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Neste ano, não é só o trajeto da século XIII. Mais que a simples na solidariedade, e ser presenças vivas 
procissão de Corpus Christi, no dia 7 devoção à Eucaristia, ela quer ressaltar de Cristo na sociedade.
de junho, que está diferente. São três o verdadeiro espírito de comunhão que 
as mudanças mais significativas: a) o deve existir  entre nós, para que este Ir às ruas, assim, não é apenas 
horário do início da Santa Missa será alimento sagrado que nos é oferecido um ato devocional. O ato de «Ir às 
às 09h00 da manhã, e não à tarde por Deus não se torne apenas uma Ruas» tem o sentido de nos mostrar 
como nos últimos anos; b) o trajeto da prática religiosa individualista. que Jesus nos quer como seus 
procissão será da catedral e pela seguidores, seus discípulos, ser suas 
Avenida 19 até ao Educandário Comungar é entrar em testemunhas em todos os lugares, e 
Sagrados Corações; c) o tapete central comunhão com a Igreja, corpo de não só dentro das igrejas.
pela avenida deverá ter ar tigos Jesus Cristo, que é sua Cabeça (Ef 
artesanais para um futuro Bazar com 4,15). Quando recebemos as espécies E que o gesto concreto de 
r e n d a  d e s t i n a d a  a o  m e s m o  sagradas, comungamos todo o corpo doação de objetos artesanais para o 
Educandário. de  Cr i s to ,  po r tan to  t ambém Bazar do Educandário demonstre a 

comungamos a Igreja. Com todos os nossa inserção na pastoral social, uma 
«Corpus Christi» é uma seus integrantes, precisamos viver das prioridades diocesanas que 

solenidade oficial da Igreja desde o esta partilha de dons, na fraternidade, devemos vivenciar.
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LITURGIA DIÁRIALITURGIA DIÁRIA Junho/2012

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

01 – 1Pd 4,7-13; Sl 95 (96),10.11-12.13 (R/.13b); Mc 11, 11-26

02 – Jd 17,20b-25; Sl 62 (63),2.3-4.5 (R/.2b); Mc 11,27 – 33

03 - 9º DOMINGO DO TEMPO COMUM: SANTISSIMA TRINDADE : Dt 4,32- 34.39- 40; Sl 32 (33),4-5.6.9.18-19.20.22 (R/.12b); Rm 8,14-17

        Mt 28,16-20 (Despedida na Galileia)

04 – 2Pd 1,2-7; Sl 90 (91),1-2.14-15ab.15c-16 (R/.2b); Mc 12,1-12

05 – 2Pd 3,12-15a.17-18; Sl 89 (90),2.3-4.10.14 e 16 (R/.1); Mc 12,13-17

06 – 2Tm 1,1 – 3.6-12; Sl 122 (123),1- 2a.2bcd (R/.1a); Mc 12,18-27

07 – SSMO. CORPO E SANGUE DE CRISTO: Ex 24,3-8; Sl 115 (116),12-13.15.16bc.17-18 (R/.13); Hb 9,11-15; Mc 14,12-16.22-26

08 – 2Tm 3,10-17; Sl 118 (119),157.160.161.165.166.168 (R/.165a); Mc 12,35-37

09 – 2Tm 4,1-8; Sl 70 (71),8-9.14-15ab.16-17.22 (R/.cf.15a); Mc 12,38-44

10 – 10º DOMINGO DO TEMPO COMUM: Gn 3,9-15; Sl 129 (130),1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R/.7) 2Cor 4,3-18-5,1;

        Mc 3,20-35 (Jesus em casa ensinando)

11-  At 11,21b-26; 13,1-3; Sl 97 (98),1.2-3ab.3cd-4.5-6 (R/.2b); Mt 10,7-13

12 – lRs 17,7-16; Sl 4,2-3.4-5.7-8 (R/.7); Mt 5,13-16;

13 – Sto. ANTÔNIO DE PÁDUA : 1Rs 18,20-39; Sl 15 (16),1- 2a.4.5. e 8.11 (R/.1); Mt 5,17-19

14 – 1Rs 18,41-46; Sl 64 (65),10abcd..10e-11.12-13 (R/.2a); Mt 5,20-26

15 - SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS : Os 11,1.3-4.8c-9; Is12,2-3.4bcd.5-6 (R/.3) Ef 3,8-12.14-19; Jo 19,31-37

16 – IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA : Is 61,9-11; 1Sm 2,1.4-5.6-7.8abcd (R/ .cf;1a ); Lc 2,41-51

