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Tento dar o melhor de mim, embora perceba que sou 
incompreendido por algumas pessoas e apoiado por 
muitas outras que fazem acontecer o Reino de Deus, 
nesta Paróquia. 

. Vamos celebrar o 24º Grito dos Excluídos/as, 
com o Tema: “Vida em Primeiro Lugar” e o Lema: 
“Desigualdade gera violência: basta de privilégio!” 
O Grito dos Excluídos é uma manifestação popular 
carregada de simbolismo. É um espaço de animação 
e profecia, sempre aberto e plural, com pessoas, 
grupos, entidades, igrejas e movimentos sociais 
comprometidos com as causas dos excluídos.

O Grito é uma descoberta, uma vez que agentes 
e lideranças apenas abrem um canal para que o 
Grito sufocado venha a público. Grito quebrota do 
chão e encontra em seus organizadores suficiente 
sensibilidade para dar-lhe forma e visibilidade. O 
Grito não tem um “dono”, não é da Igreja, do Sindicato, 
da Pastoral; não se caracteriza por discursos de 
lideranças, nem pela centralização dos seus atos. 
O ecumenismo é vivido na prática das lutas, pois 
entendemos que os momentos e celebrações 
ecumênicas são importantes para fortalecer o 
compromisso.

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

Rezem por nós!  
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A cada ano, a Igreja no Brasil nos propõe um livro 
ou um texto bíblico para ser estudado, neste mês 
da Bíblia. Em 2018, vamos estudaros seis primeiros 
capítulos do Livro da Sabedoria. O tema que norteará 
as reflexões propostas para o mês da Bíblia intitula-se: 
“Para que n’Ele nossos povos tenham vida” e o lema 
será:”A sabedoria é um espírito amigo do ser humano” 
(Sb 1,6).

Toda a sabedoria humana é “semente do Verbo” que 
tem como meta levar o coração do homem a Deus. 
Quem sabe viver com sabedoria vive melhor, encontra 
a paz no meio das lutas da vida, sabe enfrentar as 
dificuldades com paciência e perseverança, caminha 
com fé, esperança e alegria. 

Convidamos você a priorizar, neste mês, a 
participação no GRUPO DE REFLEXÃO e o ESTUDO DA 
SEMANA BÍBLICA. Momentos próprios  para conhecer, 
refletir e rezar, tendo como base, o Livro da Sabedoria. 

Além do Mês da Bíblia quero destacar três 
acontecimentos importantes: 5 de setembro: 2 Anos 
de minha posse à frente da Paróquia S. Geraldo, 7 de 
setembro: 22 Anos da minha Ordenação Sacerdotal e 
o Grito dos Excluídos. 

. Na Paróquia são 2 anos de muitos desafios, 
conquistas e alegrias. Muitas ações, ainda, não foram 
alinhadas. Agentes de Pastoral cristalizados, que 
nãoaceitam as mudanças Pastorais e Administrativas. 
A cada dia, um novo aprendizado! Pe. Sérgio e 
eu contamos compessoasque estão apoiando o 
trabalho, são sinceras e querem que possamos levar 
adiante o que vem acontecendo de novo. É preciso ter 
paciência, deixar de olhar para trás e olhar para frente. 
Afinal, é muito pouco tempo para todas as mudanças!

. Na Vida Sacerdotal são 22 anos. Só tenho a 
agradecer a Deus, pela intercessão de Maria, a Mãe 
de Nazaré do Perpetuo Socorro, a quem confio todos 
os dias a minha Vocação Presbiteral. Vejo com muita 
clareza que não é fácil ser padre em uma realidade 
urbano e na Paróquia São Geraldo. Tenho dedicado 
minha vida à Paróquia e feito dela doação, a cada dia. 
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INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ: MERGULHO NO “MISTÉRIO DE CRISTO”

“O cristão do futuro ou será um místico, ou não será cristão”.   Karl Rahner

Somos convidados a olhar para o mistério cristão como um acontecimento que nos revela o plano divino 
da Salvação que Deus realiza na história da humanidade. Antes de ser uma doutrina, o “mistério” é um 
acontecimento oferecido como salvação a todos os seres humanos. Esse mistério de Deus chega à plenitude 
em Jesus de Nazaré e é anunciado na comunidade dos discípulos, até sua vinda gloriosa.

Absorvemos esse mistério de Deus que chega até Jesus de Nazaré, como o próprio Cristo que se fez 
sacramento de Deus. Ele é o primeiro sacramento de Deus. Sofrendo a morte de cruz e ressuscitando, ele 
retorna ao Pai e envia seu Espírito para a Igreja nascente, fazendo dela sacramento dele. Assim, a Igreja é a 
continuação desse Sacramento (por isso ela é visível: para continuar a mesma economia salvífica divina). Ela 
nos oferece os sacramentos que provêm da vida do Cristo (Batismo, Crisma e Eucaristia) fazendo-nos, assim, 
sacramento do próprio Cristo.

