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Agosto,

DESTAQUE DA EDIÇÃO

Mês das Vocações
O mês vocacional quer nos chamar à refl exão para a importância da nossa vocação, descobrindo 
nosso papel e compromisso com a Igreja e a sociedade.

“Quanto a ti, Vem e segue-me!”
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  Pela tradição cristã, aqueles que a valorizam,recebem o ba-
tismo em nome da Santíssima Trindade, sendo esse momento 
de nascimento espiritual o primeiro “vocare” de Deus que 
nos acolhe para sermos seus fi lhos(as), eis o nosso primeiro 
chamado, eis a essência da nossa vocação.
  A obra da criação divina precisa de colaboradores para que 
o projeto que começou bom não perca seu equilíbrio e harmo-
nia; “E Deus viu que isso era bom.”(Gn 1,25b), por isso fomos 
chamados a sermos corresponsáveis pelo desenvolvimento 

deste projeto abençoado por Deus; “ Frutifi cai, disse ele, e multiplicai-vos, enchei a 
terra e submetei-a ...” (Gn 1,28-31), essa é a nossa mais nobre missão,não deixar que 
o sonho de Deus se torne um pesadelo, que a dominaçào do holístico da criação não 
seja eminentemente predatória e não esquecermos que “nessa casa de todos nós”, 
temos responsabilidade com os que virão morar depois da nossa mudança desse 
mundo que começou como um jardim e não deve se tornar um deserto. 
  Nossa vocação primordial de legítimos fi lhos do Pai criador, deve nos comprome-
ter com o projeto restaurador do nosso irmão Redentor; “ Eu vim para que todos te-
nham vida,que todos tenham vida  plenamente”, pois fomos marcados pelo selo do 
ruah divino no batismo, seu sopro, seu hálito de amor para conosco, deveria nortear 
nossa mente e coração para a vocação que nos foi dada desde o Éden. “ O Senhor 
Deus tomou o homem e colocou-o no jardim do Éden para cultivá-lo e guardá-lo. 
Deu-lhe este preceito: Podes comer do fruto de todas as árvores do jardim; mas não 
comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal; porque no dia em que dele 
comeres, morrerás indubitavelmente.”( Gn 2,15-17).
  A eternidade divina começou em sua obra criadora, somos vocacionados a pre-
servá-la assumindo nosso papel pois a onisciência, onipresença e onipotência são e  
sempre serão divinas, compete às nossas  faculdades humanas enriquecidas pelos 
dons do Espírito Santo, sermos simplesmente fi lhos de Deus, mortais, limitados mas 
sobretudo, agraciados por sermos administradores desse projeto de amor.
  Desejo que neste mês vocacional, recuperemos ou descubramos o que existe de 
dons, belezas, aptidões, predisposições do nosso ser para reconstruirmos a hamonia 
do que foi criado e do que criamos em nossa vida , que não nos deixemos iludir ou 
seduzir por aquilo que não é essencial para a nossa realização e satisfação exitencial, 
que reconhecendo  nossos limites e assumindo nossas  fraquezas, não desmereça-
mos a graça da nossa vocação primeira; de sermos bons fi lhos de Deus Pai.

Meu abraço e bênção !

Seremos fortes sendo fraternos.
Pe. Antonio Ruy Barbosa Mendes de Moraes.sss

Agosto

15/08  - ECC – Gincana
Noite da Viola da Capela de NS do 
Santíssimo Sacramento.

16/08 - Passeio ao Santuário de 
Santa Edwiges

19/08 - ECC – Terceira reunião pre-
paratória.

21/08 - Casamento Comunitário – 
Capela de Santa Edwiges.

22/08 - Legião de Maria: Passeio le-
gionário. 
ECC – Festa dos Pais.
CEUC – I Cantai ao Senhor

26/08 - ECC – Quarta reunião pre-
paratória.

