dias da quaresma não incluem os domingos. 
Por que? - A resposta é simples e significativa: os 5 domingos estão no 
tempo quaresmal, mas não são «dias de penitência», uma vez que o 
«primeiro dia da semana», desde os primórdios do cristianismo, é o Dia 
do Senhor, dia em que celebramos a Ressurreição (Páscoa) de Cristo. 
Todos os domingos do ano são como que uma extensão do Dia da 
Páscoa.

Para entender porque a Páscoa, em cada ano, é celebrada em 
dias diferentes (é uma festa móvel), precisamos ir ao ano 325 d.C., 
quando em Nicéia (hoje Iznik, na Turquia), realizou-se um Concílio, onde, 
dentre outros importantes assuntos, definiu-se como, daí em diante, a 
Igreja celebraria anualmente a Páscoa. Por ser a mais importante festa 
dos cristãos, concluiu-se que deveria ser realizada na estação mais 
bonita do ano - a Primavera -, e durante a fase da Lua mais bonita e 
significando a plenitude da Salvação operada por Cristo - a Lua cheia. 
Então foi estabelecida a seguinte regra: «em todos os anos, a Páscoa 
deve ser celebrada no primeiro Domingo depois da primeira Lua cheia da 
Primavera».

Naquela época, o hemisfério sul do nosso planeta não era ainda 
conhecido, e hoje sabemos que as estações são invertidas. Quando no 
hemisfério norte é Primavera, aqui é Outono; quando lá é Verão, aqui é 
inverno. Por isso aqui no Brasil a Páscoa ocorre no Outono. A primavera 
começa no dia 21 de março (no hemisfério norte). Olhe os meses ao 
lado, e veja que a primeira Lua cheia depois do início da primavera, em 
2012, é no dia 6 de abril. Assim, neste ano, a Páscoa é 8 de abril. No ano 
que vem, 2013, a primeira Lua cheia depois da primavera será no dia 26 
de março, e a Páscoa então será no primeiro Domingo seguinte, 31 de 
março.

Desta forma, visto o dia da Páscoa, é só fazer a contagem 
regressiva dos 40 dias úteis anteriores, que se chega ao dia em que deve 
ocorrer a Quarta-feira de Cinzas. E só depois disso é que se marca as 
outras festas da Igreja (e aí vemos que não é a Igreja que fica esperando 
em que dia será a terça-feira de carnaval..., mas o contrário). Há 17 
séculos, é assim que se estabelece o dia da Páscoa. Depois veremos que 
uma contagem semelhante ocorre nas 7 semanas (7 x 7= 49 dias) pós-
Páscoa, de modo que no 50º dia celebramos Pentecostes, e em seguida 
as festas dos Sagrados Corações, Corpus Christi..., que também são 
festas móveis.

Saber isso tudo, no entanto, não é mais importante que «viver a 
quaresma» como de fato precisa ser vivida. Embora as tentações do 
mundo estejam à nossa volta, é necessário ter a coragem de rechaçá-las. 
A quaresma é um tempo extraordinário que Deus nos concede para 
refletirmos em nossa existência, mudando pra valer nosso estilo de vida, 
numa conversão real para o discipulado de Jesus Cristo, que para isso 
derramou seu divino sangue na cruz: Ele quer que nos salvemos!



No dia 8 de janeiro, domingo 19h30, 
durante a Santa Missa, o bispo diocesano deu 
posse ao novo pároco da Paróquia-Catedral do 
Divino Espírito Santo de Barretos-SP, padre 
Ronaldo José Miguel. A igreja estava repleta de 
fiéis, inclusive da sua ex-paróquia Santa Ana e 
São Joaquim, onde foi substituído pelo Pe. Luiz 
Paulo Soares, lá empossado no dia 30 de 
dezembro.

Pe. Ronaldo, nos restantes vinte dias 
de janeiro, de imediato passou a se atualizar 
sobre o andamento das pastorais em geral e 
demais atividades paroquiais, uma vez que já 
trabalhou aqui até 2007 como vigário, antes de 
ser transferido para aquela paróquia. No 
mesmo mês de janeiro convocou e realizou 
reuniões com o Conselho de Assuntos 
Econômicos e o CPP - Conselho Paroquial de 
Pastoral, dentre outras.

Ao padre Ronaldo os paroquianos 
desejam-lhe todas as bênçãos divinas em seu 
novo ministério. 

Pe. Ronaldo toma posse e já imprime intenso ritmo de trabalho

Na noite de 20 de janeiro, o pároco Pe. 
Ronaldo, em sua primeira visita a uma 
Comunidade, esteve na capela do 
Educandário Sagrados Corações celebrando 
com os seus integrantes o dia do padroeiro 
São Sebastião.

músicos. O hino, antes de O padroeiro diocesano é o Divino Espírito 
tudo, deverá primar por uma Santo, terceira pessoa da Santíssima 
linguagem poética que Trindade, comemorado na Solenidade de 
traduza a presença da Igreja Pentecostes. A Igreja particular de Barretos 
no progresso de Barretos e tem 23 paróquias em 13 municípios divididos 
das demais 12 cidades que em quatro Regiões Pastorais (Barretos, 
compõem a diocese, suas Olímpia, Colina e Guaíra). O Ano Jubilar será 
paróquias e comunidades, aberto oficialmente pelo bispo diocesano, 
nesses 40 anos de Missão, Dom Edmilson Caetano, no dia 27 de maio, 
com características bíblico- Solenidade de Pentecostes, durante a Missa 
teológicas e pastorais. da Unidade Diocesana na igreja matriz da 

Paróquia São Benedito.
O Brasão deve 

identificar o bispado como      (Assessoria da Comunicação da Diocese)
uma instituição religiosa, 
reconhecida pela sua 
importância para a fé e a 
vida pastoral dos fiéis dos 
1 3  m u n i c í p i o s  q u e  
compõem a Igreja Particular 
e, ainda, deverá orientar-se 
p e l o s  p r i n c í p i o s  d a  
heráldica inspirando-se em Na terça-feira, 24 de janeiro, durante 

fatos históricos, culturais e religiosos a Missa dos Jornalistas na Catedral às 07h00, 
relacionados ao contexto missionário.o bispo diocesano, Dom Edmilson Caetano, 

fez o lançamento de concursos culturais, com 
Podem participar dos Concursos premiação, para a escolha do Hino Jubilar dos 

Culturais qualquer pessoa, duplas, trios ou 40 anos da Diocese de Barretos e do Brasão 
grupos, apresentando-se por pseudônimo, Diocesano. Os concursos fazem parte das 
desde que não faça parte das comissões festividades do Ano Jubilar do bispado, que 
organizadoras dos concursos ou membros da tem como tema: “Diocese de Barretos: 40 
Comissão Julgadora. O edital dos concursos anos de Vida e Missão»; e lema: «Ontem, 
está disponível no site da diocese.Hoje e Sempre no Caminho da Fé”.

O bispado de Barretos foi criado em O concurso do Hino será para letra e 
14 de abril de 1973 pelo então Papa Paulo VI. música, podendo haver parceria de letristas e 

Diocese prepara comemorações dos 40 Anos de sua criação
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