Enquanto Jesus estava vivo, os apóstolos o acompanhavam e outros sacramentos não se faziam necessários, 
pois Ele era o Sacramento vivo, em pessoa. Com os eventos da paixão morte e ressurreição de Jesus, os 
apóstolos passaram a compreender verdadeiramente quem era o Jesus que esteve com eles: o Cristo, Filho do 
Pai, o amor salvífico do Pai que veio até nós. No momento em que a humanidade visível de Jesus se subtraiu 
aos nossos olhos, nasceu a Igreja. Assim, a Igreja nasceu com a efusão do Espírito Santo. Nesse sentido, a Igreja 
é a prolongação da humanidade de Jesus.

No século primeiro, entre os cultos pagãos, havia a “religião de mistérios”, como os mistérios de Elêusis e 
os mistérios órficos, que prometiam aos iniciados uma vida melhor após a morte, pela prática de uma forma 
ascética de vida. Acreditavam em sucessivas encarnações, cujo círculo penoso poderia ser rompido pelas 
práticas religiosas.

Conta a nossa história da Igreja que, por volta do segundo século, quando se inicia a catequese catecumenal, 
e os pagãos começam a fazer a sua opção para viver esse mistério de fé que é o Cristo ressuscitado, a Igreja, 
através dos Padres do seu tempo, interpretando o sentido da fé que se fortalecia entre os pagãos, muda o 
nome “mistério” para “Sacramento” . Essa mudança de nome ajudava os pagãos a fazer sua opção à fé cristã 
sem confundir com as demais práticas religiosas que eles tinham e eram conhecidas como “mistérios”.

Nesse sentido, foi Tertuliano (+ 220) que aplicou, pela primeira vez e de modo explícito, a palavra sacramentum 
ao Batismo. Com o conceito de sacramentum, Tertuliano pôs em relevo a ideia de auto obrigação pessoal e 
moral com que se responde ao ato salvífico de Deus, um elemento dialógico importante. Tertuliano foi um 
prolífico autor das primeiras fases do Cristianismo, nascido em Cartago na província romana da África. Ele foi 
o primeiro autor cristão a produzir uma obra literária em latim. Ele também foi um notável apologista cristão.

No século IV, Santo Agostinho aprofunda a teologia do sacramento explicitando que no rito sacramental 
o elemento material e a palavra constituem sinais visíveis da realidade invisível que é a graça salvífica de 
Deus presente na ação litúrgica. Ele diz: “Há sacramento em uma celebração quando se faz memorial do 
acontecimento [de Cristo] de modo que se compreende que alguma coisa é significada e que se deve receber 
santamente”. A palavra ‘sacramento’ era referida ao Batismo e à Eucaristia. Mais tarde, seu uso foi também 
estendido aos outros sacramentos. E como o sacramento nos reporta ao mistério pascal salvífico de Cristo, 
Jesus é o ‘SACRAMENTO’ (MISTÉRIO) da salvação de Deus para a humanidade, a IGREJA, enquanto meio de 
comunicação da salvação de Cristo, é SACRAMENTO DE CRISTO.

Hoje somos chamados a refletir sobre o método da “Mistagogia”. Refere-se a um método que nos leva 
a compreender o fundamento da Teologia dos Sacramentos da Iniciação Cristã e nos possibilita a sermos 
conduzidos para dentro do mistério da vida do Ressuscitado.

Texto de: Neuza Silveira de Souza
Secretariado Arquidiocesano Bíblico-Catequético de Belo Horizonte

Adaptado para o jornal por: Conceição Soares Toledo – EPAC/EPAP
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Em 1971, a Arquidiocese de Belo Horizonte (MG) propôs uma 
ação bíblica para todos os fiéis, leigos e consagrados, por ocasião da 
comemoração de seus 50 anos de existência. Atualmente, além do 
Brasil, vários países da América Latina e da África dedicam o mês de 
setembro à celebração da Bíblia. Sabendo da ação da arquidiocese, o 
Serviço de Animação Bíblica das Irmãs Paulinas Nota: faltou terminar 
esta frase!...

No ano 382, Pe. Jerônimo foi chamado pelo papa Dâmaso para ser seu 
secretário particular. Já em Roma, recebeu a incumbência de traduzir a Bíblia do grego 

e do hebraico, para o latim. Neste trabalho, ele dedicou quase toda a sua vida. O conjunto 
final de sua tradução da Bíblia, em latim,  chamou-se “Vulgata” e se tornou oficial no Concílio 

de Trento. Desde 1947, já se celebrava o Dia da Bíblia em 30/9, data de falecimento do santo. 
Este ano de 2018 é dedicado ao Livro da Sabedoria. Desejamos que toda a Igreja, especialmente, nas as casas, haja 

reflexão da Palavra de Deus. Papa Francisco nos orienta uma Igreja de saída. O amor à Justiça brota da reflexão sobre 
Deus. Todas as pessoas dependem de que lhes seja feita justiça. Em vista disso, governadores ganham uma tarefa 
especifica. Espera-se que eles promovam a Justiça, a fim de que seja realizada a construção de convivências favoráveis 
ao bem – estar de todos. O Livro da Sabedoria começa com o apelo urgente aos que governam a terra, confrontando-os 
com a exigência de amarem a Justiça. (Sb 1,1).