27/08 - Casamento comunitário – 
Matriz

Setembro

01/09 - Legião de Maria: Semana 
legionária – 01 a 07

03/09 - ECC – Missa de entrega XXI 
ECC

04/09 - ECC – XXI ECC – Período: 
04 a 06

08/09 - Encontro paroquial do 
MESC

12/09 - Jantar CEUC
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paroquiasantissimatrindade.com.br | Cordena-
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ral da Comunicação | Projeto Gráfi co: PASCOM
Paróquia Santíssima Trindade | Avenida C, nº 311 
- José Walter | Fortaleza/Ce | Fone: (85) 3291.1835
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Ser padre é ser "pai" de uma comunidade inteira. Como tal, ele é o homem da Palavra de Deus, da Eucaristia, do perdão e da 
bênção, exemplo de humildade, penitência e tolerância, o pregador e conversor da fé cristã. Enfi m, é um comunicador e entusiasta 
da Igreja, que luta por uma vivência cristã mais perfeita, dessa Igreja missionária, que não sobreviveria sem o sacerdote, como 
afi rmou o próprio Jesus Cristo, seu fundador pela Paixão por nós.
Sua missão é construir comunidades, entender a alma humana e perdoar os pecados, evangelizar, unir e alimentar a comunidade 
por meio da Eucaristia. Confi a nas palavras de Lucas 21,15 "(...) eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos vos 
poderá resistir ou rebater — e é verdadeira testemunha da fé, por sua oração, sacrifício e coragem cristã."

(Retirado do livro "Datas Comemorativas", Paulinas Editora)

Dia do Padre
04 de Agosto

Ser como São José
Dia dos pais

Para nós católicos, o grande modelo de 
pai é São José.
São José, Pai virginal de Jesus, Esposo da 
Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus e 
nossa, e guarda do Filho de Deus. Ele é o 
patrono Universal da Santa Igreja, prote-
tor e modelo dos operários, das famílias, 
da justiça e também dos pais.

José era um homem justo, temente a 
Deus e aceitou dar sua vida para criar e 
educar um fi lho que não era seu (afi nal 
Jesus era fi lho de Deus). Tratava Jesus 

como seu próprio fi lho, a tal ponto que 
os habitantes de Nazaré repetiam cons-
tantemente em relação a Jesus "Não é ele 
o fi lho de José?" (Lc 4,22). José teve uma 
morte linda, como muitos gostariam de 
ter, ao lado de Jesus e de Maria.

Ser pai é "estar e rezar", ou seja, dedicar 
tempo ao fi lho e rezar com ele, dando o 
exemplo. A transmissão da fé aos fi lhos 
é uma tarefa que exige empenho. Dar o 
testemunho vivo rezando com os fi lhos 
(ao levantar-se, ao deitar-se, ao abençoar 
os alimentos); dar a devida importância 
ao papel da fé no lar (prevendo a parti-
cipação na Santa Missa durante as férias 
ou procurando lugares sadios – que não 
sejam dispersivos – para distrair-se); en-
sinar de forma natural a defender e trans-
mitir sua fé, a difundir o amor a Jesus. 
“Assim, os pais infundem profundamen-
te, no coração de seus fi lhos, deixando 
marcas que os acontecimentos posterio-
res da vida não conseguirão apagar”.
Os pais têm uma missão sagrada na ter-
ra, pois deles dependem a geração e a 
educação dos fi lhos de Deus. Eles são os 
primeiros mensageiros de Deus na vida 
dos fi lhos, sobre os quais têm o poder de 
atrair as dádivas divinas. 

Toda a Bíblia está repleta de passagens 
indicando a importância que Deus dá 
aos pais na vida dos fi lhos:

“Honra teu pai e tua mãe, como te man-
dou o Senhor, para que se prolonguem 
teus dias e prosperes na terra que te deu 
o Senhor teu Deus” (Dt 5,16). Dessa for-
ma, Deus promete vida longa e prospe-
ridade àqueles que honram os pais. São 
Paulo disse que esse é “o primeiro man-
damento acompanhado de uma promes-
sa de Deus” (Ef 6,2).
 
“A bênção paterna fortalece a casa de 
seus fi lhos, a maldição de uma mãe a ar-
rasa até os alicerces” (Eclo 3,11).

