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O Papa convida as famílias a se perguntarem 
várias vezes se estão vivendo a partir do 
amor, para o amor e no amor. “Isso significa 
concretamente: doar-se, perdoar-se, não perder a 
paciência, antecipar o outro e respeitar-se. Como 
seria melhor a vida familiar se a cada dia fossem 
vividas três palavras simples: permissão, obrigado 
e desculpa. Todos os dias fazemos experiência 
de fragilidade e fraqueza. Por isso, todos nós, 
famílias, precisamos de uma humildade renovada 
que plasme o desejo de nos formar, nos educar 
e ser educados, de ajudar e ser ajudados, de 
acompanhar, discernir e integrar todos os homens 
de boa vontade”.

Muitas bênçãos de Deus em sua vida, pela 
intercessão de N. S. Aparecida e de São Geraldo! 

Rezem por nós!  

PALAVRA DO PADRE

EXPEDIENTE

AGOSTO: MÊS DAS VOCAÇÕES

Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira
Pároco 

Pe. Sérgio Henrique Gonçalves   
Vigário Paroquial
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Este é o mês das Vocações. Ao longo de cada 
Domingo deste mês, vamos celebrar uma vocação 
especifica: 

* 1º.  Domingo: é o dia das vocações sacerdotais. 
Essa comemoração se deve ao fato de no dia 4 
de agosto celebrarmos o dia de São João Maria 
Vianney, o Cura d’Ars, patrono dos padres.

* 2º. Domingo: é o dia dos Pais. Sabemos 
que, no Brasil, esse dia é comemorado porque, 
antigamente, no dia 16 de agosto comemorava-se 
o dia de São Joaquim, pai de N. Senhora, e por isso 
adotou-se esse dia e mais tarde o domingo para 
essa comemoração. Passar a comemorar nesse dia 
a vocação matrimonial foi apenas um pequeno 
passo. Começar a fazer no Brasil a Semana Nacional 
da Família foi outro importante passo. A Semana 
da Família será celebrada de 12 a 18 de agosto. 

* 3º. Domingo: comemora-se a vida consagrada: 
religiosos, religiosas, consagradas e consagrados 
nos vários institutos e comunidades de vida 
apostólica e hoje, também, nas novas fundações. 
Essa recordação é feita porque no dia 15 celebramos 
Assunção de Maria aos céus, solenidade que aqui 
no Brasil é transferida para o domingo seguinte. 
Maria, como mulher modelo de consagração a 
Deus, dá o tom da comemoração do dia da vocação 
à vida consagrada.

* 4º. Domingo: é o Dia do Catequista, daí a 
comemoração do dia da vocação do cristão leigo 
na Igreja, tanto na sua presença no interno da 
Igreja como também em seu testemunho nos 
vários ambientes de trabalho e vida.

Semana Nacional da Família: É um evento 
promovido pela Comissão Nacional da Pastoral 
Familiar (CNPF) e Comissão Episcopal Pastoral para 
a Vida e a Família, da CNBB, que tem como tema 
“O Evangelho da Família, alegria para o mundo”. 
Este é também o tema do IX Encontro Mundial das 
Famílias com o Papa Francisco, que acontece em 
Dublim, Irlanda.

PEDIDO DE ORAÇÃO

Faça o seu pedido de oração, intenção ou 
visita através do nosso aplicativo ou site.

Acesse:
www.paroquiasaogeraldo.com.br
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PASTORAL DA JUVENTUDE

“O coração de vocês, coração jovem, quer construir um mundo melhor. Os jovens nas estradas; são jovens que querem 
ser protagonistas da mudança. Por favor, não deixem para outros o ser protagonista da mudança! Vocês são aqueles que 
têm o futuro! Vocês… Através de vocês, entra o futuro no mundo. Também a vocês, eu peço para serem protagonistas desta 
mudança”. 

Vigília de oração com os jovens (Rio de Janeiro, 27 de julho de 2013) Papa Francisco.

PALAVRA DA COORDENAÇÃO 

No dia 24 de junho, nossa paróquia recebeu jovens do regional III (ERPJ), em um encontro de formação com o tema: 
Identidade e Liderança. 

Tivemos presenças  marcantes de nossa coordenação  Regional, Assessoria Diocesana e nossa amiga que conduziu 
nosso encontro, Jassiara dos Santos, da Paróquia São Geraldo Magela de Nova Serrana, Diocese de Divinópolis Assessora 
do Regional Leste 2, Minas e Espírito Santo.

Este nosso regional que participou do encontro é formado por 23 paróquias e 257 Comunidades. A Juventude está 
presente nessas paróquias, em diversos grupos de jovens. Nada melhor do que esses encontros para despertar  a 
verdadeira identidade da PJ e um grande espirito de liderança. Espírito este que não se faz por meio de status e poder. 
Mas sim por meio de sabedoria, protagonismo e amor para consigo e para com o próximo. Também nas relações de 
Igreja, em nossas casas, escola, trabalho e todos os demais encontros do dia a dia, a juventude desperta liderança 
na juventude sua contemporânea e também desperta um olhar mais caridoso e honesto perante uma sociedade 
individualista na qual hoje vivemos.

