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Festejos da Santíssima Trindade 2016

Epístolas -  as cartas que evangelizam



                    Nossa vida é uma peregrinação marcada por inúmeras 

experiências que caracterizam o perfil de nossa existência neste mundo. 

Nosso "modus operandis" de acolher e responder aos desafios que as 

contingências da nossa realidade manifesta deveria, na medida de nossa 

consciência,  favorecer um itinerário orientado pela iluminação da 

Palavra de Deus. 

                    Na experiência neo testamentária dos discípulos(as) de Jesus 

no anúncio do kerigma pascal, " Jesus morreu, Deus porém o ressuscitou ", 

sua vivência influenciada pela fé  determinou o seu testemunho verbal e redacional, através da pedagogia das 

cartas e epístolas de Paulo, Pedro, Tiago, João, etc. sendo seguida essa tradição pelos santos padres no período 

patrístico dos 300 primeiros anos de nossa comunidade cristã primitiva, dentre eles, santo Inácio de Antioquia 

que foi discípulo de João, o discípulo amado, último a morrer do colegiado dos apóstolos. Todavia o "modus 

operandi" das cartas continuou como instrumento de evangelização eficaz até os nossos dias, tendo como 

exemplo típico o pontificado dos sucessores de S. Pedro,os papas, destacando-se no hoje da nossa história o papa 

Francisco com sua exortação apostólica, Evangelii Gaudium( A alegria do Evangelho) que proclamou o anúncio 

do Evangelho no mundo atual neste III Milênio, século XXI,  e sua última bula papal Misericordiae Vultus(O 

Rosto da Misericórdia)  que traduz a plenitude da justiça de Deus na humanidade pelo testemunho da 

misericórdia e a  sua mais recente obra evangelizadora, Amoris Laetitia(A alegria do Amor), exortação pós-

sinodal destinada aos diáconos, padres, bispos, esposos fiéis e leigos sobre a graça benfazeja do amor ágape, 

gerador da alegria restauradora da unidade, fidelidade e lealdade entre homens e mulheres a Deus.

                    Portanto, percebemos que a Igreja bebeu e bebe desta imensurável tradição de direcionar-se aos seus 

fiéis, desde os tempos mais remotos com suas cartas e epístolas até os nossos dias, pela voz do Magistério e do 

papa através de encíclicas, exortações apostólicas e bulas que continuam a obediência a voz do Nosso Mestre e 

Senhor Jesus: " Todo o poder me foi dado no céu e na terra; ide, pois, fazei discípulos meus todos os povos, 

batizando-os em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar tudo quanto vos mandei. E 

eis que Eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo". Mt 28,18-20.  

  Gostaria de encerrar minha palavra de abertura do nosso boletim informativo paroquial, citando 

dois pensamentos que fazem-se oportunos : " A vida é um misterioso peregrinar existencial" , Gabriel Marcial- 

filósofo existencialista cristão. E um segundo, do nosso atual papa Francisco: " A peregrinação é um sinal peculiar 

no Ano Santo, enquanto ícone do caminho que cada pessoa realiza na sua existência. A vida é uma peregrinação, e 

o ser humano é viator(viajante), um peregrino que percorre uma estrada até a meta anelada". Bula Misericordiae 

Vultus. Portanto, desejo a todos os fiéis leitores do nosso bip que a peregrinação realizada em 2016, seja orientada 

pela incansável busca e posse da novidade de Deus, uma páscoa contínua nesse livro peculiar que escrevemos 

nesse caminho existencial e  peregrino  de nossas  vidas, repassando uma mensagem encorajadora e 

perseverante do nosso amor e  fé em N. Senhor Jesus, o Cristo da nossa história e, só assim, no fim da nossa 

história, experimentaremos como dizia S. João da Cruz : "Ao entardecer desta vida, examinar-nos-ão no amor".

                    Seremos fortes sendo fraternos!

Minha bênção e abraço pascal no Senhor.