“Ouvi, meus fi lhos, os conselhos de vos-
so pai, segui-os de tal modo que sejais 
salvos. Pois Deus quis honrar os pais pe-
los fi lhos, e cuidadosamente fortaleceu 
a autoridade da mãe sobre eles. Quem 
honra sua mãe é semelhante àquele que 
acumula um tesouro. Quem honra seu 
pai achará alegria em seus fi lhos, será 
ouvido no dia da oração. Honra teu pai 
por teus atos, tuas palavras, tua paciên-
cia, a fi m de que ele te dê sua bênção, e 
que esta permaneça em ti até o teu últi-
mo dia. Pois um homem adquire glória 
com a honra de seu pai, e um pai sem 
honra é a vergonha do fi lho. Como é in-
fame aquele que abandona seu pai, como 
é amaldiçoado por Deus aquele que irri-
ta sua mãe!” (Eclo 3, 2-3.5-6.9-10.13.18). 

Fonte: www.cancaonova.com

Homenagem da Pascom aos Padres da nossa Paróquia.
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Para alguns, agosto é um mês de que se cuidar, pois ele seria nefasto... Mas 
para os participantes assíduos da comunidade católica, agosto, além de ser 
um mês abençoado como todos os demais, é desde 1981 o mês vocacional. 

  Por que tamanha importância dada ao tema vocação? Porque a vocação é 
o início de tudo. Quando ouvimos ou usamos a palavra vocação, logo a en-
tendemos num sentido bastante vago e geral, como sendo uma inclinação, 
um talento, uma qualidade que determina uma pessoa para uma determina-
da profi ssão, por exemplo, vocação de pedreiro, de mãe, de médico. E nessa 
compreensão também a vocação de sacerdote, de esposos, de leigos cristãos. 
Essa compreensão, porém, não ajuda muito no bom entendimento do que seja 
vocação quando nós, na Igreja, usamos essa palavra.
  Vocação, em sentido mais preciso, é um chamamento, uma convocação vin-
da diretamente sobre mim, endereçada à minha pessoa, a partir da pessoa de 
Jesus Cristo, convocando-me a uma ligação toda própria e única com Ele, a 
segui-lo, (cf. Mc 2,14). Vocação, portanto, signifi ca que anterior a nós há um 
chamado, uma escolha pessoal que vem de Jesus Cristo, a quem seguimos 
com total empenho, como afi rma São Paulo na Carta aos Romanos: "Eu, Pau-
lo, servo de Jesus Cristo, apóstolo por vocação, escolhido para o Evangelho 
de Deus." (Rom 1, 1)
  Vocação é chamado e resposta. É uma semente divina ligada a um sim hu-
mano. Nem a percepção do chamado, nem a resposta a ele são tão fáceis e tão 
"naturais". Exigem afi nação ao divino e elaboração de si mesmo, sem as quais 
não há vocação verdadeira e real. Essa escolha pessoal, de amor, é concreti-
zada de uma forma bem objetiva no Sacramento do Batismo, que por isso se 
torna fundamento e fonte de todas as vocações. É neste chão fértil, carregado 
de húmus divino, regado pelo sangue de Jesus, que brotam as vocações es-
pecífi cas, aquelas que cabem diferentemente a cada um. Algumas delas são 
mais usuais e comuns, como a de casal cristão, de leigo cristão, de catequista, 
de animador da caridade na comunidade. 
  Outras são defi nidas pela Igreja como vocações de "singular consagração a 
Deus", por serem menos usuais, mas igualmente exigentes e mais radicais no 
processo de seguimento de Jesus: são as vocações de sacerdote, de diácono, 
de religioso, de religiosa.
  As vocações mais usuais são cultivadas em nossas comunidades eclesiais. As 
de "singular consagração a Deus" são cultivadas em comunidades eclesiais 
especiais, como nossos seminários.
  O mês vocacional quer nos chamar à refl exão para a importância da nos-
sa vocação, descobrindo nosso papel e nosso compromisso com a Igreja e a 
sociedade. Refl exão que deve nos levar à ação, vivenciando no dia-a-dia o 
chamado que o Pai nos faz. Que a celebração do mês vocacional nos traga as 
bênçãos do Pai para vivermos a nossa vocação sacerdotal, diaconal, religiosa 
ou leiga. Todas elas são importantes e indispensáveis. Todas elas levam à per-
feição da caridade, que é a essência da vocação universal à santidade.