17 – 11º DOMINGO DO TEMPO COMUM : Ez 17,22-24; Sl 91 (92),2-3.13-14.15-16 (R/.cf.2a) 2Cor 5,6-10;

       Mc 4,26-34 (A semente e o grão de mostarda)

18 – 1Rs 21,1-16; Sl 5,2-3.5-6.7 (R/.2b); Mt 5,38-42

19 – 1Rs 21,17-29; Sl50 ( 51),3-4.5-6a.11e16 ( R/.cf.3a ); Mt 5,43-48

20 – 2Rs 2,1.6-14; Sl 30 (31),20.21.24 ( R/.25); Mt 6,1-6.16-18

21- Eclo 48,1-15 (gr.1-14); Sl 96 (97),1-2.3-4.5-6.7 ( R/.12a); Mt 6,7-15

22 – 2Rs 11,1-4.9-18.20; Sl 131 (132),11.12.13-14.17-18 (R/.13); Mt 6,19-23 

23 – 2Cr 24,17-25; Sl 88 (89),4-5.29-30.31-32.33-34 (R/.29a ); Mt 6,24-34

24 – DOMINGO DO TEMPO COMUM: NATIVIDADE DE S. JOÃO BATISTA – Is 49,1-6; Sl 138 (139),1-3.13-14ab.14c-15 (R/.14a) At 13,22-26

        Lc 1,57-66.80

25 – 2Rs 17,5-8.13-15a.18; Sl 59 (60),3.4-5.11-12a.12b-13 (R/7b); Mt 7,1-5

26 – 2Rs 19,9b-11.14-21.31-35a.36; Sl 47(48),2-3a.3b-4.10-11 (R/ .cf.9d); Mt 7,6.12-14  

27 – 2Rs 22,8-13;23,1-3; Sl 118 (119),33.34.35.36.37.40 (R/.33a); Mt 7,15-20

28 – 2Rs 24,8-17; Sl 78 (79),1-2.3-5.8-9 (R/.9b); Mt 7,21-29

29 – 2Rs 25,1-12; Sl 136 (137),1-2.3.4-5.6 (R/.6a); Mt 8,1-4

30 – Lm 2,2.10-14.18-19; Sl 73 (74),1-2.3-4.5-7.20-21 (R/.19b); Mt 8,5-17 
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Intenções de Orações para Junho:
Geral: Cristo presente na Eucaristia.

 Para que os fiéis saibam reconhecer na 
 Eucaristia a presença viva do Ressuscitado 
  que os acompanha na vida diária.

Missionária: cristãos na Europa.
  Para que os cristãos na Europa 
   redescubram sua própria identidade e 
   participem com maior empenho no 
    anúncio do Evangelho.
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JANEIRO
A VOZ DO PÁROCOA VOZ DO PÁROCO

Pe. Ronaldo J. Miguel

entre os fiéis é capaz de gerar.Nos dias seis e sete de julho estaremos 
realizando mais uma edição da Festa Paroquial do Divino 
Espírito Santo em nossa comunidade. Marcada por De fato, de todas as minhas experiências, são 
inúmeros acontecimentos e coordenada pelo festeiro nestes momentos de festa que os irmãos e irmãs se 
Carlos Eugênio Zardini, com o auxílio de toda a aproximam uns dos outros e tomam parte em suas vidas, 
comunidade, a Festa do Divino resgata tradições antigas fortalecendo os laços de amizade e fraternidade. Assim, 
na Igreja e tem por finalidade manter a obra da dão sinais visíveis do que deve ser uma verdadeira 
evangelização em nossa Paróquia Catedral. comunidade de fé, aproximando-se dos irmãos e criando 

vínculos de comunhão. É bom encontrar-se com os 
irmãos para rezar e festejar juntos.Através da colaboração de muitos devotos e fiéis, 

a Festa tem garantido a manutenção 
econômica de toda a paróquia. Por isso, peço as orações 
Somente o dízimo e outras formas e a participação de todos nesta 9ª 
de contribuição, não tem sido o edição da tradicional Festa do 
suficiente para manter os gastos Divino. Ela coroa as celebrações 
gerados pela Igreja. religiosas que realizamos até em 

preparação à festa de Pentecostes.
Neste sentido, a Festa do 

Divino vem sendo uma verdadeira Em nome de toda a 
providência divina para garantir a Comissão Organizadora da festa e 
sustentabilidade econômica na obra de seu coordenador, desde já 
de evangel ização de nossa agradeço todos os que, direta ou 
paróquia. Há muito que fazer para indiretamente, estão contribuindo 
aprimorar e ampliar as ações religiosas. Precisamos tanto para a realização de mais uma Festa Paroquial, sob o 
de recursos financeiros quanto de recursos humanos. patrocínio do Divino Espírito Santo, a Quem rogo gloriosa 
Entretanto, coloco minha confiança no Senhor que luz e proteção sobre todos os contribuintes e suplico ao 
sempre providencia o necessário para toda boa obra. Senhor que tenham seus nomes inscritos no coração do 

nosso Deus.
De tudo o que foi dito, vale acrescentar que a Com a bênção de Deus e a luz do Espírito, minha 