O individualismo é amigo da solidão e ambos fecham as portas para a felicidade. Esperamos que o jovem de sua 
comunidade possa mudar esta realidade, por meio da Pastoral da Juventude e por meio de outras pessoas.

Verificamos que em meio a nossa realidade há sim jovens com uma grande vontade de estar presentes e se fazer 
Igreja, crescer em espirito e ser o futuro pelo qual nossa paróquia clama. A Pastoral vem trabalhando e despertando 
este belo interesse de serem pessoas capazes de guiar uma determinada pastoral e também sua vida pessoal. 

O projeto é simples, belo, grandioso para aqueles(as) que ainda acreditam que o futuro da nação está em suas mãos. O 
jovem de sua comunidade sonha! Sonhar não custa nada, ou quase nada; já diria um famoso e vencedor samba-enredo 
da Mocidade Independente de Padre Miguel, de 1992; ano da primeira Campanha da Fraternidade sobre a Juventude: 
Juventude: Caminho Aberto! Sonhar faz parte da vida da juventude. Quando a juventude perde a capacidade de sonhar, 
perde a alegria, a esperança em dias melhores. Sonhar, portanto, é a palavra-verbo que completaria o método Ver-
Julgar-Agir-Rever-Celebrar, pois reinicia todo o processo, possibilitando a quem esteja utilizando-se dele melhorá-lo e 
não cometer tantos erros no percurso. Sonhar é a melhor parte do viver! 

Raphael Andrade - Coordenador Paroquial da PJ

Agosto 2018 . Paróquia São Geraldo

IGREJA
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O altar, o ambão e a cadeira presidencial são as mais importantes dentro do presbitério. Por isso lhes dedicamos uma 
atenção especial.

Talvez alguém possa pensar assim: por que falar da cadeira presidencial?  A cadeira presidencial é de um sinal que 
ajuda a descobrir as funções daquele que preside à assembleia em nome de Cristo e com a sua autoridade, como diz 
o missal: A cadeira do sacerdote celebrante deve significar a sua função de presidente da assembleia e guia da oração.

Reparem naquelas palavras: deve significar. Quer dizer que tal significação pode não ser notada. Isso acontece quando 
a cadeira é insignificante, ou quando não está colocada onde lhe pertence.

Em primeiro lugar, para dar significado à cadeira presidencial, essa deve distinguir-se, pela sua qualidade artística, 
de todas as outras que existem na igreja; isto quer dizer que ela deve ser a mais bela e a mais artística de todas. Em 
segundo lugar, ela deve ser única; isso não acontece quando, por exemplo, dos dois lados da cadeira do presidente se 
encontram outras duas iguais a ela, destinadas a dois acólitos. Se as cadeiras do presidente e dos acólitos forem iguais, 
pode-se pensar que as funções deles também são iguais, o que não é verdade. Em terceiro lugar, a cadeira presidencial 
deve estar bem situada, o que nem sempre é fácil: O lugar mais indicado é ao fundo do presbitério, de frente para o 
povo, mais destacada ou elevada sobre um tablado, a não ser que a arquitetura da igreja ou outras circunstâncias o 
não permitam: por exemplo, se viesse a ficar demasiado distante e tornasse difícil a comunicação entre o sacerdote e a 
assembleia dos fiéis.

A melhor maneira de dar àquela cadeira todo o relevo que ela merece, é ver, com os olhos da fé, naquele que nela se 
senta, o próprio Senhor Jesus Cristo. De fato, o presidente é um sinal. Sinal de Cristo, o único verdadeiro presidente de 
cada assembleia litúrgica. 

Fonte: Serviço do Altar: O Espaço na Liturgia
serviçodoaltar.blogspot.com

FORMAÇÃO
Agosto 2018 . Paróquia São Geraldo

A CADEIRA PRESIDENCIAL

VIVER SAUDÁVEL - RECEITAS
Croquete de Chuchu

INGREDIENTES:
5 xícaras de chá de chuchu picado
Água para cozinhar o chuchu
1 e1/2 xícara de chá de farinha de trigo
½ xícara chá de cebola picada
1 dente de alho
Sal e temperos a gosto
1 xícara de chá de óleo para fritura

MODO DE PREPARO
1- Lavar, descascar e picar o chuchu
2- Em uma panela com água, colocar para cozinhar
3- Retirar do fogo, coar, amassar e acrescentar os temperos, 
a farinha de trigo, a cebola picada, o alho e o sal.
4- Misturar bem e levar novamente a mistura ao fogo, até 
desprender da panela.
5- Deixar esfriar, modelar em forma de croquete, passar 
novamente na farinha de trigo e fritar em óleo quente.

