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FAMÍLIA CRISTÃ

Destaques:
Espaço pastoral, Pastoral Familiar, Palavra da Comunidade, Catecismo católico.

Destacamos nessa edição, uma série de matérias 
que mostram o papel de nossa igreja dentros das
famílias.

Festejos da Paróquia

Confiram as fotos, no aconteceu na paróquia

Pastoral da Criança

Detalhes dessa bela campanha em parceria com
a rede globo

Palavra do pároco, Aconteceu na Paróquia, 
Festejos, Programe-se.
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Adentramos no mês do Sagrado Coração de Jesus que 
evoca os sentimentos de Deus na humanidade. Como ex-
perimentar a beleza e riqueza desta devoção numa época 
de tanta frieza e pobreza de corações altruístas, idealistas 
e caridosos? Independentemente da apatia e descrença à 
misericórdia que jorra deste coração, os que crêem nesta 
singular devoção, persistem em testemunhar a cultura da 
paz pela têmpora da mansidão perante às adversidades ao 

admiti-las sem sucumbir-se nelas, assim também como na atitude compor-
tamental humilde, resignando-se e aceitando os limites que se impõem, seja 
pela natureza humana ou pelos acontecimentos com os seus sinais dos tem-
pos.
Vivemos num terceiro milênio marcado pelo poder de sedução da imagem, 
a força da aparência disseminada pela idolatria do ego e do corpo, do ter e 
possuir para ser valorizado e admirado, onde as coisas do coração encontrão 
vazão nas paixões fúteis e efêmeras que, uma vez satisfeitas não tem sacieda-
de, segurança e solidez. 
Vivenciar a mística devocional ao coração de Jesus é comprometer-se com o 
amor fraterno e experimentar a cura pelo perdão, proporcionando a liberta-
ção dos sentimentos de mesquinhez e medo que nos impede de se entregar ao 
outro que espera um coração solidário e acolhedor.
Que nesta época de tantas mudanças, não sejamos uma mesmice medíocre, 
uma massa disforme e dissimulada de sentimentos nobres, sintamos e cuide-
mos do outro que tem um coração de carne como o nosso.
“A boca fala daquilo que o coração está cheio” ; o que tem sentido com mais 
constância o nosso coração ? Quais os sentimentos mais presentes? “ A fé é o 
fundamento de toda esperança “ ; em que consiste a esperança mais sólida de 
teu coração? Felizes os puros de coração porque verão a Deus! O que o teu ou 
o nosso coração contempla e ainda é capaz de se encantar? Qual a pureza que 
cultivo do menino(a) que um dia fui e ainda “mora” em mim? São questiona-
mentos simples mas necessários fazermos a nós mesmos de vez em quando.
Sagrado Coração de Jesus, tende piedade de nós! Imaculado Coração de Ma-
ria, rogai por nós! Jesus manso e humilde de coração, fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso !
                        
Seremos fortes sendo fraternos!

Pe. Antonio Ruy Barbosa Mendes  de Moraes.sss

Junho 2015
13/06 - EJC – São  do EJC – Praça 
da Matriz

16/06 - Encontro Paroquial do 
MESC

21/06 - CEUC – São João

24/06 - Festejos de NS do Perpé-
tuo Socorro – Período:24 a 27

25/06 - Festejos de São Pedro 
Apóstolo – Período: 25 a 28

26/06 - São João da Capela de 
Santa Edwiges – Período: 26 a 28

27/06 - Preparação encontro de 
noivos. Dias: 27 e 28.

27/06 - Legião de Maria: Reunião 
com legionários auxiliares.