Festa do Divino não se limita à arrecadação de fundos para eterna gratidão a todos.
a manutenção da Igreja. Trata-se de um instrumento 
valioso para a evangelização da comunidade. É uma festa Padre Ronaldo José Miguel
familiar. Nela a Igreja se reúne para trabalhar e festejar Pároco
juntos. Mostra a solidariedade e a força que a comunhão 

9ª edição da tradicional
«Festa do Divino»

99

6 e 7 de Julho
9a. Festa do Divino

Shows - Comidas típicas
Participe! Comissão Organizadora

Festeiro 2012: Carlos Eugênio Zardini
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DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO DIA/HORA   LOCAL                          EVENTODIA/HORA   LOCAL                          EVENTO

Junho/2012
AGENDA GERAL DO MÊSAGENDA GERAL DO MÊS

01 – 17h30 - Com. São Sebastião - Visitas a doentes (Past. da Saúde) 18 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Leitura Orante
02 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese 19 – 17h30 - Centro Catequético - Adoração ao Ssmo. por crismandos
        18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens         19h30 - Com. Sagrada Família - Missa
03 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa         19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Ensaio de canto
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa         20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Leitura Orante
04 – -         - Com. Sagrada Família - Missões         20h00 - Com. São João Batista - Reunião de trabalho
        19h00 - Centro Catequético - Reunião da Pastoral da Acolhida         20h00 - Com. São Pedro - Terço com estudo da bíblia
05 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço         20h00 - Pastoral Matrimonial - Vídeo-palestra
        20h00 - Pastoral Matrimonial - Leitura Orante         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião da Diretoria 20 – 07h00 - Catedral - Missa do Comércio
        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Ensaio de canto         15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro
        20h00 - Com. São Pedro - Leitura Orante         17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Terço - Bíblia
        20h00 - Com. São João Batista - Leitura Orante         17h30 - Com. São Sebastião - Leitura Orante
06 – 07h00 - Catedral - Missa do Comércio         19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos
        15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro         19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena e Reunião de Trabalho
        15h30 - Com. Bv. João Paulo II - Terço         19h30 - Casa paroquial - Reunião do CPAE
        18h00 - Com. Sagrada Família - Terço         19h30 - Com. Bv. João Paulo II - Missa
        19h30 - Com. Maria Auxiliadora - Missa         20h00 - Salão paroquial - Curso bíblico-litúrgico
        19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos
        19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos 21 – 14h30 - Salão paroquial - 13º encontro de formação p/ Catequistas
        19h30 - Com. São Sebastião - Reunião da Comunidade e MECEs         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião de MECEs
        20h00 - Com. Bv. João Paulo II - Estudo da bíblia         20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos 22 – 17h30 - Com. São Sebastião - Reunião c/ outras Comunidades
07 – 09h00 - Catedral - Missa e Procissão de Corpus Christi 23 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese
08 – 17h30 - Com. São Sebastião - Leitura Orante         18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas
09 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens         19h30 - Salão paroquial - Curso de Batismo p/ pais e padrinhos
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Festa Junina         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens
10 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa dos Dizimistas 24 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa         09h00 - Com. N. Sra. das Graças - Curso bíblico-litúrgico
11 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Leitura Orante         10h30 - Catedral - Batizados
12 – 19h30 - Com. São João Batista - Terço e reflexão s/ evangelho do dia         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa dos Dizimistas
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço         19h30 - Catedral - MISSA com crisma e 1ª. Eucaristia de adultos
        20h00 - Centro Catequético - Ministros Leitores: Leitura Orante 25 – 17h30 - Centro Catequético - Reunião com pais – 3ª. etapa Crisma
        20h00 - Com. Sagrada Família - Leitura Orante         20h00 - Com. N.Sra. de Fátima - Preparação p/ o Mês do Dízimo
        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Ensaio de canto 26 – 19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Terço
        20h00 - Com. São Pedro - Terço         20h00 - C. Catequético - Reunião de coordenadores de Min. Leitores
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço dos homens
13 – 07h00 - Catedral - Missa do Comércio         20h00 - Com. São João Batista - Leitura Orante
        15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro         20h00 - Com. Sagrada Família - Leitura Orante
        15h00 - Com. Bv. João Paulo II - Visitas a doentes da Comunidade         20h00 - Pastoral Matrimonial - Preparação de Encontro de Noivos
        17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Leitura Orante 27 – -         - Com. São Sebastião - Missões
        19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Missa e Novena         07h00 - Catedral - Missa do Comércio
        19h30 - Centro Catequético - Reunião da Pastoral da Acolhida         15h00 - Catedral - Novena de N. Sra. do Perpétuo Socorro
        19h30 - Com. São Sebastião - Missa         17h00 - Com. Maria Auxiliadora - Encontro de formação
        19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos         19h30 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese de adultos
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos         19h30 - Com. N. Sra. P. Socorro - Procissão da Padroeira e Missa
14 – 14h30 - Salão paroquial - 12º encontro de formação p/ Catequistas         20h00 - Com. Bv. João Paulo II - Serviço à Vida – Doação de Alimentos
        19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Reunião de trabalho (APEOESP)         20h00 - Centro Catequético - Leitura Orante – Past. da Acolhida
        20h00 - Com. Sagrada Família - Encontro de Formação         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Ensaio de cantos
        20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Leitura Orante 28 – 14h30 - Salão paroquial - 14º encontro de formação p/ Catequistas
        20h00 - Salão paroquial - Reunião do CPP         19h30 - Com. Div. Esp. Santo - Missa
        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas         20h00 - Com. N. Sra. das Graças - Reunião de Ministros Leitores
        20h00 - Pastoral Matrimonial - Estudo         20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Terço das peregrinas nas casas
15 – Manhã - Cidade de Maria - Reunião do Clero 29 – 17h30 - Com. São Sebastião - Reunião sobre Festa do Divino
        17h30 - Com. São Sebastião - Leitura Orante         19h30 - Com. São Pedro - Dia do Padroeiro - Missa
        20h00 - Com. N. Sra. P. Socorro - Estudo bíblico 30 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese
16 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Catequese         18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Terço missionário nas casas
        18h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missões         19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Reunião do grupo de jovens
17 – 08h00 - Com. N. Sra. das Graças - Missa
        19h30 - Com. N. Sra. de Fátima - Missa da Família