Pe. Antonio Ruy Barbosa Mendes de Moraes sss.
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Festejos da

2016
No periodo de 13 a 22 de maio, a Paróquia Santíssima Trindade, estará comemorando  

os festejos de seu padroeiro, programe-se e venha participar desta grande festa de 

nossa comunidade.
Programação

18h - Hasteamento da bandeira
18h30min - Novena
19h - Celebração Eucarística -  Religiosos 
Sacramentinos
Parte Social: Lamparinos

Sexta - 13 de maio

18h30min - Novena
19h - Celebração Eucarística -  Pe. Teodoro 
e Ministro Claudio
Parte Social: Silvino Neves

Sábado - 14 de maio

18h30min - Novena
19h - Celebração Eucarística -  Pe. Jackson
Parte Social: Velton Viana e Banda

Domingo - 15 de maio

18h30min - Novena
19h - Celebração Eucarística -  Pe. Ruy
Parte Social: Pe. Ruy e Amigos

Segunda - 16 de maio

18h30min - Novena
19h - Celebração Eucarística -  Pe. Anízio
Parte Social: Jackson - MPB

Terça - 17 de maio

18h30min - Novena
19h - Celeb Eucarística Pe. Fco Junior
Parte Social: Forró Kafona

Quarta - 18 de maio

Quinta - 19 de maio

18h30min - Novena
19h - Celebração Eucarística - Pe. Litércio
Parte Social: Show de Humor - Kleber 
Fernandes

Sexta - 20 de maio

18h30min - Novena
19h - Celeb. Eucarística  - Pe Magalhães
Parte Social: Januarios

Sábado - 21 de maio

18h30min - Novena
19h - Celebração Eucarística -  Pe. Bruno
Parte Social: Leilão

17h Procissão 
Celebração Eucarística -  Religiosos 
Sacramentinos
Show pirotécnico
Parte Social: Via Lucis - Com. Emanuel

Domingo - 22 de maio

Todos os dias teremos barracão com comidas típicas,
 pescaria infantil e  barraca com artigos religiosos
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Destaque

Epístolas - As Cartas que Evangelizam
O Novo Testamento é composto, além dos quatros 
evangelhos, atos dos apóstolos e apocalipse, por 
cartas, as paulinas que são quatorze, as cartas 
católicas que são sete.Vale conhecê-las pelas 
indicações e orientações que elas contém, para nossa 
caminhada espiritual e pastoral. Gostaria com este 
artigo passar algumas informações gerais sobre as 
cartas. Vejamos!!

Cartas de Paulo

Paulo é uma das figuras importantes do Novo 
Testamento. Paulo é homem bem preparado. Além 
de conhecer a fundo a religião de seus pais, possui 
boas noções das filosofias e religiões gregas do seu 
tempo. Escreve e fala em grego. Lendo o que ele 
escreveu, podemos ter uma ideia de como era seu 
caráter: às vezes, muito meigo e carinhoso; outras 
vezes, severo.

Constantemente os chama «caríssimos» e 
«amados». Quer que todos sejam fiéis a Deus. É 
assim que se tornarão seus filhos, como, por 
exemplo, o é Timóteo (1Cor 4,17). É interessante 
ler as Cartas de Paulo e anotar com quanta 
frequência ele usa expressões tais como: tudo, 
todo, sempre, continuamente, sem cessar, etc., 
para com elas expressar  sua constante 
preocupação para com todos.

Jesus, durante sua vida, se movimentou quase que 
exclusivamente dentro de uma pequena região, a 
Palestina. Poucas vezes ele esteve em terras que 
não pertenciam aos judeus. Falou do Reino 
semelhante ao grão de mostarda que cresce e 
abriga os pássaros (Lc 13,18-19). E pediu que os 
discípulos percorressem o mundo e anunciassem o 
Evangelho a todos (Mc 16,15).

Depois que se converteu, Paulo começou a 
anunciar o Evangelho aos judeus. Mas eles o 
perseguiam e lhe criavam uma série de obstáculos. 
Diante da rejeição do Evangelho por parte dos 
seus, ele se volta para os pagãos (At 13,44-49).

Mas não é fácil pôr em prática esse plano quando 
se trata de aplicá-lo a realidades diferentes 
daquelas 
que Jesus de Nazaré viveu. O próprio Paulo não 
conheceu pessoalmente Jesus. O que ele fez foi a 
experiência do Cristo ressuscitado. Portanto, ao 
anunciar o Evangelho aos pagãos, foi preciso 
adap tá - lo  à  men ta l i dade  dos  ouv in tes , 
respondendo às preocupações que eles tinham, 
conservando o que era essencial e deixando de 

lado o que não era importante.

Suas Cartas procuram iluminar, com o Evangelho, 
os problemas enfrentados pelas comunidades 
cristãs. Ele não inventa teorias, mas tenta, a partir 
das dificuldades, mostrar o que significa ser cristão, 
naquele momento e naquele lugar determinado. 
Por  isso é que cer tas soluções por  e le 
apresentadas devem ser entendidas à luz dos 
problemas e da realidade que tal comunidade 
viveu.