Por:  Dom Fernando Mason 
Bispo Diocesano de Piracicaba

Agosto, mês das vocações Celebrações
de cada Semana

“Quanto a ti,
vem e Segue-me”

Durante este mês,  a Igreja dedica as 
celebrações a cada uma das vocações, 
confi ra: 

No primeiro domingo de agosto, é de-
dicado ao ministério ordenado (bispos, 
padres e diáconos). Essa comemoração 
se deve ao fato de celebrarmos o dia do 
Santo Cura d’Ars, São João Maria Vian-
ney, no dia 04, patrono dos padres, e, o 
dia de São Lourenço, no dia 10, diácono 
e mártir, patrono dos diáconos.

No segundo domingo, celebramos o Dia 
dos Pais, logo é dedicado à vocação ma-
trimonial, à qual é dedicada a Semana 
Nacional da Família. Junto com a esposa, 
o pai tem a missão de levar os fi lhos a 
Deus por meio da oração, ensinamento 
e vivência do Evangelho. A família é ver-
dadeiramente um ‘Santuário de Vida’.

No terceiro domingo, recordamos a vo-
cação à vida consagrada: religiosos, re-
ligiosas, consagradas e consagrados nos 
vários institutos e comunidades de vida 
apostólica  e também nas novas comu-
nidades, motivados pela solenidade da 
Assunção de Maria ao Céu, modelo de 
todos aqueles que dizem sim ao chama-
do de Deus para uma entrega total.

O quarto domingo de agosto é dedicado 
ao Dia do Catequista, daí a comemora-
ção do dia da vocação do cristão leigo na 
Igreja, tanto pela sua presença no seio 
da Igreja quanto pelo seu testemunho 
nos vários ambientes de trabalho e vida. 
Todos nós recordamos com gratidão os 
nossos catequistas. O dia do cristão lei-
go voltará a ser comemorado também no 
último domingo do ano litúrgico, soleni-
dade de Cristo Rei (22 de novembro).

No quinto e último domingo de agos-
to são recordados todos os ministérios 
leigos. Na Igreja, louvamos a Deus por 
todas as vocações! Percebemos a mão e 
a voz de Deus que nos chamam e nos 
conduzem.

Que o Senhor nos ajude e ilumine e que 
cada um de nós descubra cada vez mais 
a beleza da vida cristã e do chamado que 
Deus nos faz para as diversas vocações 
e, de modo especial, para sermos santos!

MT/CNBB/Dom Francisco de Assis Dantas de 
Lucena, Bispo de Guarabira (PB).
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Vocacional:
O que você nasceu pra ser?

Projeto Filhos da Paróquia

5

Oração Pelas Vocações

A vós nos dirigimos, Senhor, Filho de A vós nos dirigimos, Senhor, Filho de 
Deus, enviado do Pai para junto dos Deus, enviado do Pai para junto dos 
homens e de todos os tempos e de todas homens e de todos os tempos e de todas 
as partes da terra!as partes da terra!
Nós vos invocamos por meio de Maria, Nós vos invocamos por meio de Maria, 
vossa e nossa Mãe: fazei com que na vossa e nossa Mãe: fazei com que na 
Igreja não faltem vocações, em particu-Igreja não faltem vocações, em particu-
lar as de especial consagração ao vosso lar as de especial consagração ao vosso 
Reino! Reino! 
Jesus, único Salvador do mundo, nós Jesus, único Salvador do mundo, nós 
vos pedimos pelos nossos irmãos e vos pedimos pelos nossos irmãos e 
irmãs que responderam "sim" ao vosso irmãs que responderam "sim" ao vosso 
apelo ao sacerdócio, à vida consagrada apelo ao sacerdócio, à vida consagrada 
e à missão. e à missão. 
Fazei com que as suas existências se Fazei com que as suas existências se 
renovem no dia-a-dia, tornando-se renovem no dia-a-dia, tornando-se 
Evangelho vivo. Senhor misericordioso Evangelho vivo. Senhor misericordioso 
e Santo, continuai a enviar novos traba-e Santo, continuai a enviar novos traba-
lhadores para a messe do vosso Reino! lhadores para a messe do vosso Reino! 
Ajudai aqueles que chamais para o Ajudai aqueles que chamais para o 
vosso seguimento neste nosso tempo: vosso seguimento neste nosso tempo: 
fazei com que, contemplando o vosso fazei com que, contemplando o vosso 
rosto, eles respondam com alegria à rosto, eles respondam com alegria à 
maravilhosa missão que lhes confi ais maravilhosa missão que lhes confi ais 
para o bem do vosso Povo e de todos para o bem do vosso Povo e de todos 
os homens!  Vós, que sois Deus, viveis e os homens!  Vós, que sois Deus, viveis e 
reinais com o Pai e o Espírito Santo, nos reinais com o Pai e o Espírito Santo, nos 
séculos dos séculos. Amém! séculos dos séculos. Amém! 