Fonte: Jornal Brasil de fato
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REFLEXÃO
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“Não fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi”. (Jo 15,16)
Em agosto, a Igreja celebra as vocações: sacerdotal, diaconal, familiar, religiosa, 

leiga e catequista. É um mês voltado para a reflexão e a oração pelas vocações e os 
ministérios, de forma a pedir a Deus para que todos os batizados “sejam fiéis como 
apóstolos leigos, como sacerdotes, como religiosos e religiosos, para o bem do povo 
de Deus e de toda a humanidade” (João Paulo II).

Vocação é um termo derivado do verbo vocare, que em latim significa chamar. Por 
isso tamanha importância dada ao tema. Porque vocação é o início de tudo. Em um 
sentido mais preciso, é um chamado a partir da pessoa de Jesus, que nos convida 
a segui-Lo. Vocação, portanto, quer dizer que anterior a nós há um chamado, uma 
escolha pessoal que vem de Deus, a quem seguimos com total empenho, como 
afirma São Paulo na Carta aos Romanos: “Eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, apóstolo 
por vocação, escolhido para o Evangelho de Deus.” (Rom 1, 1)

Por isso, a cada domingo de agosto celebramos, respectivamente, os dias do 
padre, da família, dos religiosos, dos leigos e dos catequistas.

Primeiro Domingo: Vocações Sacerdotais ou ministérios ordenados 
Segundo Domingo: Vocação Familiar
Terceiro Domingo: Vocações Religiosas
Quarto Domingo: Vocações Leigas/Catequistas

PROGRAMAÇÃO MÊS VOCACIONAL NA PAROQUIA SÃO GERALDO

3/8 - 19h30 - Reflexão Vocacional - N. S. Aparecida
5/8 - 19h30 - Missa Abertura mês Vocacional – N. S. das Graças
31/8 - 19h30 - Reflexão Vocacional - Santo Antônio

Vanir – PV/SAV – Comunidade N. S. Aparecida

Bendito seja Deus pela terra, nossa 
irmã e nossa mãe, de onde viemos e 
para onde retornaremos, e sem a qual 
não temos condições de sobreviver. 
Embeleza a natureza com todas as 
espécies de animais e vegetais.

Bendito seja Deus pela água, sem a 
qual não há vida, que alimenta todos 
os vegetais e dá vida à terra.

Bendito seja Deus, pelo ar que 
respiramos e que nos faz subsistir, um 
ar que seja puro e não corrompido 
pelos elementos artificiais, 

produzidos por nós mesmos.
Bendito seja Deus, por todas as árvores que dão frutos, que 

preservam as nascentes, em que repousam os pássaros e que 
enfeitam toda a terra.

Bendito seja Deus, por todos os vegetais que aninham os 
animais e lhes dão vida e que auxiliam na conservação da terra 
e das nascentes.

Bendito seja Deus pelos animais que também são necessários 
para a conservação da natureza, que fornecem alimento aos 
homens, às vezes até os defendem e tornam seus amigos.

Bendito seja Deus, pelas frutas, legumes e alimentos que vêm 

da terra e que nos dão saúde e vida.
Bendito seja Deus pelas chuvas que a própria natureza 

predispõe, para umedecer a terra e dar-lhe fecundidade, 
criando condições de vida para todos os animais e fornecem ou 
alimentam o lençol freático.

Bendito seja Deus pelo sol que ilumina tudo, afastando as 
trevas, aquecendo o clima e é necessário para a vida humana e 
para tudo aquilo que está sobre a terra e nos ares.

Bendito o ser humano, a quem Deus entregou toda a 
beleza natural e tudo o que lhe é necessário para a vida, 
com a responsabilidade de conservá-los e desenvolvê-los 
racionalmente.

Bendito seja Deus, pelas pessoas que no bairro Bom Jardim 
se sacrificam, que dispõem de seu tempo voluntariamente para 
conservar nossas nascentes que estão situadas, sobretudo, 
nesse bairro. Um trabalho não por interesses individualistas, 
mas criando condições indispensáveis à vida de todos, em 
especial de nossos filhos.

Bendito seja Deus, por todos os que valorizam e defendem a 
ecologia e realizam algo concreto para o bem do ser humano.

Bendito seja Deus que tudo criou e tudo dispôs para o bem 
do ser humano. Sintamo-nos responsáveis para conservar e 
não destruir a natureza.

Dom Odilon Guimarães Moreira 
Bispo Emérito - Diocese de Itabira/Cel. Fabriciano 

AGOSTO MÊS VOCACIONAL...