7 de junho:
       Corpus Christi - Santa Missa às 09h - Procissão da catedral até ao Educandário Sagrados Corações
               Doe objetos e peças artesanais para o tapete da procissão em prol do Educandário.
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ANIVERSARIANTES DO MÊSANIVERSARIANTES DO MÊS

Parabéns!
Junho/2012

01 – ANTÔNIO VIEIRA LEITE FILHO 12 – MARTHA MEIMBERG DE MENEZES 21 – FRANCISCO TOMIATTI
02 – PATROCINIA MARIA DE JESUS 12 – SONIA TELLES ANTUNES 21 – HÉLIO CARLOS DE TOLEDO
03 – MAYUMI TOBACE 13 – MARCELO ANTONIO DA SILVA 21 – JOSÉ LUIZ IUNES
03 – SOLANGE DO VALE XAVIER GALVÃO 13 – SANTA DUARTE VIEIRA 22 – SALOMÉ MAITAN FABRÍCIO
04 – BEATRIZ MORAIS E RODRIGUES DA CUNHA 14 – ELOISA HELENA RODRIGUES BORGES 23 – ALESSANDRA LEMOS DAHER BORTOLO
04 – DENILSON DE JESUS DUARTE 14 – JOSÉ ELIAS 23 – FÁBIO SILVA DE PAULO
06 – GRAZIELA APARECIDA DE ALMEIDA 14 – OSVALDO FRANCISCO DOS SANTOS JUNIOR 23 – MARILENE RUZ CAPUTI
06 – LUZIA ALVES PERINI 15 – ANTONIO CARLOS HEBLING ANTUNES 23 – SALUÁ CASSIM FIGUEIREDO
06 – MIRIAN FERES RIBEIRO 15 – ANTONIO CARLOS PEREIRA MORGALHO 24 – FERNANDO ATIZ
06 – ROSÂNGELA CRISTINA DOS SANTOS 15 – IOLE AUGUSTO 24 – ORGINIA APARECIDA DE FARIA
07 – ARACY FERREIRA TELLES 15 – NEIVA ANTONIA ANASTÁCIO SANTOS 24 – WADIR TOLLER
07 – DANIEL BAMPA NETO 15 – PRISCILA MOI E SILVA 25 – CLÁUDIA BASTON
08 – ALICE APARECIDA PIRES SOUZA 16 – PAULO ROBERTO TEIXEIRA 25 – CLÁUDIO BASTON
08 – CONCEIÇÃO APARECIDA DE SOUZA 16 – SILMA ANA RAMOS DE MENEZES 25 – MARIA ALICE DUARTE PEREIRA
08 – GLEICI MARA GONÇALVES OLIVEIRA 17 – DIRCE DIAS RIBEIRO 26 – CELSO FERREIRA
        ZARDINI 17 – RENATO LUIZ DE OLIVEIRA FREITAS 26 – JAIR GOMES PEREIRA
08 – LUZIA PONTES RIBEIRO 18 – ANTÔNIO MARIA MARTINS PONTES 26 – JOANA DARC NOGUEIRA
09 – ANTONIO FERREIRA SQUINCA 18 – GILBERTO JESUS DE REZENDE 27 – BEATRIZ RESENDE BARBOSA
09 – LUIZ CARLOS FABRES 18 – MARIA FRADE ALVES 29 – JOSÉ SIDNEY DA SILVA
10 – ADOLFO ALVES GARCIA 19 – FERNANDA CAMPOS ALVES PARO HADDAD 29 – MARIA AUXILIADORA BRETANHA
10 – ANA CRISTINA WOHNRATH SALUSTIANO 19 – LETÍCIA CAMPOS ALVES PARO HADDAD 29 – MARIA AUXILIADORA FRANCO VITALI
10 – JAQUELINE DA SILVA VILELA OLIVEIRA 19 – NADIME DAHER 29 – SIRLEI DOS SANTOS MAZOCO
10 – MARIA JOSÉ RODRIGUES PENHA 19 – ZILDA ABUD WOHNRATH 30 – AURENY VICENTE RIBEIRO DE MENDONÇA