Em relação à justiça, continua a prevalecer o ideal da construção de uma sociedade mais igualitária, cultivando a fé 
em um Deus solidário com os injustiçados. Nela, o Senhor, Deus de Israel, revela-se como quem inverte o destino dos 
oprimidos, fazendo-os saírem da sociedade que os trata mal. Além disso, no caminho da terra prometida, a Justiça 
é imortal (1,15. Centro da vida do próprio Deus e do seu projeto, a Justiça é também proposta como centro da vida 
humana, aquilo que leva a eternizar a vida. Amem a justiça... Não procurem a morte... pois Deus não fez a morte, nem 
se alegra com a perdição dos seres vivos. 

Ele criou tudo para a existência, a as criaturas do mundo são sadias: Nelas não há veneno de morte, nem o mundo 
dos mortos reina sobre a terra, porque a justiça é imortal. Sb 1,1.12-15. O justo agradou a Deus, e Deus o amou. O justo 
ficará de pé, sem temor, diante dos que o oprimiram e desprezaram seus sofrimentos (Sb5,1). Os injustos, quando 
forem prestar conta de seus pecados, chegarão cheios de terror e seus crimes os acusarão cara a cara...Ao ver o justo, 
ficarão tomados de terrível pavor, espantados diante da salvação inesperada (Sb 4,20;5,2). Os justos vivem para sempre, 
a gloriosa coroa real e o diadema do esplendor, porque ele os protegerá com a mão direita e os cobrirá com seu braço, 
com escudo (Sb 5,15-16).

Deusdi Ferreira 
Comunidade Santo Antônio

IGREJA
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MATRIZ SÃO GERALDO   Av. das Flores, 885 - Bom Jardim

COMUNIDADE MARIA DE NAZARÉ   Rua Francisca Constância, 65 - Bom Jardim

COMUNIDADE SAGRADA FAMÍLIA   Rua Jenipapo, 45 - Bom Jardim

COMUNIDADE SÃO JOSÉ   Rua Joaquim Gonçalves Rosa, 1390 - Bom Jardim

COMUNIDADE SÃO SEBASTIÃO   Rua Girassol, 10 - Bom Jardim

COMUNIDADE NOSSA SENHORA APARECIDA   Rua Papoula, 530 - Bom Jardim

COMUNIDADE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS   Rua Centáurea, 15 - Esperança

COMUNIDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS   Rua C, 301 - Esperança

COMUNIDADE SÃO JOÃO BATISTA   Rua Verônica, 115 – Esperança

COMUNIDADE ATOS DOS APÓSTOLOS   Rua Manoel Izídio, 1174 - Ideal

COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO   Rua Orlando Silva, 595 – Ideal

SAIBA O ENDEREÇO DE NOSSAS COMUNIDADES
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Deve ecoar forte no coração da sociedade brasileira 
o grito e a convocação para que todos façam a escolha 
pela vida. É esta reação que indicará, aos legisladores 
e à Corte Suprema, que não se pode errar, permitindo 
a descriminalização do aborto. Omitir-se diante dessa 
convocação é empurrar a cidadania brasileira para o caos 
da permissividade e da hegemonia de grupos radicais. 
Por isso, todos são chamados a dizer “não ao aborto”. A 
mobilização na defesa da vida deve envolver cada cidadão 
e cada cidadã, para que a força dessa união pelo direito de 
viver recomponha o tecido ético e moral da sociedade. 
O Poder Judiciário deve ter cuidado ao interpretar a 
legislação.  Os representantes do povo – deputados e 
senadores – devem estar conscientes da tarefa de proteger 
a vida. E a população precisa permanecer atenta: neste 
ano eleitoral, não confiar seu voto em quem é pró-aborto.

Agir com permissividade diante de situações diversas 
que ameaçam a vida, nas suas mais diferentes etapas, é 
se distanciar da oportunidade de recompor o caminho do 
Brasil, edificando uma sociedade mais séria, com dinâmicas 
culturais humanizadas, condizentes com o patrimônio 
religioso e cultural do país, de muitas tradições.  Escolher 
a vida é o remédio que a nação precisa tomar, para que 
sejam corrigidos gravíssimos descompassos, a exemplo 
da endêmica corrupção que contamina diferentes 
lugares. A Bíblia apresenta importante lição nesse 
sentido.  No Antigo Testamento, a partir da voz de Moisés, 
o povo, liberto da escravidão e rumo à terra prometida, 
ouviu uma convocação de Deus: “Escolhe, pois, a vida, 
para que vivas, tu e teus descendentes”. Naquela época, 
essa ordem reabriu o caminho da recomposição de uma 
sociedade. Hoje, essa ordem de Deus precisa ser acolhida 
pelo povo brasileiro.

Espera-se que as autoridades não confundam os anseios 
de segmentos sérios da sociedade, de grande parte da 
população, com o que é o desejo de um partido, isto é, de 
uma parte, sujeita às limitações do ambiente partidário. 
Mesmo diante de tantas conturbações que revelam 

fragilidades, ainda se acredita que a Suprema Corte e as 
outras instâncias do Poder não autorizarão a prática do 
aborto.  São abundantes os elementos conceituais, éticos 
e antropológicos que permitem enxergar uma verdade: 
posicionar-se favoravelmente ao aborto é o mesmo que 
concordar com a prática de um crime.