BENDITO SEJA DEUS
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FÉ E POLÍTICA
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MENSAGEM DOS BISPOS DO REGIONAL LESTE 2 DA CNBB
SOBRE AS ELEIÇÕES DE 2018

Diante desta realidade, com esperança, propomos que 
cada cidadão, que cada cidadã faça um discernimento sério, 
superando o desinteresse pela política, desenvolvendo, 
assim, uma sensibilidade social capaz de vencer a apatia e 
a indiferença que levam a qualquer escolha. Pois, quando 
assumimos um compromisso social amplo, rompemos 
com os interesses corporativos, seletivos e excludentes...

Não queremos e não vamos nos sobrepor às 
consciências, indicando em quem votar, mas nos 
comprometemos em oferecer elementos e subsídios 
para o necessário discernimento neste contexto eleitoral. 
O Evangelho, fonte inspiradora da Doutrina Social da 
Igreja, é o critério a partir do qual queremos pensar a 
política e os políticos. Nossa fé nos faz olhar para Jesus 
Cristo, o Verbo Encarnado de Deus, que assumiu, na sua 
carne, tudo o que é verdadeiramente humano; olhar 
para o Evangelho, nossa Verdade; e olhar para o Reino, 
que desejamos “venha a nós”. Daí pensaremos no Brasil e 
queremos construí-lo a partir do Projeto de Deus.

Nosso tempo é difícil, complexo, fragmentado; por isso, 
não podemos tratar esta bela via da grande caridade, que 
é a política, com descaso e desinteresse. Quando não nos 
preocupamos com a política, alguém saberá usar dela em 
benefício próprio ou em favor de grupos que excluem os 
mais pobres, fazendo crescer a corrupção e a exclusão 
social.

Não podemos ficar apáticos! Não podemos vender 
nosso voto! Não podemos deixar de votar! Não podemos 
tomar atitudes que favorecerão à ”velha” política! Não 
podemos ceder a quem queira enfraquecer e violar o 
regime democrático!

Convidamos a todos a olhar este momento com 
esperança e otimismo. É hora de escolher quem vai dirigir 
o Brasil e nossos Estados, quem vai nos representar nas 
instâncias mais altas da democracia, quem vai produzir 
nossas leis e fiscalizar nossos governantes.

Que a Virgem da Piedade e da Penha nos ensine a 
pensar nosso País como uma casa de irmãs e irmãos, 
comprometendo-nos com atitudes que nos levem a 
pensar, agir e votar, desejando vida plena e digna para 
todos.

Arcebispos e Bispos do Regional Leste 2 da CNBB.

ADQUIRA A CAMISA
DE SÃO LUCAS 

COMEMORATIVA PELOS 
25 ANOS DA COMUNIDADE 

ATOS DOS APÓSTOLOS

Encomendas com: 
Adriana (31) 98806-0005
Regina (31) 99921-4768

“Não sejamos cães mudos, não sejamos sentinelas 
caladas, não sejamos mercenários que fogem dos lobos, 
mas pastores solícitos, vigilantes sobre o rebanho de 
Cristo. Enquanto Deus nos der forças, preguemos toda 
a doutrina do Senhor ao grande e ao pequeno, ao rico 
e ao pobre, e a todas as classes e idades, oportuna e 
inoportunamente”. (São Bonifácio, Bispo e Mártir)

Nós, os Bispos das (Arqui) dioceses de Minas Gerais e 
do Espírito Santo, reunidos na Assembleia do Conselho 
Regional de Pastoral, junto ao Santuário Basílica de Nossa 
Senhora da Piedade, na Serra da Piedade, agradecemos 
a Deus e alegramo-nos com a presença fecunda, criativa 
e missionária dos presbíteros, diáconos, religiosos e 
religiosas, cristãos leigos e leigas em nossas comunidades, 
rezamos pela nossa amada Pátria e vemos, com esperança, 
esse momento eleitoral que estamos para viver.

Apesar dos muitos elementos negativos no cenário 
político nacional, como a corrupção, as oligarquias 
políticas, o carreirismo político, a abundância de partidos 
e a falta de identidade partidária, vemos com grande 
esperança e valor o poder de decisão que está nas 
mãos do povo, pela via democrática do voto. É preciso 
votar! Campanhas em contrário podem gerar resultados 
inesperados, pois o voto em branco, o voto nulo e as 
abstenções não invalidam eleições. É preciso saber disto 
e fazer valer a responsabilidade social pela escolha dos 
futuros servidores da Pátria: Presidente da Republica, 
Governadores, Senadores, Deputados Federais e 
Deputados Estaduais. Os eleitos interferirão de maneira 
decisiva na construção da nossa Nação nos próximos 
anos.
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CAIXA ÚNICO E SUAS REALIZAÇÕES
JUNTOS PELA COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO

A Comunidade São Sebastião foi fundada no dia 11 de abril de 2013, dia em que aí foi realizada a primeira celebração 
Eucarística, graças ao grande empenho do Pe. José Geraldo de Melo. A partir daí, deram-se início  as atividades religiosas 
e pastorais.