10 – PAULO MUNIZ PAIXÃO 20 – APARECIDA DE JESUS OLIVEIRA 30 – LUIZ ANTONIO DE MIRANDA
11 – EDNA MARIA FUREGATTI MARTINS 20 – JOSÉ BATISTA SOARES 30 – MARIA MESSIAS GUIMARÃES DE PAULA
12 – ANTONIO VILELA DE QUEIROZ 20 – MARIA HELENA GARCIA DE ASSIS 30 – PAULO DONIZETI DE OLIVEIRA

Com início às 08h e encerramento às todos que a tarefa da evangelização é um lideranças para participar dos conselhos 
16h30 do dia 1º de maio de 2012, festa de São combate contínuo repleto de desafios que municipais; capacitação e/ou orientação para 
José Operário, aconteceu na Cidade de Maria a precisam ser vencidos um a um. estas lideranças por grupos especializados; 
15ª. Assembleia Diocesana de Pastoral, sendo Implantar a pastoral Fé e Política em nivel 
a 2ª sob o governo do bispo Dom Edmilson Em seguida, todos os participantes diocesano.
Amador Caetano. A última foi em 2008, foram divididos em 10 grupos, para SETOR JUVENTUDE - Criar uma 
quando foram assumidas quatro Prioridades analisarem dezenas de sugestões para ações assessoria às paróquias que necessitam 
pastora is:  o Projeto Diocesano de pastorais de agora em diante, sugestões estas articular a evangelização da juventude;
Evangelização – PRODE; o Setor Juventude; o que também tinham sido enviadas pelas F O R M A Ç Ã O  I N T E G R A L  D E  
Setor Social e Formação Integral de assembleias paroquiais. Além delas, LIDERANÇAS  - Promover encontros 
Lideranças. precisaram debater sobre a eventual diocesanos sobre lideranças.

necessidade de se abolir ou acrescentar NOVA PRIORIDADE: Além destas 
Cerca de 160 participantes, de todas alguma prioridade para a Diocese. ações, uma quinta Prioridade Diocesana foi 

as suas quatro Regiões Pastorais se Depois do almoço, a partir das 14h, votada e aprovada: a partir de agora, às outras 
movimentaram durante o dia, avaliando a aconteceu o plenário sobre os apontamentos quatro anteriores, que são mantidas, soma-se 
caminhada feita nestes anos, e refletindo sobre de cada um dos 10 Grupos. Para cada uma das a Pastoral Familiar, que engloba várias frentes 
as sugestões dadas pelas assembleias quatro prioridades diocesanas, foram eleitas de trabalho, como reestruturação dos Cursos 
paroquiais com base nas Diretrizes da Ação as seguintes ações pastorais: de Noivos, dos cursos de batismo, reuniões 
Evangelizadora no Brasil para o período de com casais novos etc.
2011 a 2015. P R O D E  -  