Paulo escreveu em grego, mas seu modo de 
pensar é, na maioria das vezes, o de mestre judeu. 
Para nós não é fácil acompanhar seu raciocínio. 
Mas os ensinamentos aí contidos não chegam ao 
cristão sem serem iluminados, refeitos ou anulados 
pela pregação e vida de Jesus Cristo, a quem o 
cristão aderiu pela fé.

 



                         Destaque

Bip - Boletim Informativo Paroquial - Março de 2015

As cartas. A ordem que as Bíblias utilizam para 
apresentar as Cartas de Paulo é a do tamanho: da 
maior à menor. Para quem começa a ler Paulo, essa 
ordem pode não ser a melhor. Portanto, em vez de 
seguir a ordem de tamanho, sugere-se outro 
caminho: ler as Cartas segundo a ordem 
cronológ ica,  ou se ja ,  segundo as datas 
aproximadas em que foram escritas. Ora, a ordem 
cronológica não é uma questão pacífica. Mas pode-
se traçar um roteiro: começa-se com 1 e 2 
Tessalonicenses e, depois, Filipenses. Daí podem-
se ler 1 e 2 Coríntios prosseguindo nesta ordem: 
Gálatas, Romanos, Efésios, Colossenses, Filemon, 
1 Timóteo, Tito, 2 Timóteo.

Antes de ler uma Carta, seria bom perguntar: Quais 
os problemas que estão por detrás desse texto? A 
quais questionamentos Paulo responde? Por que 
ele precisou escrever? Para entender essas 
questões, as Introduções serão uma ajuda 
indispensável, bem como as notas.

Finalmente, lendo as Cartas em ordem cronológica, 
será possível acompanhar os temas que mais 
interessam, por exemplo: Como deve ser a 
comunidade?O que significa ser cristão?,Qual a 
tarefa do agente de pastoral?,Qual o projeto de 
Deus?,Como levar à frente a evangelização? Esses 
e outros temas aparecem com bastante frequência 
ao longo das Cartas, e será mais fácil fazer o 
confronto entre o que Paulo disse a cada 
comunidade, em tempos e circunstâncias 
diferentes.

As cartas Católicas.
 
As Cartas Pastorais, grosso modo, podemos dizer: 
que elas não são dirigidas, tal qual as Cartas 
Paulinas, a uma comunidade – embora o conteúdo 
seja de interesse formal de todos os membros. Elas 
são dirigidas a pessoas especificas, à lideranças 
comunitárias(A Timóteo, 1Tm 1,2; 2Tm 1,2 e A Tito 
1,4). Versam , genericamente, sobre organização 
da v ida de oração públ ica e pr ivada da 
comunidade(1Tm 2, 1.8.); Executam instruções aos 
coordenadores de comunidades e elencam suas 
virtudes(1Tm 3, 1-7. 8-13; Tt 1, 6-9); Fazem 
exortações morais relativas aos diversos estados 
de vida( 1Tm 5,1.3.17.; 6, 1-2. 17-19 tt 2, 10). Em 
síntese, poderíamos dizer que elas versam sobre a 
organização da Igreja e sobre o estilo de vida dos 
Cristãos. 
Essas cartas diferenciam-se dos outros escritos 
paulinos, mas possuem uma homogeneidade entre 
elas. Distinguem-se dos textos paulinos, sobretudo 
pelo vocabulário e pelas orientações teológicas e 
espirituais. De outro lado,elas são justamente 
parecidas por apresentam certa organicidade entre 
elas, isto é, tratam de assuntos similares.

A Carta de Tiago é um escrito de caráter sapiencial, 
isto é, mostra a sabedoria do discernimento cristão 
diante das situações. Dirige-se a todas as 
comunidades cristãs, simbolizadas pelas «doze 
tribos» do novo povo de Deus. O autor se apresenta 
como Tiago, o irmão do Senhor (cf. Mc 6,3), que 
dirigiu a igreja de Jerusalém (cf. At 15,13) e morreu 
mártir no ano 62. Diversas razões, porém, fazem 
pensar que o verdadeiro autor da carta é judeu de 
origem grega do final do século I, e que escreveu a 
carta entre os anos 80 e 100. 