Importante lembrar que o debate sobre a legalização 
do aborto ocorre no Supremo Tribunal Federal (STF) 
porque não conseguiram fazer tramitar essa proposta 
no Congresso Nacional – a instituição que tem o poder 
de legislar. Sabe-se que só uma Assembleia Nacional 
Constituinte pode modificar a Constituição nos seus 
preceitos fundamentais. E a Constituição Federal diz que 
a vida é inviolável. O aborto, portanto, é crime.

A sociedade brasileira, pela força da sua voz, deve 
exigir que a interpretação de suas leis não seja pautada 
por interesses pequenos de grupos minoritários, com 
posicionamentos distantes da verdade e do bem.  A 
apreensão deste momento, quando está em discussão a 
possibilidade de se permitir o aborto, deve converter-se 
em mobilização capaz de retirar a sociedade do lamaçal 
em que se encontra, formado por situações diversas que 
tem como base o desrespeito ao direito de viver.

Há um princípio moral que é inegociável, devendo 
orientar todas as normas e condutas: a vida é dom sagrado 
e inviolável. Precisa ser defendida em todas as suas etapas 
– da fecundação até o declínio com a morte natural. 
Cientistas de diferentes campos do saber, profissionais 
sérios da área médica, perspectivas religiosas, filosóficas 
e antropológicas apresentam argumentos convincentes 
nesse sentido.  Nenhuma liberdade individual ou 
ideologia, de grupos ou partidos, pode relativizar a 
essencialidade deste princípio. Sua relativização leva à 
instalação hegemônica de um cenário desolador.  Por 
isso, unam-se as vozes para dizer não ao aborto. Brasil, 
escolha a vida! 

Dom Walmor Oliveira de Azevedo
Arcebispo de Belo Horizonte

REFLEXÃO
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BRASIL, ESCOLHA A VIDA

ROMARIA A APARECIDA COM PADRE HIDERALDO
COM VISITA NA CANÇÃO NOVA E AO SANTUÁRIO FREI GALVÃO

SAÍDA   22 DE OUTUBRO (2ª FEIRA) ÀS 05H30 DA MANHÃ
IGREJA MATRIZ SÃO GERALDO - AV. DAS FLORES 885 - BOM JARDIM

RETORNO   DIA 25 DE OUTUBRO ÀS 07H DA MANHÃ
HOTEL SANTO AFONSO

PASSAGENS NA SECRETARIA PAROQUIAL  R$ 500,00  INCLUSO CAMISA DA ROMARIA
PODENDO SER PARCELADA EM 10 VEZES ATÉ O DIA 10 DE OUTUBRO DE 2018 
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FÉ E POLÍTICA
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Estamos vivendo uma forte crise de confiança 
nas instituições republicanas. Há uma insegurança 
generalizada nas esferas do poder público. Vemos 
com apreensão a pouca credibilidade de quem 
exerce a presidência da República.

Mesmo que a campanha seja mais breve, ela vai 
envolver muito mais do que outras que já tivemos. 
As propostas vão interpelar de maneira mais 
incisiva. E vão provocar manifestações mais fortes, 
posicionamentos mais claros e propostas mais 
concretas, suscitando manifestações que vão incidir 
no resultado das eleições.

Na medida em que os problemas políticos se 
tornam mais agudos, o debate se tornará mais forte, 
e as discussões serão mais acaloradas.

Em princípio, uma campanha eleitoral se destina 
mesmo para a manifestação de convicções e de 
propostas. A propósito, aí emerge uma preocupação, 
que vale a pena explicitar. O debate político não 
pode descambar para o fanatismo e para a violência.

Será um desafio levar adiante a campanha eleitoral, 
no contexto de diálogo, que propicie um ambiente 
de abertura, tanto para propor, como para acatar 
posicionamentos políticos.

Precisamos eleger um novo Presidente da 
República, os Deputados Federais e Estaduais, e dois 
terços dos Senadores.

Em especial, o novo Presidente deverá ser a 
expressão de um amplo consenso, que possibilite 
a participação de todos na solução dos nossos 
problemas.

São recomendações que nem precisariam ser 
feitas, mas que expresso aqui, na esperança de que 
se tornem desnecessárias.

 
Dom Demétrio Valentini 

 Bispo da Diocese de Jales (SP)

Estava na cara que este ano teria dois tempos. Como 
no futebol. O primeiro tempo já foi, com a copa e 
tudo. Agora começa o segundo tempo. É o processo 
eleitoral, que terá seu desfecho em outubro.

Falar de futebol é fácil. O assunto é convidativo. Mas 
falar de política é mais difícil. E de minha parte, não 
teria nenhuma motivação para importunar quem 
quer que seja, puxando o assunto da política.

Mas acontece que, desta vez, as eleições vão nos 
colocar desafios difíceis, que vão solicitar nosso 
posicionamento.

Como barco desgovernado, o país foi derivando 
para situações limites, que requerem uma urgente 
mudança de rumos.

No regime democrático, em que os governantes são 
eleitos pelo povo para assumirem a administração 
pública, há momentos em que só as eleições têm a 
capacidade para produzir consensos mínimos para a 
superação dos problemas existentes.Estamosvivendo 
este contexto de tensão política, em que cada eleitor 
tentará traduzir em voto.