Julho 2015
04/07 - Festa Junina da Capela de 
NS do Santíssimo Sacramento

06/07 - Inscrições para casamen-
to comunitário – Matriz. Período: 
06,13 e 20

12/07 - Pic-Nic Conselho da Ca-
pela de Santa Teresa D’Ávila

EDITORIAL BIP- Periódico mensal, de 
distribuição gratuita | Nosso email: paroquia@
paroquiasantissimatrindade.com.br | Cordena-
dor Geral: Pe. Antônio Ruy Barbosa Mendes de 
Morais | Equipe Responsável: PASCOM - Pasto-
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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Pastoral Familiar
Resposta da Igreja aos problemas e questões Familiares

Diante da importância vital e do 
papel intransferível da família para a 
pessoa e a sociedade, a  Pastoral Fa-
miliar se apresenta como uma ação 
da Igreja de capital importância. 

O Papa diz:  Ainda mais necessária 
na época atual, que registra uma 
crise generalizada e radical dessa 
instituição fundamental (a famí-
lia), deve ser assegurada uma espe-
cial atenção à Pastoral da  Família”.

 A palavra pastoral, ligada etimolo-
gicamente à palavra pastor, designa 
a ação solícita, amorosa e criterio-
sa do bom pastor. Jesus Cristo é o 
Pastor prometido por Iahweh. É o 
“Bom Pastor”, que caminha à frente 
das ovelhas,e elas o seguem porque 
conhecem a sua voz. Zeloso, solícito  
fi el, ele dá a vida pelas ovelhas, co-
nhece suas ovelhas, e as suas ovelhas 
o conhecem, da mesma forma que 
o Pai o conhece e ele conhece o Pai. 
Fazer pastoral na Igreja, seguindo o 
exemplo do Bom Pastor, fundamen-
to de toda a nossa ação, é agir em 
comunhão com ela e com o Evange-
lho. Todas as pastorais estão base-
adas tanto no Magistério da Igreja 
como em  princípios antropológicos, 
teológicos e evangélicos e numa 
atualizada leitura da realidade. 

No âmbito da Igreja universal, teve 
especial signifi cação, como primeiro 
embrião de uma Pastoral Familiar 
sistematizada, o Concílio Vaticano 
II (1962-1965). De modo particular, 
com as Constituições Lumem Gen-
tium (“Constituição Dogmática so-
bre a Igreja”) e Gaudium et Spes  
(“Sobre a Igreja no Mundo Contem-
porâneo”), começaram-se a delinear 
na Igreja as linhas mestras da Pasto-
ral Familiar, enriquecidas com uma 
abordagem motivadora e atualizada 
da realidade contemporânea. Logo 
no início de seu pontifi cado, o Papa 
João Paulo II dedicou a esse tema o 4º 
Sínodo dos Bispos, o “Sínodo das Fa-
mílias” (1980). Como fruto especial 
desse Sínodo, promulgou a Exorta-
ção Apostólica Familiaris Consor-
tio (1981) – “A Missão da Família

Cristã no Mundo de Hoje”. É 
nela que vamos encontrar uma 
abordagem motivadora e atua-
lizada sobre a Pastoral Familiar.  

A Igreja anuncia “ com alegria e con-
vicção a Boa-Nova sobre a família,
na qual se forja o futuro da huma-
nidade e se concretiza a fronteira 
decisiva da Nova Evangelização”. E 
apontou quatro metas fundamentais 
e imutáveis, em relação à missão
da família:

1.Viver, crescer e aperfeiçoar-
-se como comunidade de pessoas.

2.Ser “santuário da vida” servidora 
da vida, já que o direito à vida é a 
base de todos os
direitos humanos.

3.Ser “célula primeira e vital da so-
ciedade”: por natureza e vocação, a 
família é chamada a ser promotora 
do desenvolvimento, protagonista 
de uma autêntica “política familiar”.

4.Ser “Igreja doméstica” – “san-
tuário que acolhe, vive, celebra 
e anuncia a Palavra de Deus”.