A primeira 
c a r t a  d e 
Pedro foi 
e s c r i t a 
«aos que 
v i v e m 
dispersos 
c o m o 
estrangeir
o s »  p o r 
todas  as 
regiões da 
Á s i a 
M e n o r . 
S ã o , 
por tanto, 
migrantes 
que vivem 
f o r a  d a 
p á t r i a 
( 1 , 1 7 ) , 
seja porque partiram em busca de trabalho para 
sobreviverem, seja porque eram escravos 
comprados que permaneciam na casa de seus 
senhores, longe do local de origem. Pedro escreve, 
mostrando que a união entre eles, seja na família, 
seja na comunidade, há de ser tão fraterna e 
acolhedora, que formem juntos a «casa de Deus». 
Por isso, a carta respira clima de alegria, 
fraternidade e esperança.

A segunda carta de Pedro responde à situação, 
estimulando os desencorajados e denunciando 
com veemência as doutrinas estranhas à fé. Ao 
mesmo tempo que anuncia a catástrofe final do 
mundo,  ensina também a paciência e a 
perseverança, o senso da vida sob o julgamento de 
Deus, o progresso na fé a na graça. Por outro lado, 
defende o essencial da fé e insiste na Palavra de 
Deus, referindo-se às cartas de Paulo como a um 
conjunto literário bem conhecido de toda a Igreja. 
Em poucas palavras, a carta é uma lição importante 
para o cristianismo, que deve aceitar ser fermento 
dentro de uma longa história, embora deva recusar 
um estabelecimento triunfal num momento da 
história. 
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A primeira carta de João mostra que é vazio e sem 
valor qualquer espiritualismo que não se traduz em 
comportamento prático. Não é possível amar a Deus 
sem amar ao próximo e sem formar comunidade: se 
Deus é Pai, os homens são filhos e família de Deus, e 
consequentemente todos devem amar-se como 
irmãos. Deus manifestou o seu amor por meio de 
Jesus, que tornou possível o amor entre os homens. 
Daí o perigo de negar que Jesus é o Messias, o Filho 
de Deus, que viveu e deu sua vida pelos homens. Por 
outro lado, somente pela fidelidade ao exemplo e 
mandamento de Jesus é que o homem tem vida 
plenamente humana.
A segunda carta de João se dirige a uma comunidade 
personificada como «Senhora eleita», repetindo 
frases da primeira carta de João. Trata-se de 
comunidade exposta à ameaça de perder o próprio 
coração da fé e da vida cristã. Alguns pregadores 
«avançados» negam que o homem Jesus seja o 
Messias enviado por Deus e deixam de lado o 
mandamen to  do  amor  mú tuo ,  r ompendo 
consequentemente sua relação com Deus. Trata-se 
sem dúvida de pessoas que pertencem ao grupo 
combatido pela primeira carta de João.
A terceira carta de João é de encorajamento, que 

apresenta situação e pessoas bem concretas. O 
«Ancião» é certamente responsável por um grupo de 
comunidades, e está encontrando a oposição de 
Diótrefes, o bispo de uma igreja local, a quem acusa 
de ser dominador e de ter uma língua ferina. Note-se 
que a crítica ao bispo Diótrefes não é a respeito de 
uma doutrina errada, mas de um espírito autoritário, 
que toma decisões sem consultar a comunidade.
A carte de Judas é um discurso violento, mas, ao 
mesmo tempo, estranho e surpreendente. 
Entretanto, o cerne de sua preocupação é bastante 
claro: a necessidade de defender o essencial da fé 
com unhas e dentes e de denunciar com coragem as 
aberrações de um misticismo imoral. Parece que o 
autor ataca alguns grupos que pretendiam possuir 
uma forma particular de conhecimento. Estes 
provocavam a desunião da comunidade, até mesmo 
nas reuniões. 
Estas são algumas indicações para 
leitura das cartas Paulinas e das 
Cartas Católicas. Espero que ajude 
a compreender e viver melhor a 
Palavra de Deus.

João Augusto Stascxak
Coord.Pedagógico EFOSM

OS PRONUNCIAMENTOS MAIS 
IMPORTANTES DO PAPA 
FRANCISCO

1)Carta Encíclica 
“LUMEN FIDEI” (sobre a 
fé). Esta foi a primeira 
encíclica do Pontificado 
do Papa Francisco que 
havia sido iniciada pelo 
seu antecessor Bento 
XVI. É dividida em cinco 
capítulos:Cap.1 – 
Acreditamos no amor; 
Cap. 2 –Se não 
acreditardes, não 
compreendeis; Cap. 3 
–Transmito-vos aquilo 

que recebei; Cap. 4 –Deus prepara para eles uma 
cidade. A conclusão é titulado: “Feliz daquele que 
acreditou (Lc. 1, 45). Foi publicada em 23 de junho 
de 2013. 