A Igreja foi instalada provisoriamente em uma casa, que foi comprada pela Paróquia e adaptada. Essa casa começou 
a apresentar diversas dificuldades para se manter estruturalmente, como fissuras, trincas e infiltrações, situações que 
colocavam as pessoas em perigo. Mesmo diante dos desafios, os membros da comunidade não se desanimaram e 
continuaram com a missão de evangelizar.

Ao avaliar tal situação, a equipe  paroquial  financeira, no ano de 2017, começou a estudar, juntamente com os 
membros da comunidade, a possibilidade da construção de um novo templo, que fosse mais estruturado, com novas 
salas e que pudesse acolher as pessoas de forma mais confortável, realizar os encontros catequéticos e as reuniões de 
pastorais. 

A paróquia não possuía os recursos necessários e a Comunidade São Sebastião tem menor renda em relação às demais 
comunidades, o que dificultou realizar um projeto que atendesse às necessidades. Então, optou-se por esperar até que 
se arrecadasse o valor necessário.

No ano de 2018, após implantação do caixa único, foi definida como prioridade a construção da Nova Igreja da 
comunidade. O primeiro passo desta longa trajetória foi dado ao realizar a demolição do antigo edifício.

A Paróquia, em conjunto com a Comunidade São Sebastião, viabilizou a elaboração de um projeto adequado ao 
terreno. Esse projeto foi entregue no mês de julho de 2018 e contará com um edifício de dois pavimentos, sendo 
no térreo o local das celebrações. No segundo andar, estarão duas salas de catequese, uma cozinha e um salão para 
formações e eventos. O orçamento do investimento é de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), para o primeiro andar, que 
será assumido, nessa primeira etapa de construção. A mão de obra será realizada pelos profissionais de construção civil 
da Paróquia. O acompanhamento será feito pela empresa PROJECTAR, responsável pelo projeto, e a equipe paroquial.

Pedimos as orações dos leitores, para que, com êxito, sejam realizadas as conclusões das obras. Serão meses de 
muito trabalho, mas sabemos que é um investimento que trará satisfação e muito retorno positivo para as pessoas que 
frequentam a comunidade. 

Vocês, que acompanham os artigos deste jornal “Anúncio em Ação” e que queiram colaborar nesta obra, poderão 
realizar o depósito na conta da Paróquia São Geraldo Magela:

Caixa Econômica Federal:
Agencia: 0118     -     Operação: 003     -     Conta Corrente: 3295-2     Ou procurar a Secretaria Paroquial. 

Que Deus,  na sua infinita misericórdia, possa abençoar a Paróquia, a Comunidade São Sebastião e a todos os 
envolvidos nesta etapa. Que São Geraldo Magela derrame muitas bênçãos sobre cada um de nós. 

Wemerson Valentino - Departamento Financeiro

IGREJA

COLETA DE ÓLEO VEGETAL USADO
COMUNIDADES DA PARÓQUIA SÃO GERALDO

* Leve em um Pet e coloque no coletor que está em sua comunidade.
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A PARÓQUIA E A INSPIRAÇÃO 
CATECUMENAL: REZAR, ENSINAR 

E TESTEMUNHAR
        

A Iniciação à Vida Cristã com inspiração catecumenal 
não é uma tarefa apenas para a catequese, muito embora 
ouve-se dizer que “a catequese mudou”. A Iniciação à Vida 
Cristã, que tem o catecumenato como inspiração, traz 
vida nova para a paróquia, por extensão à diocese. Essa 
nova dinâmica é a mesma que antes era a base e a razão 
de ser da Igreja nascente: o catecumenato, conhecido 
como uma instituição, isto é, uma estrutura de Igreja 
com etapas de introdução, formação e apresentação 
dos novos membros da comunidade de fé. Ao final 
do processo, completados os ritos e as formações, as 
pessoas, até então candidatas, tornavam-se iniciadas na 
fé, isto é, novos membros da comunidade. 

Assim, por analogia, a Igreja nascente possuía apenas o 
Catecumenato. Hoje, enfrentamos o desafio de organizar 
e manter viva uma Igreja com inúmeras pastorais, 
movimentos, associações e setores, criando diversas 
estruturas, multiplicando serviços e títulos, podendo 
dificultar a experiência iniciática da fé e subtrair a mística 
dos ritos e símbolos, tão caros para a educação da fé dos 

candidatos aos sacramentos da iniciação cristã.
O Documento 107 da CNBB exorta: “Há necessidade de 

envolver a comunidade inteira no processo da Iniciação 
à Vida Cristã e na formação continuada dos fiéis. A atual 
mudança de época exige que, inspirados na tradição 
catecumenal, sejam assumidos de modo criativo e 
adequado; [...] Não se trata, porém, de uma pastoral a 
mais, e sim de um eixo central e unificador de toa a ação 
evangelizadora e pastoral” (Doc 107, 75-76). 