A Pastoral Familiar no Brasil

No Brasil, a Pastoral Familiar come-
çou a sistematizar a sua caminhada 
própria a partir de 1989. Em 1993, 
obteve maior estímulo com a pu-
blicação do subsídio “Pastoral Fa-
miliar no Brasil”, nº 65 da coleção 
Estudos da CNBB. Esse documento, 
ainda hoje atual, já na 14ª edição, 
sintetiza dados, subsídios e dire-
trizes da Pastoral Familiar e fi gura 
como um “embrião” deste Diretório 

da Pastoral Familiar em nosso País.

Em 1992, respondendo às necessida-
des das bases, manifestadas crescen-
temente nos Encontros Nacionais, foi 
criado, em Curitiba, o Instituto da 
Pastoral Familiar (IPF), hoje, Institu-
to Nacional da Família e da Pastoral 
Familiar (INAPAF), sediado em Bra-
sília. Sua fi nalidade é prover a forma-
ção de agentes da Pastoral Familiar. 
Também nessa época os Congressos 
Nacionais da Pastoral Familiar fi rma-
ram a sua presença e passaram a ser
precedidos pelos Encontros Nacio-
nais de Assessores Espirituais da 
Pastoral Familiar.

A partir do “II Encontro Mun-
dial do Papa com as Famílias” e 
o respectivo Congresso Teológi-
co-Pastoral, realizados na cida-
de do Rio de Janeiro (1997), os 
avanços foram ainda maiores.

Em 1998, o então Setor Família 
da CNBB elaborou e publicou o 
Guia “Pastoral Familiar na Paró-
quia”, para ajudar as comunida-
des a implantarem e iniciarem os 
trabalhos na paróquia. E em junho 
de 2001, editou o “Guia de Prepa-
ração para a Vida Matrimonial”.
A partir de 1999, iniciaram-se tam-
bém os Fóruns e Cursos de Bioética, 
com a Equipe de  Bioética do Nú-
cleo de Refl exão e Apoio (NURAP) 
do Setor Família. Em 2000, criou-se 
a Equipe de Políticas Familiares do 
NURAP, que deu início aos Semi-
nários e Fóruns de Políticas Familia-
res, em parceria com o Instituto João 
Paulo II: o Pontifício Instituto para 
Estudos e Ciências sobre o Matri-
mônio e a Família, de Salvador/BA.

O trabalho desenvolvido pela Pas-
toral Familiar é amplo e abrangen-
te. É preciso que as equipes que 
nela trabalham tenham claro quais 
os seus objetivos e prioridades, 
cujo enfoque principal é promover, 
fortalecer e evangelizar a família. 

Serviço: 
Paróquia Santíssima Trindade
Contato 98547-5673 - Rubens 
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 O relato de São João sobre as 
bodas de Caná (Cap.2,1-11) mostra 
claramente como Jesus valoriza a 
família. Foi o seu primeiro milagre, 
abençoando com sua presença os 
noivos, que pretendiam iniciar uma 
nova família. Ele quis iniciar o anún-
cio do Reino em um casamento, mos-
trando que a família é importante 
para Ele.
A família é a base, o esteio, o susten-
to de uma sociedade mais justa. Ao 
longo da história da humanidade, 
assistimos à destruição de nações 
grandiosas por causa da dissolução 
dos costumes, que foi motivada pela 
desvalorização da família.
No nosso mundo de hoje, depois que 
fi cou liberado o divórcio indiscri-
minadamente, a família fi cou ame-
açada em sua estrutura e é por isto 
que vemos, através dos meios de 
comunicação e até na comunidade 
em que vivemos, cenas terríveis. Fi-
lhos drogados matam ou mandam 
matar os pais, pais matam fi lhos por 
motivos fúteis, mães se desfazem de 
seus bebês, quando não cometem o 
crime hediondo do aborto quando 
a criança não tem como se defender. 
Há problemas seríssimos. Quando 
os pais se separam, alguma coisa se 
parte no íntimo dos fi lhos. Eles não 
sabem se é melhor fi car com o pai ou 
com a mãe. No fundo, eles gostariam 
de fi car com os dois. Em paz e har-
monia, é claro.
O amor está sendo retirado do cora-
ção dos homens e das mulheres. E, 
em conseqüência disto, a família está 
perdendo a sua unidade e a sua dig-
nidade. Isto acarreta a dissolução dos 
costumes. A família decai e a socie-
dade decai. Precisamos compreender 

