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Pe. Li

Confira os melhores momentos
dos eventos realizados no mês
de julho
PERGUNTE E RESPONDEREMOS
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Pe. Jorge nos explica de que forma
podemos servir a Deus e a sua Igreja.

REFLEXÃO
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Uma bela homenagem ao Dia dos
Pais
PROGRAME-SE
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Confira a programação da Paróquia
para os próximos meses e venha
participar!
PENSAMENTO DO MÊS

“As pessoas são como os vitrais.
Resplandecem e brilham quando
há sol, mas quando cai a escuridão
noturna só revelam a sua beleza se
dentro delas brilha uma luz”
Elisabeth Kübler Ross
(1926 – 2004)

Agosto é o mês
vocacional no
Brasil. Instituído na 19ª Assembléia
Geral da CNBB em 1981, o Mês
Vocacional tem como objetivo
intensificar as orações e as ações em
favor das vocações em geral,
sobretudo pelas dos ministérios
ordenados, e conscientizar as
nossas comunidades da responsabilidade e da importância que elas
compar tilham no processo
vocacional.
A vocação é um chamado de
Deus. Deus nos chama à santidade e
ao serviço, em qualquer estado ou
ordem de vida. Esta é a primeira
vocação de todo batizado (cf. Ef 1,36). A Jornada Mundial da Juventude
realizada em 23 a 28 de julho, foi um
chamado de Deus, não somente aos
jovens, mas a todos os cristãos. O
Papa Francisco, na Missa de envio
nos convidou: “Ide, sem medo, para
servir. Seguindo estas três palavras,
vocês experimentarão que quem
evangeliza é evangelizado, quem
transmite a alegria da fé, recebe
alegria. Queridos jovens, regressando às suas casas, não tenham
medo de ser generosos com Cristo, de
testemunhar o seu Evangelho”.
Neste mês, cada domingo é
reser vado para a reflexão e
celebração de cada uma das

vocações. Assim, na primeira
semana se enfoca de maneira
especial as vocações sacerdotais,
por causa da festa de São João Maria
Vianney, presbítero e patrono dos
padres, ao dia 4 de agosto.
A segunda semana é dedicada à
vocação ao matrimônio, e se celebra
nesta ocasião a Semana Nacional da
Família e o Dia dos Pais.
Na terceira semana, se reflete
sobre as vocações religiosas e
missionárias, recordando os vários
chamados de Deus neste sentido,
seja para a vida contemplativa nos
mosteiros, seja para vida ativa nas
ações evangelizadoras.
Por fim, na última semana, se
dedica atenção especial à vocação
leiga, recordando de forma especial
os catequistas, os pedagogos da fé,
mas também os vários outros
ministérios eclesiais e o papel do
leigo no mundo.
Que Deus abençoe e santifique
todas as vocações, especialmente as
sacerdotais e religiosas, a fim de
suscitar novas vocações e que os
sacerdotes sejam verdadeiros
pastores e instrumentos de
comunhão e unidade no seio da
Igreja.

do mês às 19h30

do mês às 19h30.

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

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

Programação da nossa Paróquia
AGOSTO
A partir do dia 12 - Oficina de Oração e Vida, sempre às segundas-feiras, às 19h30min.
Informações e inscrições na Secretaria Paroquial.
Dia 18 - Festa de N. S. da Glória, Padroeira da Comunidade na Chacrinha. Procissão e Missa festiva às 10h00.
Dia 31 - Romaria à Aparecida do Norte. Informações na Secretaria.

SETEMBRO
Dia 14 - 9º Grande Baile com a Orquestra Bianchini, no Clube Municipal. Convites e informações na
Secretaria Paroquial.
De 23 a 27 - III Semana da Bíblia. Informações e inscrições na Secretaria Paroquial.

Tiragem: 5.000 exemplares

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

PERGUNTE E RESPONDEREMOS
Pe. Jorge, a vocação é um chamado de Deus, como posso servi-LO
e à Igreja?
(Deborah Almeida, paroquiana)
São variadas as formas de
servirmos a Deus e à sua Igreja, pois
são diversas as vocações na nossa
comunidade. Para ser um bom servo
do Senhor precisamos de algumas
dicas que a Palavra de Deus nos dá. A
primeira é a HUMILDADE. Maria se
declarou “serva do Senhor” (Lc 1, 38),
porque, na sua humildade, foi escolhida para ser a Mãe
do Salvador. O próprio Jesus fez-se o Servo obediente
do Pai. Ele nos ensinou que: “Quem quiser ser o maior,
seja o servo de todos.” (Mc 10, 43). A segunda dica é a
DILIGÊNCIA. Na Parábola dos Talentos, Jesus mostrou
que podemos ser diligentes ou relapsos no uso dos
dons: “Servo bom e fiel...” ou “Servo mau e
preguiçoso...” (Mt 25, 23.26). A terceira dica é a
ALEGRIA: “Aclamai o Senhor por toda a terra; servi ao
Senhor com alegria!” (Sl 99, 1s). A quarta dica é a
FIDELIDADE, pois na Parábola sobre as Dez Minas,
mostra que quem é fiel no pouco será fiel nas coisas
grandes e quem é infiel nas pequenas coisas, não é fiel
nas maiores. (Mt 19, 17).
O serviço ao Reino de Deus é exercido dentro da
Paróquia, e é chamado de “serviço pastoral”. Há em
nossa paróquia Ministros da Sagrada Comunhão,
agentes do Acolhimento, da pastoral da saúde, das

REFLEXÃO

pastorais sociais que atuam em diversas
atividades: Social, Vicentinos, Sobriedade...,
os servos que exercem a Evangelização
através dos Círculos Bíblicos e do Curso de
Aprofundamento da Fé, servos da Liturgia
que atuam como coroinha ou fazendo o
comentário, a leitura e cantando nas
celebrações, e também temos os
catequistas que preparam para os Sacramentos da
Iniciação Cristã. Nossa Paróquia possui ainda vários
servos que buscam através da Oração aproximar as
pessoas de Deus: O Apostolado de Oração, a Legião de
Maria, o Grupo Rosa Mística e os Grupos de Oração da
Renovação Carismática.
O serviço pastoral contempla todas as idades e
estados de vida: crianças, adolescentes, jovens, adultos
de meia-idade, casais, viúvos e idosos. Temos ainda a
catequese infantil e especial, a Comunidade Jovem,
Crisma, o Pós-Crisma; a Pastoral Familiar que ajuda os
casais a viverem unidos em Cristo e a Pastoral da Luz, que
reúne aqueles que estão na terceira-idade e viúvos.
Que cada um possa colocar seus dons em prática em
algum serviço pastoral da nossa Igreja! Procure na
agenda do Informativo Xaveriano como você pode
melhor servir ao Reino de Deus.
Pe. Jorge Palmeira
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Acolhida a

os peregrin

os da JMJ,

no dia 21/0

7

1º Encontro com Cristo para pessoas viúvas, divorciadas
e solteiras, nos dias 06 e 07/07

De 23 a 28/07

Missa em

Chinês

Presença de
jovens chineses
na JMJ

eais e Bispos na

Presença de Card

Presença de Cardeal,
Bispo e padres
chineses
na JMJ

JMJ

Presença de irmãs de língua inglesa

Presença de jovens filipinos

Presença
de jovens
de língua
inglesa

Padres filipinos da JMJ
comemorando
o Dia do Padre,
no dia 04/08.
Cartão deixado
pelos filipinos

