
Pe. Li

O mês de setembro é dedicado à 

Bíblia. Bíblia é uma palavra grega 

que significa livros. Ela não é um 

livro, mas uma coleção de livros que 

contém a Palavra de Deus que nos 

conduz no caminho da salvação e 

nos revela o verdadeiro rosto 

misericordioso de Deus Pai e seu 

plano de amor.

Não é fácil ler e compreender a 

Palavra de Deus. A Bíblia é como 

uma floresta e, se não conhecermos 

o  caminho,  fac i lmente  nos  

perderemos dentro dela. Assim, o 

centro e o fio condutor de toda a 

Bíblia é a Aliança, um compromisso 

de amor e fidelidade entre Deus e os 

homens que dura para sempre.  E 

Jesus Cristo é o centro desta aliança, 

porque Ele é Deus e Homem ao 

mesmo tempo. Nesta edição do 

Informativo, Pe. Jorge nos mostra as 

divisões literárias dos 73 livros na 

Bíblia.

Mais do que história, a Bíblia é 

portadora de uma mensagem. Nela 

encontramos mensagens para as 

diversas situações da vida. Ela ajuda 

a fortalecer a nossa fé; é útil na nossa 

formação, nos momentos de crises e 

dificuldades, na dor, na doença ou 

na alegria...  

Quando lemos a Bíblia, devemos 

estar atentos para perceber como 

ela vai contando a história da aliança 

entre Deus e os homens. Deus é fiel 

e mantém seu compromisso 

amoroso para sempre. Mas o 

homem, na sua liberdade, pode 

dizer sim ou não à proposta de 

Deus; pode ser fiel ou infiel ao 

compromisso da aliança; pode gerar 

para si mesmo a vida ou a morte, a 

bênção ou a maldição.  A leitura da 

Bíblia é o meio para descobrirmos se 

somos parceiros fiéis ou infiéis desta 

aliança com Deus.

Na verdade, todo mês devia ser 

Mês da Bíblia; todo dia devia ser Dia 

da Bíblia. Por isso, a Bíblia não pode 

ser apenas um ornamento em nossa 

casa. A Palavra de Deus deve ser o 

nosso alimento de cada dia e buscar 

nela o sustento para a nossa vida. 

Vale a pena repetimos sempre a 

resposta de Pedro: “Senhor, a quem 

iremos? Só tu tens Palavras de 

vida eterna.” ( Jo 6,68)
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Nosso site já está no ar!!

Acesse e fique por dentro de todas

as atividades da paróquia.

“Por vezes sentimos que aquilo 

que fazemos não é senão uma gota 

de água no mar. Mas o mar seria 

menor se lhe faltasse uma gota.”

Madre Teresa de Calcuta 

“Vossa palavra é uma luz para os meus passos, 

é uma lâmpada luzente em meu caminho”. 

Sl 118,105

www.paroquiasfxavier.com.brAcesse nosso site:

www.paroquiasfxavier.com.br

Deus existe?

Uma reflexão com uma bela

e simples explicação.



Tiragem: 5.000 exemplares

2ª, 4ª, 5ª e 6ª feiras: 08h00 (Comunitária)
Sábado: 08h00 (Comunitária)
De 4ª a 6ª feira: 18h00 (Individual)

Programação da nossa Paróquia 

De  a  -  III Semana da Bíblia. Tema: “Tudo é possível para quem tem fé” (Mc 9, 23). 23 27
                      Informações e inscrições na Secretaria Paroquial. 

SETEMBRO

Dia  - 9º Grande Baile com a Orquestra Bianchini, no Clube Municipal. Convites e informações na 14
              Secretaria Paroquial.

do mês

Reuniões: 2ª sexta-feira do mês às 19h30

Ensina a viver em oração
Encontros: segundas-feiras às 09h00

do mês às 19h30

às 19h30.

De  e  -  108º Encontro de Preparação para a Vida Matrimonial (EPVM – Curso de Noivos). 21 22
                      Inscrições abertas e informações na Secretaria Paroquial.



São os Livros de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, 

Cântico dos Cânticos, Sabedoria e Eclesiástico. d) 

Livros Proféticos: foram escritos por profetas que 

preparavam o povo eleito para a chegada do 

Messias Salvador. São os Livros de Isaías, Jeremias, 

Ezequiel, Daniel e outros doze livros de profetas 

junto com Lamentações e Baruc.

 No Novo Testamento, temos a seguinte divisão: 

a) Livros Históricos: Os quatro Evangelhos narram a 

vida de Jesus Cristo: Mateus, Marcos, Lucas e João. E 

os Atos dos Apóstolos que apresentam o início da 

vida e expansão da Igreja. b) Epístolas: são as 

doutrinas e exortações escritas por Paulo (13 cartas) 

às comunidades e aos fiéis; mais a carta aos Hebreus 

e as cartas dos Apóstolos Tiago (1), 

João (3), Pedro (2) e Judas (1). c) Livro 

Profético: o Livro do Apocalipse de São 

João,  que  fala da vitória final de Cristo 

e sua Igreja sobre as forças do mal.