e nos lembrar sempre de que Deus 
nos deu uma família a fi m de que, 
num âmbito menor, nós pudéssemos 
aprender a amar todos os nossos se-
melhantes.
O desenvolvimento tecnológico tem 
seus pontos benéfi cos. Facilitou a 
vida das pessoas. Mas facilitou de 
tal modo que a humanidade fi cou 
mal acostumada. Só quer o que é fá-
cil. Não se interessa pelo que exige 
esforço, luta. No entanto, o que con-
quistamos com esforço tem um sabor 
muito melhor. Parece que nos esque-
cemos disto.
Na passagem das bodas de Caná, 
Jesus transformou a água em vinho, 
em bom vinho. Ele poderia ter tirado 
o vinho do nada, mas Ele quis a par-
ticipação humana. Por isto, mandou 
que enchessem as talhas de água.
Hoje também, Ele quer que nós en-
chamos a talha de nossa vida, a nossa 
existência, de água que Ele transfor-
mará no melhor vinho. 
Que é que isto quer dizer? Quer di-
zer que precisamos colocar amor em 
nossa vida, em nossa família, para 
que Ele transforme esse amor huma-
no em amor divino, o mesmo amor 
que une as pessoas da Santíssima 
Trindade e que é tão grande e tão re-
pleto de felicidade, que extravasa, ex-
plode e quer ser espalhado entre nós. 
E é por meio dele que encontraremos 
a plenitude da felicidade.
Não é fácil cultivar o amor às vezes, é 
até difícil. Mas o difícil, quando con-
quistado tem um valor inestimável. 
Temos prova disto. Em uma compe-
tição esportiva, por exemplo, o ven-
cedor fi ca mais satisfeito quando en-
frenta adversários mais difíceis.
Viver em família, viver em união 

dentro da família não é fácil. Mas 
fácil não é sinônimo de bom. Talvez 
seja até o contrário.
A família precisa de amor, para ser 
bem estruturada. A sociedade preci-
sa das famílias para realizar a justiça 
e a paz porque a sociedade é uma fa-
mília amplifi cada.
Falta o vinho para as nossas famílias. 
Esse vinho é o amor. É preciso que 
cada membro da família se esforce. 
Que os pais assumam verdadeira-
mente o seu papel. Apesar de ser bem 
árdua a tarefa dos pais, no mundo de 
hoje, não se pode desanimar. É ne-
cessária e urgente a ação dos pais. O 
jovem é, por natureza, rebelde, quer 
ser independente. Desperta para o 
mundo e seus problemas e questiona 
tudo. Mas os pais precisam partici-
par de sua vida, de uma maneira ou 
de outra, porque, mesmo errando, 
algumas vezes, ainda assim, os pais 
têm capacidade de orientar e ajudar 
os fi lhos. Não podemos deixar tudo 
por conta dos companheiros, da es-
cola, da sociedade ou de sua própria 
solidão.

Os pais devem fazer o acompanha-
mento dos fi lhos, procurar saber o 
que está acontecendo com eles, ten-
tar ajudar de várias maneiras: com 
orientações, com atitudes exempla-
res, com o diálogo, com orações. 
Sempre. Tanto em casa, como na es-
cola, na vida religiosa e social, nos 
namoros, etc.
Muitas vezes, os pais se sentem im-
potentes. Muitas vezes, achamos que 
já fi zemos tudo e que nada consegui-
mos. Entretanto, esforçando-nos ao 
máximo, dando o melhor de nós por 
uma família mais feliz, estaremos en-
chendo de água a nossa talha.
E Maria já estará falando com o Filho: 
“Eles não têm vinho.” E Jesus virá 
nos transformar, transformar a nossa 
água em bom vinho, transformar a 
nossa difi culdade em vitória.