L i n g u a g e m  m a i s  
Após a Oração das Laudes, o popular nos subsídios 

coordenador diocesano de Pastoral, Pe. enviados; chaves de 
Ronaldo José Miguel, fez uma explanação leitura acompanhadas 
sobre pontos positivos e negativos de cada de um vocabulário, 
uma das quatro prioridades diocesanas, s u g e s t õ e s  d e  
apontados pelas assembleias paroquiais ambiente e música; 
realizadas desde o final do ano passado. Criar o Ministério da 

Visitação.
Das 10h às 10h45, Dom Edmilson S E T O R  

fez uma profunda reflexão catequética, tendo SOCIAL - Insistir na 
por base o cap. 12 do Apocalipse, lembrando a f o r m a ç ã o  d e  

Assembleia diocesana decide acrescentar nova prioridade pastoral
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Como evitar que intrigas abalem as Comunidades
Neste mês de maio último, o padre Ronaldo fez A Lição divina vem de Jesus

visitas pastorais a quatro Comunidades, e em três delas ele A mensagem das três peneiras é de fato muito 
se referiu a questões de inter-relacionamentos pessoais que sugestiva e deve ser sempre lembrada, principalmente 
geralmente atrapalham a caminhada comum. Sempre tem porque sua base é uma lição que tem seu fundamento na 
alguém que fomenta intrigas devido a comentários e críticas mensagem evangélica a nós trazida pelo Filho unigênito de 
que promove, disseminando discórdias e aumentando fatos Deus, a saber:
que difamam irmãos e irmãs, o que logicamente não condiz «Não julgueis para não serdes julgados. Pois com o 
nem um pouco com uma vida realmente cristã. julgamento com que julgais sereis julgados, e com a medida 

com que medis sereis medidos. Por que reparas no cisco 
Explanando esse assunto, o pároco o ilustrou com que está no olho do teu irmão, quando não percebes a trave 

uma antiga lição, já bastante difundida - muita gente até a que está no teu? Ou como poderás dizer ao teu irmão: 
atribui ao filósofo grego Sócrates, mas ao que parece sua ´Deixa-me tirar o cisco do teu olho´, quando tu mesmo tens 
verdadeira autoria seria de um escritor português nos anos uma trave no teu? Hipócrita, tira primeiro a trave do teu olho, 
30 do século passado - conhecida como «Os três crivos» ou e então verás bem para tirar o cisco do olho do teu irmão.» 
«O crivo das três peneiras» ou «As três peneiras». (Mt 7, 1-5).

É uma mensagem que, se Também na Oração fundamental 
de fato for posta em prática toda ensinada por Jesus, o Pai-Nosso, 
vez que se pensa em falar alguma pedimos a Deus que aja conosco da 
coisa de alguém, certamente mesma forma que agimos com o 
evitaria dezenas de mal entendidos próximo - «perdoai as nossas 
futuros, ao mesmo tempo que o f ensas  ass im  como  nós  
evitaria a esta pessoa o pecado da perdoamos a quem nos tem 
«língua ferina e maldosa». ofendido».

1ª Peneira: Dito isso, poderia parecer 
- O que você vai falar é que o pároco estivesse apenas 

mesmo Verdade? Você tem querendo chamar a atenção das 
certeza, ou foi outros que lhe nossas lideranças comunitárias de 
contaram? Você conferiu? um modo repreensivo, como uma 

censura pública a possíveis intrigas entre elas existentes. 
2ª Peneira: Não foi esta a sua intenção. Na verdade, seu desejo é 
- É a da Bondade. Você gostaria que outras pessoas intensificar o espírito de comunhão entre as suas diversas 

falassem isso de você, que espalhassem por aí as suas forças vivas, com o único e principal objetivo de 
atitudes, falhas, erros cometidos? Você está sendo bom proporcionar a elas um efetivo crescimento espiritual, 
para com a pessoa objeto de sua crítica, ao passar para a através da implantação e aplicação das Diretrizes Pastorais 
frente o que você vai contar? diocesanas e nacionais da Igreja.