Da inspiração catecumenal presente na Iniciação à 
Vida Cristã, deverá surgir nova eclesiologia, ou não será 
cumprido o desejo de refletir e promover a Igreja: casa da 
iniciação à vida cristã. Orienta-se que a Iniciação à Vida 
Cristã de inspiração catecumenal seja a articuladora das 
urgências na ação evangelizadora (cf. Doc 107, 63-64). É 
urgente manter a maturidade para investir na conversão 
das atuais estruturas das comunidades, promovendo 
estudos, reflexões e atitudes concretas de mudança, 
sem burocracia, mas com o frescor original que brota do 
Evangelho, como nos inspira o papa Francisco: “Sempre 
que procuramos voltar à fonte e recuperar o frescor 
original do Evangelho, despontam novas estradas, 
métodos criativos, outras formas de expressão, sinais mais 
eloquentes, palavras cheias de renovado significado para 
o mundo atual. Na realidade, toda a ação evangelizadora 
autêntica é sempre ‘nova’” (EG 11). 

Envolvendo todas as pastorais, os movimentos e 
serviços no trabalho, o nosso coração baterá na proporção 
do coração de Jesus, o Bom Pastor. Isso supõe que todos 
estejam realmente em contato com as famílias e com a 
vida do povo, uma paróquia que  é presença eclesial no 
território, lugar de  escuta da Palavra, de crescimento da 
vida cristã, de diálogo, de anúncio, de caridade generosa,  
de adoração e de celebração. 

Fonte de consulta: 
 Documento 107 e o Livro Anúncio de Jesus Cristo 

Tempo de Semear - Paulus
Conceição Soares Toledo – EPAC/EPAP
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SOLENIDADE DA ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

DIA NACIONAL DE COMBATE AO FUMO

A solenidade da assunção de Nossa Senhora, celebrada em 15 de agosto, é uma das principais festas marianas da Igreja. No Brasil, 
15 de agosto não é mais dia santo de guarda. Por determinação da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) e autorização 
da Santa Sé, a solenidade é celebrada no domingo depois do dia 15 de agosto, caso o dia 15 não caia em domingo.

A parte própria do Prefácio da solenidade da assunção de Nossa Senhora, que se encontra no Missal Romano, proclama 
maravilhosamente o mistério celebrado. O Prefácio diz o seguinte: “Hoje, a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi elevada à glória do 
céu. Aurora e esplendor da Igreja triunfante, ela é consolo e esperança para o vosso povo ainda em caminho, pois preservastes da 
corrupção da morte aquela que gerou, de modo inefável, vosso próprio Filho feito homem, autor de toda a vida”.

Publicada por Pio XII, no dia 1ºde novembro de 1950, a Constituição Apostólica “Munificentissimus Deus”, proclamou solenemente 
o dogma da Assunção de Nossa Senhora. Assim o Papa se expressou: “A Imaculada Mãe de Deus, a sempre virgem Maria, terminado 
o curso da vida terrestre, foi assunta em corpo e alma à glória celeste”. Portanto, a Mãe de Jesus já se encontra no estado em que os 
justos se encontrarão depois da ressurreição final.

A Assunção de Nossa Senhora constitui uma verdade de fé, que faz parte da doutrina da comunidade cristã, foi o último dogma 
mariano definido pela Igreja. Nossa Senhora da Assunção, Rogai por nós!

Cleiton Marcos  - Comunidade Atos dos Apóstolos

No dia 29 de agosto, 
é comemorado o Dia 
Nacional de Combate 
ao Fumo, data que nos 
leva a refletir a respeito 
dos riscos do tabagismo 
para a sociedade como 
um todo. Espera-se, 
nesse dia,  que seja feita 
a conscientização sobre 
os riscos causados 

pelo fumo. Sabe-se que aproximadamente 200 mil pessoas 
morrem no Brasil anualmente em decorrência de doenças 
provocadas pelo tabagismo. Segundo a Organização Mundial 
de Saúde, o tabaco mata mais que doenças como malária, AIDS 
e tuberculose juntas. O mais preocupante é que, na maioria 
dos casos, o fumante conhece os malefícios, mas não possui a 
intenção de parar de fumar.

. Riscos do fumo. O fumo causa muitos danos à saúde humana, 
principalmente no que diz respeito ao sistema respiratório. 
Ao utilizar cigarro, charuto, cachimbo e outros derivados do 
tabaco, estamos colocando no nosso organismo mais de 4.000 
substâncias tóxicas, incluindo nicotina, monóxido de carbono 
e alcatrão.

A nicotina é a substância que causa dependência química. 
Ela causa sensações agradáveis no corpo, o que faz o usuário 
querer a substância sempre mais. Com o tempo, o organismo 
passa a necessitar daquela substância, ocasionando, assim, 
a dependência e o consumo exagerado, que pode levar a 
doenças sérias no organismo.