A Importância da Família

Dom Eurico Dos Santos Veloso 
Arcebispo Emérito de Juiz de Fora -  MG.
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Primeiramente devemos fazer um 
esclarecimento da linguagem Bíblica 
sobre o termo “DÍZIMO”. 

No Antigo Testamento: 
Para teologia, o dízimo é uma lingua-
gem Veterotestamentário , onde no 
AT é rico em esclarecimentos quanto 
ao desejo Divino de que o seu povo 
(“Povo de Deus”) pagasse (devolves-
se) o dízimo. São duas as formas que 
mais aparecem: a forma das primí-
cias e a forma dízimo. 
A forma das primícias, sempre o Se-
nhor Deus destinou ao ser humano o 
melhor de sua criação, também quer 
que nós sejamos disponíveis a Ele, 
ofertando-lhe sempre o que melhor 
possuímos e com amor. Primícias são 
os primeiros frutos ou produtos que 
se oferecem a Deus como reconheci-
mento pela colheita, e nelas entrava a 
criatura humana. “Consagrar-me-ás 
todo primogênito (=primícias), todo 
o que abre o útero materno, entre os 
fi lhos de Israel. Homem ou animal 
será meu” (Ex 13,2). Mas Deus olha, 
sobretudo, o sentimento de quem 
faz a oferta. Agrada-lhe a que é feita 
com fé e amor. No exemplo de Caim 
e Abel, o Senhor olhou com agrado 
para Abel e sua oblação, mas não 
olhou para Caim, nem para os seus 
dons (Gn 4,3-5).
A segunda forma é o DÍZIMO. O dí-
zimo, dentro do signifi cado exato do 
termo, quer dizer décima parte do 
que possui ou se ganha, que é ofer-

tado ao Senhor Deus para manter o 
templo e ajudar o irmão necessitado. 
Em Gênesis 14, Abraão após uma vi-
tória, entrega ao sacerdote do Deus 
Altíssimo Melquisedec a “décima 
parte de tudo” (=dízimo) que ga-
nhou (Gn 14,18-20). A oferta não é 
feita diretamente à divindade, mas 
ao seu representante Melquisedec, 
sacerdote do Altíssimo. Em Mala-
quias, também está escrito: “Trazei o 
dízimo integral para o tesouro, a fi m 
de que haja alimento em minha casa” 
(Ml 3,10).

No Novo Testamento: 
Na linguagem teológica neotesta-
mentário  , Jesus critica o exagero dos 
doutores da lei e o orgulho farisaico, 
como no caso do fariseu que foi re-
zar no Templo e, entre outras coisas, 
também se elogiou por pagar o dízi-
mo de tudo que tinha (Lc 18,12), po-
rém não se mostra contrário ao dízi-
mo. Não é o dízimo que Jesus rejeita, 
mas o orgulho do fariseu que, em vez 
de rezar, louva-se a si mesmo como 
justo, quando na realidade era peca-
dor maior que o publicano.
Não há, entretanto, no NT nenhuma 
prescrição sobre o dever de pagar o 
dízimo. O que temos, sim, é que os 
cristãos devem dar a sua contribui-
ção material para as necessidades da 
comunidade religiosa e do ministério 
da Igreja. No advento do cristianis-
mo o dízimo é substituído pela par-
tilha dos bens em benefício da comu-

nidade (At 2,42-44; 4, 32-35).
Para teologia, o dízimo em uma lin-
guagem neotestamentário, não tem 
mais sentido de “pagar 10% do salá-
rio”, mas de PARTILHAR TUDO o 
que tenho e o que possuo. O termo 
“dízimo” de certa forma é substitu-
ído pelo termo “partilha”, que foi o 
primeiro sinal de experiência de con-
versão das primeiras comunidades 
cristãs (At 2, 42-47).
Portanto, quando devolvemos o fru-
to do nosso trabalho ao senhor, não 
é somente um sinal de despojamento 
e gratidão, mas de verdadeira con-
versão! Quem devolve seu “dízimo/
partilha”, não está simplesmente 
fazendo um ato “jurídico” ou de 
“obrigação” com Deus e sua Obra, 
mas demostrando uma verdadeira 
conversão de: mentalidade, coração 
e alma enamorada por Jesus e sua 
Igreja.