A realidade vai nos interpelar. As eleições terão 
esta incumbência. É preciso que o resultado eleitoral 
se torne a expressão de um novo consenso, que é 
inadiável.

O Detector de Corrupção consolida apenas informações oficiais pulverizadas em diversas instâncias de 
tribunais, como STF, STJ, TJs e TRFs. Processos sob sigilo de Justiça não são exibidos, 

uma vez que não constam na base de dados oficial dos tribunais. BAIXE O APLICATIVO NO SEU CELULAR
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COLETA DE LIXO

O lixo, sob o ponto de vista industrial, é útil, produz muitos resultados econômicos. O Japão, por exemplo, industrializa 
todo seu lixo. Já se ouviu dizer que até busca lixo no Brasil com esse objetivo. No Brasil, esse processo está muito 
atrasado. Pior ainda é a falta de interesse. Ou melhor, falta vontade política.

O lixo, quando bem encaminhado e utilizado, tem muitos benefícios: adubo, produz energia, alimento para animais 
etc. Sobretudo, quando é selecionado e recolhido devidamente, evita sujeira em nossas casas, quintais e ruas. Assim 
evita muitas doenças, especialmente as que atingem os idosos, as crianças e os adultos. Evita proliferação de mosquitos 
e outros insetos transmissores de várias doenças. Por que doenças novas estão aparecendo? É por falta de cuidado com 
o meioambiente e falta de respeito para com tudo que vem da natureza.

A população de Ipatinga, com 17.000 assinaturas, e isso já faz dois anos, pediu a Coleta Seletiva do Lixo ao administrador 
municipal. E esse abaixo assinado foi entregue diretamente a ele em uma audiência pública. Esse processo continua e 
não pode parar. Há grupos agilizando este trabalho. E bairros já tomaram esta iniciativa. É muito louvável. E é preciso 
manifestar-se a favor desse projeto.

A população, cada família, cada pessoa, todos os moradores precisam despertar-se para uma responsabilidade 
ambiental! São coisas simples, mas importantíssimas, como não jogar nada de lixo nas ruas e matas; nem papel, nem 
toco de cigarro, nem vidros, nem vasilhames velhos de metal, seja lata ou plástico. Os cientistas dizem que os plásticos 
levam centenas de anos para se desfazerem na natureza. Seria ideal que todas as pessoas separassem os lixos em 
casa, antes de descartá-los. O Materiais molhados, como: comidas, assados, resto de verduras e legumes devem ser 
separados num vasilhame. Os sólidos como papel, vidro, metais etc. ficam em outro espaço. E melhor seria ainda que 
estes últimos fossem separados entre si, conforme o processo de industrialização. É preciso informar-se mais. Nunca 
jogar lixo, restos de construção, objetos ou móveis velhos nos cantos das ruas. Colocar o lixo no dia e horário em que o 
caminhão o recolhe. 

Façamos a nossa parte, escolhamos bem os nossos administradores e saibamos cobrar deles para que levem em 
conta o bem comum. 

Dom Odilon Guimarães Moreira

Bispo Emérito - Diocese de Itabira/Cel. Fabriciano 

REFLEXÃO

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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DNJ 
DIA NACIONAL DA JUVENTUDE

        

O Dia Nacional da Juventude (DNJ) 2018 já tem 
cartaz oficial! Ele foi desenvolvido a partir do tema 
deste ano: “Juventude Construindo uma Cultura de 
Paz” e lema “Disse estas coisas para que em mim 
vocês tenham paz, neste mundo vocês terão aflições, 
contudo tenham coragem, Eu venci o mundo” (Jo 
16,33). O tema e o Lema estão em consonância 
com os da Campanha da Fraternidade de 2018: 
“Fraternidade e superação da violência” e o lema 
“Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8). O DNJ neste ano 
acontecerá no dia 20 de outubro, na Paróquia São 
José da Lagoa, em Nova Era. 

A identidade do cartaz traz a cultura de paz e 
superação da violência, mostrando o rosto de 
jovens que são vítimas da violência, mas também 
protagonistas na busca pela paz. O objetivo é 
interpelar, a partir da ideia da construção da paz 
como forma de combate à violência e a importância 
do papel do jovem neste processo.

Os recortes de fotografias de revistas ‘xerocadas’ 
em papel craft e manipuladas digitalmente, 
mostram os inúmeros tipos de violência contra 
jovens e desperta a reflexão acerca da superação da 
mesma. A arte em si proporciona ao expectador ver e 
ressignificar o tema de acordo com a sua visão. Dessa 
forma, a identidade visual do cartaz faz um convite 
à construção da paz e ao autoquestionamento 
sobre seu papel como construtor de uma sociedade 
pacífica, visto que a vontade de mudança é pessoal e 
a construção da paz só tem êxito com a colaboração 
de todos.