Entre as doenças que podem acometer o fumante, podemos 
citar diversos tipos de câncer, tais como o de pulmão (um dos 

tipos mais letais), traqueia e brônquios, além de osteoporose, 
impotência sexual no homem, infertilidade na mulher, 
hipertensão, trombose, problemas na gestação, úlcera, entre 
outros. Estudos apontam ainda que um fumante apresenta 
5 vezes mais chances de ter um infarto, 2 vezes mais chances 
de ter um derrame e 5 vezes mais chances de ter um enfisema 
pulmonar. 

. É possível parar de fumar? Apesar de o fumo causar 
dependência,  é possível, sim, parar de fumar. No Sistema 
Único de Saúde (SUS), existe tratamento com uma abordagem,  
auxiliando  o  fumante a desenvolver formas de parar 
e  permanecer sem o fumo. Algumas vezes, no entanto, 
são necessários medicamentos, os quais também são 
disponibilizados pelo SUS. Com força de vontade, é possível 
superar esse vício! O Dia Nacional de Combate ao Fumo foi 
criado através da Lei Federal nº 7.488, de 11 de junho de 
1986, que tem como proposta alertar a população sobre 
os malefícios advindos do uso do fumo (cigarros, charutos,.
cigarro é tão negativo que faz mal mesmo a quem nunca 
experimentou nenhum, como é o caso do fumante passivo. E 
se nada disso  convence você, saiba que fumar é literalmente 
queimar dinheiro porque é comprar um produto que não 
proporciona nada, nada mesmo, de bom para o seu bem-estar. 
Para aproveitar o momento de valorização do esporte sem 
o cigarro sua vida ganha mais saúde. A prática de atividade 
física é importante fator de proteção para diversas doenças, 
em especial as crônicas não transmissíveis, como o câncer, O 
tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o 
mundo, sendo responsável por 63% dos óbitos relacionados às 
doenças crônicas não transmissíveis. 

Deusdi Ferreira - Comunidade Santo Antônio
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CRIANÇA E VOCAÇÃO

Agosto é o mês que a Igreja reflete sobre as vocações, o chamado de Deus. Cada vocação é única, e existem tantas 
vocações quanto existem pessoas, por exemplo, a vocação ao sacerdócio (Padre), a vocação à vida religiosa (frei e freira), 
a vocação leiga, e a vocação ao matrimônio (casamento). 

Os pais atentos farão, desde cedo, seus filhos notarem a ação de Deus em suas almas, chamando-os a uma vocação 
específica, que será amadurecida com o tempo, sem descuidarem de sinais precoces que a graça queira apresentar. 
Lembrem-se de Samuel, desde pequeno chamado a servir a Deus como profeta!

Um modo de ajudar a visualizar bem as vocações é colorir as figuras que tiramos do site Amiguinhos de Deus:

ESPECIAL
Agosto 2018 . Paróquia São Geraldo

Cantinho
São Geraldo

GENTE QUE FAZ

Neide Ramos Malta, nascida em Caratinga, aos 21/3/1937 , casou-se com Agostinho Francisco de 
Souza em junho de 1953. Tiveram  8 filhos. Vieram  para Ipatinga em 1974, quando  deu  início em  
sua  caminhada de fé, na Comunidade Nossa Senhora das Graças.  Em 1992 tornou-se vicentina 
e atuou durante dez anos como Ministra da Eucaristia. Continua colaborando com os trabalhos 
comunitários. Nesse Ano do Laicato, ela se destaca pelas atividades que exerce na comunidade. 
Parabéns a essa batalhadora fiel!

Colaboração - Gislene Drumond
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1 – 4ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Sérgio
16h30 às 18h – N. S. das Graças 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 

2 – 5ª feira
9h – Cristo Libertador – Clero Regional III
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo

3 – 6ª feira
Sagrado Coração de Jesus
7h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
16h – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião de elaboração 
de pauta para a reunião do CPAE – Conselho Econômico – Pe. 
Hideraldo
17h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. Aparecida – Reflexão Vocacional 
19h30 – N. S. das Graças – Missa– Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio 

4 – sábado
9h – COPAR
Matriz - Arraiáde S. Geraldo
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Hideraldo
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Sérgio

5 – domingo
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
7h – S. José – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Efraim
9h – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião Diocesana da 
Pastoral da Juventude. 
13h30 às 17h – Centro Pastoral João Paulo II 
Planejamento Paroquial de Catequese – EPAC 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio 
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. das Graças 
Missa de Abertura do Mês Vocacional – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo

6 – 2ª feira
Regional III – Confraternização do Dia do Padre 

7 – 3ª feira
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. das Graças– Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo

8 – 4ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento Pastoral – Pe. Sérgio

16h30 às 18h – Atos dos Apóstolos 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 
19h – Passabém – Missa – Pe. Hideraldo

9 – 5ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h – Dom Silvério 
Missa e Novena de N. S. da Saúde – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo 
Missa e Bênçãos para a Família – Pe. Sérgio 