3ª Peneira: Há tanto por fazer. Nossas prioridades são uma nova 
- O que você vai falar de alguém, é mesmo Evangelização, nos setores familiar e sócio-político; uma 

necessário? Tem Necessidade? Não se trata apenas de uma incessante busca por maior conhecimento da doutrina, das 
«fofoca», difamando, semeando o joio, destruindo, uma Sagradas Escrituras; além de reformas em nossos locais de 
crítica que só pode piorar a situação? reuniões e encontros, onde é necessário um esforço comum 

para obtenção de recursos financeiros... E tudo isso, às 
A conclusão é cristalina, é fácil: se o que você vezes, custa se realizar devido a pessoas que se omitem por 

pretende falar de alguém talvez não seja verdade, não é bom, já terem recebido críticas indevidas, incompreensões várias, 
nem é necessário, para quê passar adiante? Guarde-o disseminadas por críticos que não usaram nem as três 
apenas para si. peneiras, e muito menos os ensinamentos do Divino Mestre.

Pessoas inteligentes falam sobre Idéias.
Pessoas comuns falam sobre Coisas.
Pessoas medíocres falam sobre Pessoas.
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CONVÉM SABER...CONVÉM SABER...
José Paulo Lombardi

Foto arquivo
2011

por J. Renato

A imagem do Sagrado Coração de Jesus, 
na catedral, tem cerca de 130 anos

A imagem do Sdo. Coração de Jesus estava na última igreja antes de serem iniciadas as 
obras do templo atual. Ela deve ter chegado a Barretos em 1884.

No antigo altar que havia no presbitério, ela 
ficava em um nicho central, em destaque

Pe. Francisco Valente

A paróquia do Divino Espírito Santo de Barretos, que neste ano completa 135 anos de 
existência (02/07/1877), está consagrada ao Sagrado Coração de Jesus desde o dia 8 de 
Dezembro de 1884. A consagração foi feita pelo então pároco Pe. Francisco Valente, italiano, que 
dirigiu nossa paróquia por quase 29 anos - de setembro de 1880 ao primeiro semestre de 1909, 
quando voltou para a Itália. Quando procedeu a este ato religioso, ele ainda não havia iniciado as 
obras da igreja que hoje conhecemos, que só começaram em agosto de 1893.

Esta imagem do Sagrado Coração de Jesus (foto ao lado), conseguida pelo Pe. Valente, 
primeiramente esteve na igreja anterior a esta, que se situava na sua parte posterior, onde hoje está 
o presbitério (foto ao alto). Com a sua demolição por volta de 1915, ela passou a ocupar lugar de 
destaque junto ao altar na nave da igreja, pois só neste ano é que se iniciou a construção do 
presbitério com sua cúpula octogonal; estas obras se encerraram em 1920, mas o altar todo em 
mármore (foto à direita) foi erguido em 1934, sendo sagrado no dia 23 de setembro; e a imagem do 
Sagrado Coração de Jesus foi colocada em seu nicho central, ao meio. Com a demolição deste 
altar em 1973, a imagem foi para o altar lateral onde hoje se encontra.

Até  1936 só havia a paróquia do Divino Espírito Santo, sempre dirigida por padres 
diocesanos da arquidiocese de São Paulo, depois das dioceses de São Carlos e Jaboticabal. Neste 
ano chegaram os padres espanhois da Congregação dos Sagrados Corações, que instalaram em 
outubro a segunda paróquia - Nossa Senhora do Rosário -, e adquiriram o asilo antes existente na 
esquina da Rua 6 com a Av. 19, que passou a ser destinado a crianças õrfãs e recebeu o nome de 
Educandário Sagrados Corações. Esta Congregação religiosa deixou Barretos em 1950, com a 
matriz do Divino Espírito Santo pronta, acabada, com todas as pinturas, quadros, e a maioria de 
seus móveis, imagens e utensílios até hoje utilizados.

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS e IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA
Desde épocas remotíssimas, o coração sempre foi considerado o centro do corpo 

humano, inclusive sentimentalmente. No evangelho de João, 19,34 contemplamos o sangue e 
água jorrados do coração ferido de Cristo, o que nos lembra também o coração imaculado de 
Maria ferido por uma espada como predito por Simeão no Templo (Lc 2,35).

A adoração ao Sagrado Coração de Jesus passou, porém, a ser difundida por todo o 
mundo principalmente a partir do século XVII, notadamente com São João Eudes (1601-1680) e 
também com Santa Margarida Maria Alacocque (1647-1690) que recebia visões de Jesus sempre 
nas primeiras sextas-feiras de cada mês, vendo-o com um coração inflamado na mão, 
recomendando à humanidade honrá-lo com mais ardor, pois na cruz doara todo o seu sangue.