O cartaz foi elaborado pelos membros da equipe 
de mídias sociais e design dos Jovens Conectados. 
“Fiquei muito feliz em participar do processo de 
elaboração, que iniciou com o contato com diversas 
notícias de violências e crimes da atualidade e o 
nosso desejo de superar tudo isso. Por isso, o cartaz 
traz estes recortes de revistas e jornais com o rosto 
sofrido da juventude que vive e experimenta a 
violência. A superação deste problema é o rasgo na 
altura dos olhos dos jovens, com um fundo branco, 
cor da paz, com a palavra PAZ em destaque e na cor 
azul. O principal objetivo desse processo criativo é 
que as pessoas se incomodem mesmo com o cartaz 
e que ele nos provoque e nos deixe angustiados mas 
com vontade de romper com esta cultura de guerra”, 
explica Pe. Cleber.

Em 2018, o DNJ conta com um sabor ainda mais 
especial para os jovens brasileiros porque no 
mesmo mês acontece em Roma a XV Assembleia 
Geral Ordinária do Sínodo dos Bispos com o tema: 
“Os jovens, a fé e o discernimento vocacional”. Na 
reunião pré-sinodal, ocorrida no último mês de 
março, o documento escrito ressalta que os jovens 
pedem uma Igreja autêntica, corajosa na hora de 
reconhecer os erros e enraizada no Evangelho.

Site: jovensconectados.org.br
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FESTA REGULAMENTAR EM HONRA A SÃO VICENTE DE PAULO

No dia 30 de setembro, na Comunidade São Miguel, 
Rua Campinas, 510 - Bairro Veneza I (área do Conselho Particular Cristo Redentor), 

a partir das 8 horas. Leve sua partilha para o Café da Manhã.

Lembramos a todos os Presidentes, que haverá um momento de apresentação dos 
membros Proclamados a partir de DEZEMBRO/2017. As Fichas de Novos Membros 
deverão ser encaminhadas para a Secretaria do Conselho Central de Ipatinga, até o dia 
21 de setembro.

O mais importante a se observar é que esse evento deve ter uma característica de 
festa. Portanto, a alegria, a paz e a harmonia devem reinar entre todos, para que 
haja a renovação da espiritualidade vicentina, a amizade fraterna, a integração e o 
relacionamento de todas as unidades vicentinas da área, seus membros, a comunidade 
e a Família Vicentina (vide o § 2º do Artigo 23).

Penha Marta Bandeira coordenadora do Conselho Particular São Pedro - SSVP

No último dia 26 de 
Agosto, nossa paróquia 
acolheu e enviou nossos 
novos Ministros da Palavra e 
Comunhão. Durante a Missa 
Solene celebrada na Matriz 
São Geraldo Magela, cerca 
de 250 Ministros da Palavra 
e da Distribuição da Sagrada 
Comunhão receberam a 
provisão (nome dado ao 
mandato dos ministros 

extraordinários) de três anos.
Desde o mês de fevereiro 

deste ano, todos os atuais e 
novos ministros participaram de 

encontros de formação, que aconteceram duas vezes por mês nos 
setores São Geraldo e São Lucas. Através dessas formações, todos os 
ministros tiverem a oportunidade de conhecer os principais aspectos 
teológicos e espirituais que norteiam os ministérios da Palavra e da 
Comunhão. Seguindo as orientações da Diocese, todos os ministros 
que assumem, a partir destemês,  “serviço” em nossa paróquia tiveram 
que participar de todos os seis encontros de formação que foram 
ministrados pelos nossos padres com apoio da EPAP.

Neste Ano Laical, em que a Igreja no Brasil celebra o ministério dos 
leigos, nossa Paróquia se sente privilegiada por acolher tantos homens 
e tantasmulheres que, por amor ao Evangelho, dispõem-se s a levar a 
todos a Palavra de Deus e a Sagrada Comunhão.

Também somos gratos a todos os demais ministros que durante 
muitos anos serviram a Deus nesses ministérios e que,neste ano se 
retiram, para dar oportunidade a outras pessoas de prestarem.

Cleiton Marcos 

Comunidade Atos dos Apóstolos e EPAP 

LITURGIA

GRUPO MARIA DE NAZARÉ
Segunda às 19h

Comunidade Maria de Nazaré

GRUPO SÃO LUCAS
Segunda às 19h30

Comunidade São Lucas

GRUPO SÃO JOÃO PAULO II
Terça às 18h30

Comunidade Santo Antônio

GRUPO HOMENS DE FÉ
Quarta às 19h30

Comunidade N. Sra. Aparecida

GRUPO SÃO FRANCISCO
Quinta às 18h

Comunidade São Francisco 
de Assis

GRUPO SUPER-HOMENS 
REZANDO O TERÇO

Quinta às 19h30
Comunidade N. Sra. das Graças

Terço dos
Homens
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1 – sábado
14h às 17h – Nas Comunidades – Setor S. Lucas (S. Antônio, Atos 
dos Apóstolos, N. S. das Graças, S. João Batista e S. Francisco) 
Formação com o tema do Documento 107 - Iniciação à Vida 
Cristã (IVC) – EPAP
15h – Centro Pastoral João Paulo II
 Formação com os Ministros da Comunhão – Pe. Hideraldo
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Sérgio
18h – S. Francisco – Celebração 
18h – Maria de Nazaré  – Celebração 
19h30 – Horto – Casamento – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Família – Celebração 
19h30 – S. Antônio  – Celebração 
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Sérgio