10 – 6ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h – Dom Silvério 
Missa e Novena de N. S. da Saúde – Pe. Hideraldo

11 – sábado
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS HORÁRIOS DE 
MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
DIA DA IGREJA IRMÃ DO MARAJÓ – COLETA SOLIDÁRIA 
S. José – Festa Agostina
18h – Maria de Nazaré – Missa Sertaneja – Pe. Hideraldo
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Sérgio

12 – domingo 
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS HORÁRIOS DE 
MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
DIA DA IGREJA IRMÃ DO MARAJÓ – COLETA SOLIDÁRIA 
DIA DOS PAIS 
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo 
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Efraim
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
10h – Atos dos Apóstolos – Batizados – Pe. Hideraldo
18h – Atos dos Apóstolos – Missa de abertura da Semana 
Nacional da Família – Pe. Sérgio 
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Maria de Nazaré – Missa do 1º Dia do Tríduo em honra 
a N. S. de Nazaré – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa de Abertura da Semana 
Nacional da Família – Pe. Sérgio
Semana Nacional da Família

13 – 2ª feira
18h – Cento Pastoral São Lucas –  Reunião de elaboração de 
pauta para a reunião do CPP – Pe. Hideraldo
19h30 – Centro Pastoral João Paulo II – CPAE – Conselho 
Paroquial para Assuntos Econômicos – Pe. Hideraldo e Equipe
19h30 – Maria de Nazaré – Missa do 2º Dia do Tríduo em honra 
a N. S. de Nazaré – Pe. Sérgio

14 – 3ª feira
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h30 – Maria de Nazaré – Missa do 3º Dia do Tríduo em honra 
a N. S. de Nazaré – Pe. Hideraldo
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio
Semana Nacional da Família – Reflexão nas Casas 

AGOSTO DE 2018
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PROGRAMAÇÃO AGOSTO DE 2018

15 – 4ª feira
Feriado – Assunção de Nossa Senhora 
19h30 – Maria de Nazaré – Missa/Festa em honra a Maria de 
Nazaré – Pe. Hideraldo
Semana Nacional da Família – Reflexão nas Casas 

16 – 5ª feira
9h às 11h30 e de 15h às 17h – Centro Pastoral João Paulo II – 
Atendimento: Pastoral e Confissões – Pe. Hideraldo
9h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
17h – Centro Pastoral João Paulo II – EPAF – Equipe Paroquial de 
Assessoria Financeira – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo
Semana Nacional da Família – Reflexão nas Casas 

17 – 6ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
Semana Nacional da Família – Reflexão nas Casas 

18 – sábado
Dia do Dizimista
9h – COPADI 
16h – Nova Era – Casamento de minha Sobrinha – Pe. Hideraldo
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Sérgio 

19 – domingo
Dia do Dizimista
Paróquia N.S. do Rosário/S. Maria de Itabira 
4ª Jornada Vocacional
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Efraim
8h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Formação para 
multiplicadores do Mês da Bíblia – Livro da Sabedoria – EPAP 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa do 8º Mês da Novena de S. 
Lucas e Missa Setorial em honra a S. Tarcísio e Coroinhas – Pe. 
Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa Setorial em honra a S. Tarcísio 
e Coroinhas – Pe. Sérgio

21 – 3ª feira
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h30 – N. S. das Graças– Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo

22 – 4ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Hideraldo

16h30 às 18h – S. Antônio 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPP 

23 – 5ª feira
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
9h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo

24 – 6ª feira
07h – Paróquia N.S. da Esperança- Missa- Pe. Hideraldo 
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h – Itambé do Mato Dentro – Missa – Pe. Hideraldo

25 – sábado 
14h às 17h – Centro Pastoral João Paulo II 
Formação para os Funcionários – Psicóloga Natália 
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – Itabira – Casamento de minha Prima – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Sérgio

26 – domingo
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Efraim
8h30 – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Sérgio
16h – Matriz S. Geraldo – Missa de Instituição dos Ministros da 
Palavra e Extraordinário da Comunhão – Pe. Hideraldo e Pe. 
Sérgio
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo

27 – 2ª feira
Recanto das Mangueiras – Formação Diocesana do Clero 

28 – 3ª feira
Recanto das Mangueiras – Formação Diocesana do Clero 
19h30 – N. S. das Graças – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

29 – 4ª feira
Recanto das Mangueiras – Formação Diocesana do Clero 

30 – 5ª feira
Recanto das Mangueiras – Formação Diocesana do Clero 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo

31 – 6ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h – S. Sebastião do Rio Preto – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Antônio – Reflexão Vocacional 

BAIXE O APLICATIVO DE NOSSA PARÓQUIA 
Nele você terá acesso a Agenda Mensal de nossa Paróquia e você poderá adicionar 

o evento em sua agenda do Google. Basta clicar no dia que gostaria de salvar na agenda 
e ele te direcionará para ser salvo com notificação de lembrete no dia. Baixe agora!