Desta forma assim dividida, torna-

se mais fácil a leitura e a compreensão 

da Palavra de Deus. Espero que neste 

mês da Bíblia, possamos 

p r o c u r a r ,  c o m  m a i o r  

frequência,  as Sagradas 

Escrituras fazendo dela nosso 

alimento diário.

PERGUNTE E RESPONDEREMOS

Pe. Jorge, poderia nos explicar como a Bíblia está dividida?  

Pe. Jorge Palmeira

A Bíblia está dividida em duas grandes partes: 

O Antigo Testamento, que tem 46 Livros e que 

foram escritos a partir do séc. XV a.C. até o 

nascimento de Cristo. E o Novo Testamento, que 

tem 27 Livros e que foram escritos após a vinda 

de Jesus até o final do séc. I d.C..

Essas duas grandes divisões estão, ainda, 

subdivididas de acordo com o conteúdo dos livros. 

Temos assim, no Antigo Testamento: a) Livros da 

Lei: chamados de Pentateuco, isto é, os "cinco 

livros" de Moisés, que abrem a Bíblia, e falam da 

Criação do mundo e do homem e da formação de 

seu Povo Eleito, Israel. São os Livros de Gênesis, 

Êxodo, Levíticos, Números e Deuteronômio.         

b) Livros Históricos: que 

descrevem a história do Povo 

Eleito desde a sua entrada em 

Canaã, passando pelo período 

dos reis, até à libertação e 

retorno do Exílio. São os Livros de 

Josué, Juízes, Rute, os dois de 

Samuel, dois de Reis, dois de 

Crônicas, Esdras, Neemias, 

Judite, Ester e dois Livros de 

Macabeus. c) Livros Didáticos: 

ou Sapienciais, que apresentam 

a sabedoria e poesia dos 

hebreus.  

 (Antônio Pereira, paroquiano)

REFLEXÃO

Um árabe acompanhava pelo deserto um cientista francês. 

Este observava que seu guia, todas as manhãs, se 

ajoelhava para rezar e adorar a Deus. 

Um dia, lhe disse:

-És maluco! Deus não existe. Nunca o 

encontraste em lugar algum.

O guia árabe calou-se. 

Alguns momentos depois, o cientista, 

apontando para algumas pegadas na 

areia, disse-lhe: 

-Passou um camelo por aqui!

O árabe reagiu prontamente:

-O senhor está maluco!

-Por quê?

-Porque acredita que por aqui passou um camelo. O senhor 

nem o viu, nem o ouviu, nem lhe tocou.

O cientista, visivelmente irritado, 

respondeu: 

-Mas veem-se as pegadas.

Então o árabe, apontando para o 

Sol que estava a nascer, exclamou:

-Eis as pegadas de Deus criador. 

Deus existe!

O homem da c iênc ia  não 

encontrou resposta e calou-se 

como se nada tivesse ouvido.

A EXISTÊNCIA DE DEUS



MELHORES MOMENTOS DE AGOSTO

CARTAS

Olá Padre. Li, Dalva, 

Mama Miriam, Mama 

Marilia e a todos os 

paroquianos!

Saudações das Filipinas! 

Como vai você ?

Graças a Deus pela experiência maravilhosa 

durante a minha estadia nessa paróquia. Deus é 

realmente vivo e presente,  através de sua 

generosidade e bondade. E toda vez que  me 

lembro desta maravilhosa experiência da Jornada 

Mundial da Juventude (JMJ), não posso deixar  de  

agradecer e louvar ao Senhor. 

Mais uma vez, com tanta alegria,  eu gostaria de 

estender a minha gratidão a todos vocês,  

especialmente ao Pe. Li. Tenha certeza que 

sempre está nas minhas orações.

Deus abençoe a todos nós.

Padre Romeo

Estimados irmãos de Fé,

Sou da cidade de Campos, meu 

nome é Mario Ferreira Gomes, 

pertenço a Paróquia São João 

Batista.

O motivo que me leva a 

escrevê-los e que estou muito 

feliz pois quase todos os meses 

recebo através da minha irmã 

que mora aí no Rio e faz parte desta Paróquia São 

Francisco Xavier juntamente com seu esposo, ela 

me envia o Informativo Xaveriano no qual leio e 

gosto muito. O nome dela é Benedita Gomes 

Osório e o dele é Waldir Osório.

Terminando desejando a todos e aos Pe. Li e Pe. 

Jorge muita saúde e esperando um dia por ir aí 

visitá-los. 

Abraço do irmão Mario

Obs. O referido Informativo distribuo com o 

Pároco Pe. Gilson, o Vigário Paroquial Pe. 

Alexandre e ao Seminarista Venícius, ok?

Recebemos estas cartas e gostaríamos de compartilhar com vocês:

Esta mensagem vem do outro lado do mundo...

Comemoração pelos 22 anos de Ordenação 

sacerdotal do Pe. Li, no dia 18/08

Missa do Exército, no dia 21/08

Comemoração pelos 35 anos do Encontro 

de Casais com Cristo (ECC), no dia 25/08
Homenagem ao Dia de Catequistas, 

no da 24/08

Dia de formação da Catequese de Adultos, no dia 01/09
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