2 – domingo
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. José – Missa – Pe. Sérgio
7h – N. S das Graças  – Celebração
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Efraim
8h30 – Atos dos apóstolos – Celebração
8h30 – N. S. Aparecida   – Celebração
8h às 16h30 – Belo Oriente 
Encontro Regional dos Grupos de Reflexão 
10h30 – Cristo Libertador – Missa do Catequista do Regional III
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio 
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Francisco - Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo

3 – 2ª feira
19h30 – N. S. Aparecida – Adoração ao Santíssimo

4 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré - Celebração
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
16h – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião de elaboração de 
pauta para a reunião do CPAE – Conselho Econômico 
Pe. Hideraldo
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

5 – 4ª feira
2 Anos de Paróquia S. Geraldo com Pe. Sérgio e Pe. Hideraldo
7h – Matriz S. Geraldo - Celebração
7h – S. Antônio - Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Sérgio
16h30 às 18h – Atos dos Apóstolos 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 
19h – Antônio Dias – Missa da Novena em honra a N. S. de 
Nazaré – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Família – Momento de Espiritualidade Conjugal e 
Familiar – Pastoral Familiar 

6 – 5ª feira
Brasília – Encontro Nacional de representante Diocesano de 
Juventude – Pe. Hideraldo 
9h – Paróquia Cristo Redentor – Clero Diocesano
19h30 – Maria de Nazaré, S. Família, S. João Batista, N. S. das 
Graças, S. Francisco de Assis, Atos dos Apóstolos e S. Antônio 
Adoração ao Santíssimo 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

SETEMBRO DE 2018

CRIANÇA E VOCAÇÃO

Já imaginou o que aconteceria se tratássemos a nossa Bíblia 
do jeito que tratamos o nosso celular?

E se sempre carregássemos a nossa Bíblia no bolso ou na 
bolsa?

E se déssemos uma olhada nela várias vezes ao longo do dia?
E se voltássemos para apanhá-la quando a esquecemos em 

casa ou no escritório?
E se a usássemos para enviar mensagens aos nossos amigos?
E se a tratássemos como se não pudéssemos viver sem ela?
E se déssemos de presente às crianças?
E se usássemos quando viajássemos?
E se lançássemos mão dela em caso de emergência?
Ao contrário do celular, a Bíblia não fica sem sinal, ela “pega” 

em qualquer lugar.
Não é necessário se preocupar com a falta de crédito porque 

Jesus já pagou a conta e os créditos não têm fim!
E o melhor de tudo: não cai a ligação e a carga da bateria é 

para toda a vida
Fonte: Blog Criança Feliz C

Cantinho São Geraldo
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7 – 6ª feira
Brasília – Encontro Nacional de representante Diocesano de 
Juventude – Pe. Hideraldo 
Sagrado Coração de Jesus
Grito dos Excluídos 
22 Anos de Vida Sacerdotal do Pe. Hideraldo
7h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
8h – João Monlevade/Paróquia São Luiz Maria de Montfort
Grito dos Excluídos 
19h30 – N. S. das Graças – Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio

8 – sábado
Brasília – Encontro Nacional de representante Diocesano de 
Juventude – Pe. Hideraldo 
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS HORÁRIOS DE 
MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
10h – S. Antônio – Casamento de Marcos Filipe e Polyana, com 
Batizado – Pe. Sérgio
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Sérgio
18h – S. Francisco – Celebração 
18h – S. João Batista  – Celebração 
19h30 – S. Sebastião – Celebração 
19h30 – S. Antônio  – Celebração 
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Sérgio

9 – domingo 
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS HORÁRIOS DE 
MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Hideraldo
7h – S. José – Celebração
8h30 – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Efraim
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – Atos dos apóstolos – Celebração
9h – Centro Pastoral João Paulo II 
Formação com os Ministros da Palavra – Pe. Hideraldo
10h – N.S. das Graças– Batizados – Pe. Sérgio
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
18h – N. S. Aparecida– Missa– Pe. Sérgio 
19h30 – S. Francisco - Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa em Ação de Graças pelos 22 
Anos de Sacerdócio – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio

10 – 2ª feira
19h – Major Ezequiel/Alvinópolis 
Missa da Novena em honra a N. S. das Dores– Pe. Hideraldo

11 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré - Celebração
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h – Major Ezequiel/Alvinópolis 
Missa da Novena em honra a N. S. das Dores – Pe. Hideraldo
19h30 – N.S. das Graças – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

12 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo - Celebração
7h – S. Antônio  - Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
 Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio

16h às 18h – N. S. das Graças 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 
18h – Cento Pastoral João Paulo II –  Reunião de elaboração de 
pauta para a reunião do CPP – Pe. Hideraldo
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPAE – Conselho Paroquial 
para Assuntos Econômicos – Pe. Hideraldo e Equipe

13 – 5ª feira
9h às 11h30–Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento: Pastoral e Confissões – Pe. Hideraldo
16h – Centro Pastoral João Paulo II – EPAF 
Equipe Paroquial de Assessoria Financeira – Pe. Hideraldo
19h – Santuário Senhor do Bonfim – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