2)Carta Encíclica “LAUDATO SI' ”  (Louvado seja) 
É sobre o cuidado da casa comum.  A Carta apela-
a contra o aquecimento global e a degradação do 
meio ambiente. A encíclica é composta de seis 
capítulos: Cap. 1 – O que está acontecendo à 
nossa casa; Cap.2 – O Evangelho da Criação; Cap. 
3 – A Raiz Humana da Crise Ecológica; Cap. 4 – 
Uma Ecologia Integral; Cap. 5 – Algumas linhas de 
orientação e ação; Cap. 6 – Educação e 

Espiritualidade Ecológicas. A Carta Encíclica 
termina com uma oração pela nossa terra.
3)A Exortação Apostólica “EvangeliiGaudium” (A 
alegria do Evangelho). É sobre o anúncio do 
Evangelho no mundo atual. A Exortação tem quase 
200 páginas, dividida em cinco capítulos além da 
Introdução. Cap. 1 – A Transformação Missionária 
da Igreja; Cap. 2 – Na crise do compromisso 
comunitário; Cap. 3 – O Anúncio do Evangelho; 
Cap. 4 – A dimensão social da Evangelização; 
Cap.5 – Evangelizadores com espírito. 

4)A Bula de Proclamação do Jubileu Extraordinário 
da Misericórdia “Misericordiaevultus”. É subdividida 
em 25 capítulos, e foi dada em Roma no dia 11 de 
abril, vigília do 2º. Domingo da Páscoa ou da 
Divina Misericórdia, em 2015.

5)O Santo Padre Francisco tem escrito muitos 
outros documentos importantes, por exemplo, o 
“Moto Próprio”. Mas a maioria destas cartas é mais 
relacionada ao governo da Santa Sé e do Vaticano. 
Nas suas viagens o Papa Francisco fala sobre os 
temas importantes para o país que está visitando.

Pe. Brendan Coleman Mc Donald - 
Redentorista
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06/05 –abertura
18:30  Novena
19:00 Hasteamento da bandeira
e Celebração Eucarística Pe. Ruy.
07/05
18:30 Novena
19:00  Celebração da Palavra Min.da palavra 
sr.Edson
(obs:teremos leilão com Pe. Ruy).
08/05 

18:30 Novena
19:00 Celebração Eucarística Pe. Teodoro  e 
Min.Claúdio.
09/05 
18:30 Novena
19:00 Celebração Eucarística Pe. Rafael.
10/05 
18:30 Novena
19:00 Celebração Eucarística Pe. Francisco 
Júnior.
11/05 
18:30 Novena
19:00 Celebração da Palavra diácono 
Fernandes.
12/05 
18:30  Novena
19:00 Celebração Eucarística Pe. Marcos
13/05 
18:30 Novena
19:00 Celebração da Palavra diácono Sérgio.
14/05 
18:30  Novena
19:00 Celebração Eucarística Pe. Anizio
15/05–encerramento
09:00 procissão Pe. Ruy
09h45min. Celebração Eucarística Pe. Ruy
12:00 bingo+feijoada  valor: rs 7,00  - Presença 
dos Religiosos Sacramentinos.
Obs:todos os dias teremos barracas  e atrações.

Festejos de Nossa Senhora do Santíssimo Sacramento

ABRIL
16 - 1ª Celebração 
Eucarística na comunidade 
Cidade Jardim.
17 - Visita Missionária da 
EMPD - Santo Antonio.
21 - Aniv. Terço dos 
Homens NS do Perpétuo 
Socorro.
24 - Feijoada do ECC.
28 - Visita dos leigos 
sacramentinos em Cristo 
Ressuscitado.
30 - 2º Santa Clara Fest.

MAIO
4 - Início dos festejos de 
NS SS Sacramento.
13 - Abertura dos Festejos 
da Santíssima Trindade.
14 - Sabadão EJC Círculo 
Laranja.
15 - 2º Aprofundamento do 
ECC - Santo Antonio

Agenda Paroquial



                        Nossos Parceiros
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Estes são nossos parceiros no trabalho de evanglização 
através de suas empresas, venha você também tornar-se 
um parceiro da PASCOM.
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