A verdade é que nós nascemos e 
morremos querendo responder tal 
questionamento. Porém, muitas ve-
zes, queixamos não ter tempo para 
pensarmos numa solução. Assim, ca-
ímos no erro de dar respostas rasas, 
sentimentais. Isso tudo poderia ser 
diferente, caso mudássemos um pou-
co a pergunta. Talvez colocando: “O 
que você nasceu pra ser?”− Poderia 
ser mais adequado.
Para tentar resolver este questiona-
mento, o jovem da nossa Paróquia  
Marcos Vinicius Cardeal de Andra-
de, de apenas 15 anos, resolveu  fazer 
uma “Experiência de discernimento 
vocacional sacramentina”. O convi-
te veio através do Padre Magalhães, 
em 2014, que foi feito a toda comuni-
dade. Marcos passou um mês refl e-
tindo, amadurecendo a ideia até sua 
decisão. Com o apoio da sua família, 
começou o discernimento no Santuá-
rio de São Benedito, no Centro, e este 
ano já no mês de maio, passou a fazê-
-lo aqui na nossa Paróquia.

A vocação não é algo distante de nós, 
é a nossa essência. Todos nós, como 
nos diz o profeta Isaías, somos eleitos 
“desde o ventre materno” (Is 49,1), 
e esse chamado nos completa. Foi 
Deus que nos escolheu e nos chamou 
a uma vocação específi ca, por isso, o 
fi m último de quem segue esse cha-
mado é a felicidade, que é o próprio 
Deus.

Marcos ressalta ainda que a sua con-
vivência com as pessoas da igreja o 
aproximou mais da sua vocação que 
já começou desde pequeno, quando 
ia à missa com a  sua família, no seu 
engajamento na Igreja, através  da 
catequese, onde foi se preparar para 
a primeira Eucaristia e, em  2011,  
entrou no grupo da perseverança e 
da liturgia,  participou do coral da 
igreja e atualmente serve na liturgia 
do meio dia. Esse engajamento foi 
essencial para a sua decisão, pois 
ele acredita que o  comprometimen-
to com os sacramentos e a missa são 
qualidades que o jovem deve ter para 
viver a experiência de discernimento 
vocacional, e isso não quer dizer que 
o jovem o faça com o intuito apenas 
de se tornar  um sacerdote, mas é ex-
celente meio para conhecer a vonta-
de de Deus para as suas vidas.
 Descobrir a sua vocação é descobrir, 
pois, o caminho para a pergunta base 
deste texto.

Para Marcos, que anseia em servir a 
Deus na Igreja não somente na litur-
gia, mas no tempo certo como ceri-
moniário e diácono diocesano, fazer 
essa experiência de discernimento 
vocacional é muito importante para 
ele se conhecer e conhecer a Deus, “é 
uma formação  harmoniosa e cheia 
de sentidos para mim, pois me ajuda 
a ser uma pessoa melhor a cada dia 
com meus irmãos, com minha famí-
lia e meus colegas da escola.”