14 a 24 – Período de Férias do Pe. Hideraldo 

14 – 6ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio

15 e 16 – João Monlevade/Paróquia N. S. da Conceição 
Fórum Diocesano das Pastorais Sociais

15– sábado
Dia do Dizimista 
8h às 19h – Recanto das Mangueiras 
Retiro dos Coroinhas do Setor S. Lucas – Equipe Paroquial
9h às 16h – Cristo Libertador – Formação Regional III para as 
EPAPs – destinada a todos os membros da EPAP na Paróquia e 
coordenação Paroquial das Pastorais Sociais
16h – Matriz S. Geraldo 
Casamento de Teodolino e Maria da Conceição – Pe. Sérgio
18h – Maria de Nazaré –  Celebração
18h – S. João Batista  – Celebração 
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Família – Celebração 
19h30 – S. Antônio  – Celebração 
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Sérgio 
20h – Matriz S. Geraldo 
Casamento de Felipe e Débora – Ministros 

16 – domingo
Dia do Dizimista
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
7h – S. José – Celebração
7h – N. S das Graças  – Celebração
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Efraim
8h30 – S. Antônio – Celebração
8h30 – N. S. Aparecida   – Celebração
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Formação Paroquial com as Juventudes
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Sérgio
18h – Atos dos Apóstolos – Celebração
19h30 – S. Francisco - Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Celebração
19h30 – N. S. das Graças– Missa – Pe. Sérgio

SETEMBRO DE 2018



12

PROGRAMAÇÃO SETEMBRO DE 2018

17 – 2ª feira
Estudo com o tema do Mês da Bíblia – Setor S. Geraldo 

18 – 3ª feira
Estudo com o tema do Mês da Bíblia – Setor S. Geraldo 
7h – Maria de Nazaré - Celebração
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa e Bênçãos/ 9º Mês da 
Novena em honra a S. Lucas– Pe. Sérgio

19 – 4ª feira
Estudo com o tema do Mês da Bíblia – Setor S. Geraldo 
Estudo com o tema do Mês da Bíblia – Setor S. Lucas 
7h – Matriz S. Geraldo - Celebração
7h – S. Antônio  - Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Sérgio
16h30 às 18h – Atos dos Apóstolos
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 

20 – 5ª feira
Estudo com o tema do Mês da Bíblia – Setor S. Lucas 
9h às 11h30– Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

21 – 6ª feira
Estudo com o tema  do Mês da Bíblia – Setor S. Lucas 
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h30 – Maria de Nazaré – Missa para os Grupos de Reflexão
Pe. Sérgio

22 – sábado 
10h – N. S. das Graças – Missa das Bodas de Ouro do Raimundo 
e Raimunda – D. Odilon
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Sérgio
18h – S. Francisco – Celebração 
18h – S. João Batista  – Celebração 
19h – Atos dos Apóstolos 
Casamento de Josimar e Darle – Ministros 
19h30 – S. Sebastião – Celebração 
19h30 – S. Antônio  – Celebração 
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Sérgio

23 – domingo
João Monlevade/ Paróquia N. S. da Conceição 
Encontro Diocesano do Apostolado da Oração
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração – Ministros 
7h – N. S. das Graças– Missa – Pe. Sérgio
7h – S. José – Celebração
8h30 – S. Antônio– Missa – Pe. Sérgio
8h30 – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Efraim
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – Atos dos apóstolos – Celebração
10h – Atos dos Apóstolos 
Casamento de José Assis e Ariadne/ Batizado – Pe. Hideraldo
13h30 às 17h – Centro Pastoral João Paulo II
Planejamento Paroquial de Catequese – EPAC 
18h – N. S. Aparecida – Celebração

18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Francisco - Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio

25 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré - Celebração
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

26 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo - Celebração
7h – S. Antônio  - Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento Pastoral – Pe. Hideraldo 
16h  às 18h – N. S. das Graças  
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPP 

27 – 5ª feira
9h às 11h30 e de 15h às 18h  – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo

28 – 6ª feira
Dia do Secretário (a) 
Não haverá expediente na Secretaria Paroquial
7h – Paróquia N. S. da Esperança/Horto – Missa – Pe. Hideraldo
9h – Timóteo – Encontro dos Secretários do Regional III
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h30 – Santa Maria de Itabira – Missa da Novena em honra a N. 
S. do Rosário – Pe. Hideraldo

29 – sábado 
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Hideraldo
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Sérgio
18h – Maria de Nazaré  – Celebração 
19h30 – S. Sebastião – Celebração 
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – Parque Samambaia (Bom Jardim) 
Luau Orante Missionário - Comipa

30 – domingo
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Hideraldo
7h – S. José – Celebração
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Efraim
8h30 – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – Atos dos Apóstolos– Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – S. Antônio – Celebração
13h30 às 17h – Nas Comunidades – Setor S. Geraldo (São 
Geraldo, São José, Maria de Nazaré, Nossa Senhora Aparecida 
e Sagrada Família – que recebe São Sebastião) – Formação com 
tema do  Documento 107 – Iniciação à Vida Cristã (IVC) – EPAP
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio 
18h – N. S. Aparecida– Missa– Pe. Hideraldo 
19h30 – S. Francisco - Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa de envio dos Novos Acólitos
Pe. Hideraldo