Já a devoção ao Imaculado Coração de Maria, embora tenha alcançado maior difusão a 
partir das aparições em Fátima (Portugal - 1917), na verdade já vinha sendo propagada há 
séculos, mas realçada com São João Eudes, e também pelas visões de Santa Catarina Labourè, 
em Paris (França), em 1830, com a cunhagem em seguida de milhões de medalhas de Nossa 
Senhora das Graças, nas quais, no verso, estão os Sagrados Corações.

Em 1985, o papa João Paulo II também recomendou a «Devoção aos Dois Corações».
Na nossa Catedral, temos os Dois Corações em várias pinturas e vitrais. E convém saber: 

a) o Coração de Jesus existe porque Maria disse SIM; b) o Coração de Jesus foi feito com a mesma 
carne do Coração de Maria; c) o Coração de Jesus foi nutrido pelo sangue do Coração de Maria; d) 
na cruz, o Sangue jorrado de Cristo teve sua origem no Imaculado Coração de Maria.

Nossa paróquia é consagrada ao Sagrado Coração de Jesus



Em três Comunidades há eleições de novos coordenadores

Com. São João Batista Com. N. Sra. do P. Socorro Com. N. Sra. de Fátima

No mês de maio, o pároco padre Dentre os vários assuntos, um diretoria constituída, como a São João 
Ronaldo fez visitas pastorais em quatro deles se referia à necessidade de se Batista. Das quatro, a exceção é a 
Comunidades setoriais: São João Batista, p r o c e d e r e m  e l e i ç õ e s  d e  n o v o s  comunidade de N. Sra. das Graças, onde há 
no dia 8; Nossa Senhora do Perpétuo coordenadores, nas comunidades onde os diretoria completa cujo mandato ainda vai 
Socorro, no dia 9; Nossa Senhora das mandatos das atuais diretorias ou já haviam vencer no final de 2012. As três 
Graças, no dia 15; e Nossa Senhora de vencido, como na N. Sra. do P. Socorro e N. comunidades já estão se movimentando no 
Fátima, no dia 22. Sra. de Fátima, ou ainda não há uma sentido de formar suas novas diretorias.

Catedral, mais uma vez,
passa por reformas

de manutenção

Ministros renovam provisão dia 7 de junho

Diocese tem novo Diácono: Carlos Fischer

Devido a vários problemas de 
infiltrações pluviais por vitrais da cúpula, 
causando danos em várias pinturas, a 
empresa de Pedro Perozzi e Lourival foi mais 
uma vez contratada pela paróquia para 
eliminar os pontos de infiltrações, e reparar 
as pinturas no alto do presbitério. Além desse 
trabalho, está sendo feita uma limpeza geral 
em todos os pontos altos da igreja, onde é 
difícil o acesso.

Outra providência importante que 
está sendo tomada é uma completa 
verificação e levantamento de toda a parte 
elétrica do templo, para em seguida ser feita 
uma nova fiação e adequação às 
necessidades de iluminação e som.

Como acontece anualmente, na Santa Missa da Solenidade do Corpo de Cristo, no dia 7 
de junho, Ministros Extraordinários da Distribuição Eucarística da nossa paróquia terão sua 
provisão temporária renovada por mais um ano, ou seja, até à festa de Corpus Christi de 2013. 
Dentre as suas funções, destaca-se principalmente o atendimento aos doentes, levando-lhes a 
Eucaristia, bem como seus trabalhos junto à Pastoral da Saúde.

Na matriz de São José, em Morro 
Agudo, o seminarista Carlos Henrique Fischer 
foi ordenado Diácono no último dia 18 de maio, 
pela imposição das mãos de Dom Edmilson 
Amador Caetano.

Ele terminou seus estudos no 
seminário de São José do Rio Preto no final de 
2011, e neste ano realiza trabalhos pastorais 
em Morro Agudo, sua cidade natal. E deverá 
ser ordenado presbítero em dezembro deste 
ano.

Começa o Ano Jubilar dos 40 Anos
Na solenidade 

d e  P e n t e c o s t e s  -  
27/05/2012 - o bispo 
Dom Edmilson fez a 
abertura do Ano Jubilar da 
criação da diocese de 
Barretos, que completará 
40 anos de sua criação 
em 2013. Durante um 
ano, um andor com a 
i m a g e m  d e  N o s s a  
Senhora Aparecida e o 
quadro com o ícone do 
Divino Espírito Santo vai percorrer todas as paróquias, a começar pela de São Benedito. O 
encerramento desta peregrinação se dará na Paróquia-Catedral, onde sua chegada está prevista 
para o dia 28 de abril de 2013, aqui ficando até a solenidade de Pentecostes, no dia 19 de maio, 
data em que será festivamente celebrado e encerrado o Ano deste Jubileu.
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