“Quem contribui para evangelização, tem o mesmo 
mérito do evangelizador”. 
(Papa Paulo VI).

No amor da Virgem Theotokos e 
de Sto. Agostinho de Hipona, paz e 
amor aos pobres!

Fundamentação teológica Bíblica do Dízimo

Cid Moreira Maia
Moderador da Comunidade 
Domus Ecclesiae
Capela Santa Clara de Assis

Campanha Toda Gestação dura 1000 dias
Em homenagem ao Dia das Mães, 
celebrado no dia 10 de maio, a Glo-
bo e a Pastoral da Criança lançam a 
campanha nacional ‘Toda gestação 
dura 1000 dias’. Este título refere-se 
ao período que vai do início da ges-
tação até os dois anos de idade e à 
importância dos cuidados nesta eta-
pa determinante para a saúde pelo 
resto da vida: 270 dias (9 meses) + 
365 dias (1º ano) + 365 dias (2º ano) 
= 1000 dias.
Nestes mais de 30 anos de experi-
ência em todas as regiões do Brasil, 
os líderes da Pastoral da Criança 
compartilham orientações de saú-
de, educação, nutrição e cidadania 
com gestantes, crianças e famílias. 

Esse trabalho voluntário tem o obje-
tivo de promover o desenvolvimento 
integral das crianças, garantindo as 
condições para a vida plena.
Ciência e ação
Uma das mais relevantes e atuais 
pesquisas sobre o impacto do baixo 
peso ao nascer foi desenvolvida pelo 
médico e pesquisador inglês David 
Barker. Seus estudos revelaram que 
pessoas que nascem com baixo peso 
têm maior risco de desenvolver do-
enças do coração, colesterol, dia-
betes, obesidade, pressão alta, pro-
blemas no funcionamento dos rins, 
osteoporose, entre outras doenças. 
No Brasil, o médico Cesar Victora, da 
Universidade de Pelotas (RS), é uma 
das referências no assunto e um par-

ceiro da Pastoral da Criança.
Nos últimos 20 anos, apesar da que-
da da mortalidade infantil, aumen-
tou o número de bebês nascendo com 
peso baixo (com menos de 2,5 kg) e 
prematuros. Por isso, o voluntariado 
da Pastoral da Criança vem intensifi -
cando suas ações na conscientização 
sobre os 1000 dias, orientando mu-
lheres sobre cuidados na gestação, 
aleitamento materno, alimentação, 
vacinação e desenvolvimento infan-
til.
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Gincana Fraterna para os Festejos da Matriz

Coroação 
de Nossa Senhora 

Santíssima Trindade

Festejos da Matriz
Santíssima Trindade

A Paróquia Santíssima Trindade no José Walter, Comunidade Sacramen-
tina, encerrou os festejos de sua padroeira que se deu no período de 22/05 a 
31/05/2015 com a alegria de ter envolvido a todos nesse momento forte de 
fraternidade e unidade!

Procissão de encerra-
mento do Mês Mariano

Santíssima Trindade

A paróquia Santíssima Trindade 
encerrou seus festejos, culminando 
com o encerramento do mês Maria-
no. Prestou uma belíssima homena-
gem à nossa Senhora, com uma linda 
e bem participada procissão que per-
correu as principais avenidas e ruas 
do bairro José Walter.

Na comunidade Santo Antonio, 
Bairro Montenegro, em 24/05, foi mi-
nistrada mais uma formação abertas 
às famílias da Paróquia Santíssima 
Trindade, promovida pelo ECC com 
o Tema: “Família primeira cateque-
se”.