Para terminar, sabemos que esse 
papo de vocação é longo e que a 
pergunta − “O que você nasceu pra 
ser?”−ainda trará muitos jovens a 
trilhar um caminho vocacional ou, 
até mesmo, jovens que escolham 
não responder a esta pergunta. Mas 
o que nós queremos dizer é: busque 
conhecer o chamado de Deus para a 
sua vida, mas não como alguém que 
quer se livrar das dúvidas, mas como 
uma criança que quer descobrir qual 
o seu super poder e, enfi m, ajudar no 
exército de Deus.

Por fi m Marcos deixa uma mensa-
gem para os jovens que queiram en-
tender porque o nascimento é um si-
nal concreto de que temos algo para 
dar ao mundo:

“Você não precisa querer ser um pa-
dre ou religioso para ingressar no 
grupo de animação vocacional. O 
que você precisa é ter, além de dispo-
sição e maturidade, fé fi rme. Servir a 
Deus no mundo de hoje não é fácil. 
Não devemos querer que Deus faça 
a nossa vontade, mas sim deixarmos 
que em nós seja feita a vontade Dele. 
Se você quer seguir a Jesus no mun-
do atual, prepare-se para uma guerra 
contra o mundo moderno, pois ele 
tentará lhe desviar de seus ensina-
mentos.”

A pergunta é clichê, mas a resposta pode ser tão diferente quanto o rosto do 
brasileiro
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No dia 20 de agosto de 2014, o Papa 
Francisco destacou, em uma audiên-
cia, que ele também tem uma família, 
já que é o mais velho de cinco irmãos. 
“Éramos cinco irmãos, e tenho 16 so-
brinhos. Um desses sobrinhos sofreu 
um acidente de carro”, recordou.
 
Estes fatos da vida em família, unida 
à sua grande experiência na pastoral 
familiar, lhe confere autoridade para 
opinar sobre este tema. E foi assim 
que ele fez em diversas ocasiões, ao 
referir-se às relações de casal ou ao 
dia a dia dentro do casamento.
 
Vejamos uma seleção de conselhos 
do Papa Francisco:
 
1. “Aos recém-casados, sempre dou 
este conselho: discutam o quanto qui-
serem; não se preocupem se voarem 
alguns pratos. Mas nunca terminem 
o dia sem fazer as pazes. Nunca!” (4 
outubro 2013).
 
2. “Para fazer as pazes, não é preciso 
chamar a ONU para fazer o trabalho 
de reconciliação. Basta um pequeno 
gesto, um carinho: bom dia, até logo, 
até amanhã. E amanhã se começa 
algo novo” (2 abril 2014).
 
Para aprender sobre o perdão, nada 
melhor que ler a Bíblia – algo que o 

Papa recomenda para melhorar a 
vida familiar:
 
3. “Não é para colocá-la em uma es-
tante, mas para tê-la sempre à mão. 
É para lê-la com frequência, todos 
os dias, seja individualmente ou em 
grupo, marido e mulher, pais e fi lhos; 
talvez à noite, sobretudo aos domin-
gos. É assim que a família caminha, 
com a luz e o poder da Palavra de 
Deus!” (5 outubro 2014).
 
Aos casais que estão se casando, ele 
fala da beleza do casamento, mas 
também é sincero com eles: para le-
vá-lo adiante, é preciso esforçar-se.
 
4. “É uma viagem cheia de desafi os, 
difíceis às vezes, e também com seus 
confl itos, mas a vida é assim” (14 fe-
vereiro 2014).
 
Uma vida preenchida pelos fi lhos. 
O Papa convida os casais a lançar-se 
à aventura da paternidade; e não se 
cansa de denunciar a cultura que não 
favorece a família:
 
5. “Esta cultura do bem-estar dos úl-
timos dez anos nos convenceu: é me-
lhor não ter fi lhos! É melhor! Assim, 
você pode sair de férias, conhecer o 
mundo, pode ter uma casa de cam-
po... Fica bem tranquilo” (6 junho 
2014).

 
E quando os fi lhos já estão presentes, 
às vezes a família se complica. Fran-
cisco aconselha refl etir sobre o ritmo 
de vida frenético ao qual as famílias 
se submetem.
 