ECC Comunidade Santo Antônio
Aprofundamento
para as Famílias 

Aconteceu dia 28/maio/2015, na 
Paróquia Santíssima Trindade, na 
comunidade Santa Tereza de Ávila, 
o “Dia dos Sacramentinos na Comu-
nidades “, Agradecemos a Deus por 
mais esse momento vivido, com tan-
ta alegria, fé e amor.

Santa Tereza D’Ávila
Dia dos Sacramentinos 
na Comunidades

Santa Clara de Assis 

Santa Edwiges

Matriz
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Festejos de N.S. do Perpétuo Socorro

Programação

Festejos de São Pedro Apóstolo 

Pro
gram

ação

A Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, tem a honra de Con-
vidar a todos a participarem dos Festejos em Homenagem à nossa Padroeira.
Tema: “Com Maria do Perpétuo Socorro, Na Caridade, Servindo ao Povo”
Lema: “Venha viver um Novo Renascer”
Durante este período teremos diversas atividades e após a Santa Missa, tere-
mos barracas com comidas típicas e muita animação. 

Sua presença muito nos alegra! Venha e Participe!

Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Rua 08, Nº 124 - Renascer

Local: Rua Retiro da Felicidade nº 181 

Periodo: 24 à 27 de Junho 2015

Período: 25 a 28/06/2015

24/06 25/06 26/06 27/06
18:00 – Terço Mariano
19:00 – Celebração Eucarís-
tica
Equipe Litúrgica: Nossa 
Senhora do Santíssimo Sacra-
mento
Obs.: Após a Missa teremos o 
Hasteamento da Bandeira 
Ofi cializando o inicio dos 
nossos Festejos
Parte Social: Animação com a 
Banda Grupo Anjos

18:00 – Terço Mariano
19:00 – Celebração Eucarís-
tica
Equipe Litúrgica: Nossa 
Senhora do Rosário
Parte Social
Quadrilha: Jesus Junino

18:00 – Terço Mariano
19:00 – Celebração Eucarís-
tica
Equipe Litúrgica: Matriz 
Santíssima Trindade
Animação com a Banda Dom 
de Adorar

15:00 – Terço da Misericórdia
18:00 – Procissão da Padro-
eira
19:00 – Celebração Eucarís-
tica
Equipe Litúrgica: Nossa Se-
nhora do Perpétuo Socorro
Parte Social
Animação com a Banda Jeiti-
nho de Jesus

Dia 27 de Junho
Bingo com Premiação Diversa 1º Prémio: Aparelho de Aerosol, 2º Prémio: Perfume Natura 
3º Prémio: Liquidifi cador, 4º Prémio Cesta Básica e no Prêmio Principal: “Cartela Cheia” R$ 200,00 !
Preço da Cartela R$ 3,00 ou 02 por R$ 5,00

Dia: 25/06
Abertura

18:30 hrs novena de São Pedro Apóstolo
19:00 hrs. Bandeira 19:30 hrs Missa da abertura com Padre Ruy

Parte social: barraca e comidas tipicas.

Dia: 26/06
18:30 hrs novena de São Pedro Apóstolo

19:00 hrs missa ( Padre Teodoro e Diácono Cristian )

Dia: 27/06 
18:30 hrs novena de São Pedro Apóstolo

19:00 hrs Missa ( Padre Francisco Junior )
Bingo de 300 reais depois da Missa

Dia: 28/06
Encerramento

17:30 hrs Procissão
18:00 hrs Missa ( Padre Ruy )

Tema: Calçando as sandálias de São Pedro para servir o povo, construiremos um mutirão.
Lema: Sendo fraterno na comunidade, fortalecemos nossa unidade.
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No dia 11 de Outubro de 1992, o Papa João Paulo II entregava aos fi éis de todo o mun-
do o Catecismo da Igreja Católica, apresentando-o como texto de referência, para uma 
catequese renovada nas fontes vivas da fé. A trinta anos da abertura do Concílio Vaticano 
II (1962-1965), completava-se assim o desejo expresso em 1985 pela Assembleia Extraor-
dinária do Sínodo dos Bispos, para que fosse composto um catecismo de toda a doutrina 
católica quer no tocante à fé quer no que se refere à moral. Cinco anos depois, a 15 de 
Agosto de 1997, ao promulgar a edição típica do Catecismo da Igreja Católica, o Sumo 
Pontífi ce confi rmava a fi nalidade fundamental da obra: Apresenta-se como exposição 
completa e íntegra da doutrina católica, que permite a todos conhecer o que a mesma 
Igreja professa, celebra, vive, reza na sua vida quotidiana.

(A Seguir, trecho do Compêndio do Catecismo da Igreja Católica, que é uma síntese fi el e segura do Catecismo da Igreja 
Católica. Ele contém, de maneira concisa, todos os elementos essenciais e fundamentais da fé da Igreja)

EU CREIO – NÓS CREMOS

Qual é o desígnio de Deus acerca do 
homem?

Deus, infi nitamente perfeito e 
bem-aventurado em si mesmo, num 
desígnio de pura bondade, criou li-
vremente o homem para o tornar 
participante da sua vida bem-aventu-
rada. Na plenitude dos tempos, Deus 
Pai enviou o seu Filho, como Reden-
tor e Salvador dos homens caídos no 
pecado, convocando-os à sua Igreja e 
tornando-os fi lhos adotivos por obra 
do Espírito Santo e herdeiros da sua 
eterna bem-aventurança.

O HOMEM É CAPAZ DE DEUS

Porque é que no homem existe o de-
sejo de Deus? 

Ao criar o homem à sua imagem, o 
próprio Deus inscreveu no coração 
humano o desejo de O ver. Mesmo 
que, muitas vezes, tal desejo seja ig-
norado, Deus não cessa de atrair o 

homem a Si, para que viva e encontre 
n’Ele aquela plenitude de verdade e 
de felicidade, que ele procura sem 
descanso. Por natureza e por vo-
cação, o homem é um ser religioso, 
capaz de entrar em comunhão com 
Deus. É este vínculo íntimo e vital 
com Deus que confere ao homem a 
sua dignidade fundamental. 

Como é que se pode conhecer Deus 
apenas com a luz da razão? 

A partir da criação, isto é, do mundo 
e da pessoa humana, o homem pode, 
só pela razão, conhecer com certeza a 
Deus como origem e fi m do universo 
e como sumo bem, verdade e beleza 
infi nita. 

Basta porém a exclusiva luz da razão 
para conhecer Deus?

Ao conhecer Deus só com a luz da 
razão, o homem experimenta muitas 
difi culdades. Além disso, não pode 
entrar só pelas suas próprias forças 
na intimidade do mistério divino. 
Por isso é que Deus o quis iluminar 

com a sua Revelação não apenas so-
bre verdades que excedem o seu en-
tendimento, mas também sobre ver-
dades religiosas e morais que, apesar 
de serem por si acessíveis à razão, 
podem deste modo ser conhecidas 
por todos, sem difi culdade, com fi r-
me certeza e sem mistura de erro. 

Como se pode falar de Deus? 

É possível falar de Deus a todos e 
com todos, a partir das perfeições do 
homem e das outras criaturas, que 
são um refl exo, embora limitado, da 
infi nita perfeição de Deus. É, porém, 
necessário purifi car continuamen-
te a nossa linguagem de tudo o que 
ela contém de imaginário e imperfei-
to, na consciência de que nunca será 
possível exprimir plenamente o infi -
nito mistério de Deus.

“És grande, Senhor, e digno de todo o louvor [...]. 
Fizeste-nos para Ti e o nosso coração não descansa 

enquanto não repousar em Ti” 

(Santo Agostinho)

A Profissão da FÉ