6. “Quando confesso jovens casais e 
eles me falam dos seus fi lhos, sem-
pre faço uma pergunta: ‘E você, tem 
tempo para brincar com seus fi lhos?’. 
Muitas vezes o pai me diz: ‘Mas, pa-
dre, quando vou trabalhar de ma-
nhã, eles ainda estão dormindo, e 
quando volto à noite, já foram deitar 
também’. Isso não é vida” (16 junho 
2014).
 
O Papa também tem conselhos para 
os fi lhos. A tecnologia mal utiliza-
da se tornou um dos elementos que 
mais distancia a família.

7. “Talvez muitos adolescentes e jo-
vens percam horas demais em coisas 
fúteis, como chats na internet, ou no 
celular, na novela, os produtos do 
progresso tecnológico que deveriam 
simplifi car e melhorar a qualidade de 
vida. No entanto, às vezes desviam a 
atenção daquilo que é realmente im-
portante” (6 agosto 2014).
 
Para o Papa, um pilar fundamen-
tal da vida familiar são as pessoas 
idosas. Elas são o futuro dos povos, 
porque são sua memória. Por isso, 
Francisco sabe como os avós marcam 
a vida dos familiares.
 
8. “Uma das coisas mais bonitas da 
vida da família, da nossa ida, é acari-
ciar uma criança e deixar-se acariciar 
por um avô ou uma avó” (28 setem-
bro 2014).
 
Esforço, perdão, oração e dedicação 
são os ingredientes que o Papa ofere-
ce para uma boa receita de fortaleci-
mento da vida em família.
 

Publicado originalmente pelo Fórum Libertas

08 Conselhos do Papa Francisco 
para melhorar a vida em Família 
Seus conselhos, simples, mas diretos, podem facilitar muito a vida em comum, e não há dúvida de que suas 
recomendações aos casais já deram a volta ao mundo.
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A semana nacional das famílias do ano de 2015, foi celebrada entre os dias 
9 e 15 de agosto, em todas as paróquias e comunidades do Brasil. E para a 
refl exão escolheu-se o tema “ O amor é a nossa missão: a família plenamente 
viva.” Crescemos no amor como nossa missão, e que esta missão é o meio de 
sermos completamente vivos e alcançarmos a realidade para a qual fomos 
criados. Acreditamos que esse amor deve ser ensinado, compartilhado e co-
municado na família e por ela; que é a igreja doméstica. Cremos que a família 
compartilha com a missão de toda igreja, por que as famílias constituem o 
fundamento para todas as outras formas de comunidade.
A grande importância da família se dá porque a família é uma escola de amor, 
justiça, compaixão, perdão, respeito mútuo, paciência e humildade em meio 
a um mundo encoberto pelo egoísmo e o confl ito. Neste sentido, as famílias 
ensinam que o signifi ca ser humano. E para concretizar nossa missão como 
família, Deus nos fez todos com um propósito: Seu amor é a nossa missão.

Programe-se

A organização da Jornada Vocacio-
nal convida a todas as comunidades e 
grupos de oração que se programem 
para participar deste importante en-
contro. Os futuros padres, religiosos, 
casais, enfi m, sairão dos diversos 
grupos da Igreja, eis a importância 
dos jovens participarem da JVF já 
que lá podem encontrar orientação 
específi ca sobre o tema vocação. 

Serviço:
 
30 de Agosto - 09:00 às 19:00
Colégio Santa Isabel (Mister Hull)
ENTRADA FRANCA

Missa, Adoração e Pregação
Informações:
3290-1045

Dia do Sacramentino
Local: Comunidade Sagrada Família
Data: 25 de Agosto
Programação:  Terço da Misericórdia às 
15:00hs Confi ssão a partir das 15:00 Formação 
sobre o  Santo São Pedro Julião Eymard Ado-
ração  ao Santíssimo Sacramento às 19:00h
Famílias: Agende sua visita com a Sra. Graça 
Maciel   através do número: 98840-1841
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Gincana Cultural ECC

Seminário Eymardiano

Festejos Sagrada Família de Nazaré


