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O Dia Nacional da Juventude surgiu em 1985, 
durante o Ano Internacional da Juventude, promovido 
pela Organização das Nações Unidas. Estava evidente 
que a juventude precisava mobilizar-se e construir 
espaços de participação, para pensar e repensar uma 
nova sociedade. Todos os anos organiza-se um dia de 
festa da juventude, sempre com um tema importante 
a ser debatido e trabalhado com grupos. 

O DNJ 2018 será comemorado, no dia 20 de 
outubro, na Paróquia São José da Lagoa, em Nova 
Era e tem como tema: “Juventude Construindo uma 
Cultura de Paz” e o 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).

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

Rezem por nós!  

PALAVRA DO PADRE

EXPEDIENTE

Outubro: Mês Missionário
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Celebramos um mês de muitas Festas em nossa 
Paróquia, a saber: São Francisco de Assis, Nossa 
Senhora Aparecida, São Geraldo, o Padroeiro e São 
Lucas. Além do mais, comemoramos o Mês Missionário 
e o DNJ – Dia Nacional da Juventude. 

Somos convocados a ser Missionários e Missionárias 
através de nosso batismo. A Igreja precisa de cristãos 
que assumam o Projeto Missionário e que façam com 
que as Paróquias e Comunidades sejam Missionárias. 
Somos chamados a ser Igreja em saída, ad gentes, 
enviada a testemunhar a alegria do Evangelho em 
todo o mundo.

O mês de outubro quer nos animar na realização das 
atividades missionárias no Brasil e no mundo. Neste 
ano em que as Pontifícias Obras Missionárias (POM) 
celebram 40 anos de missão, queremos lembrar a vida 
de tantos missionários que construíram essa história.

Com o tema “Enviados para testemunhar o 
Evangelho da paz”, o objetivo do mês missionário é 
sensibilizar, despertar vocações missionárias e realizar 
a Coleta no Dia Mundial das Missões, no penúltimo 
domingo de outubro (nos dias 20 e 21).

O papa Francisco desde o início de seu pontificado 
tem nos convidado a agir sem medo e sem rigidez, 
com coragem e igualmente “dóceis” ao Espírito, para 
além das estruturas que nos asfixiam. Uma Igreja 
não burocrática, mas uma Igreja em saída, próxima 
das pessoas. Neste espírito, e em comunhão com 
a Campanha da Fraternidade de 2018, queremos 
viver juntos o grande projeto de Deus de construir a 
civilização do amor.

A missão do cristão no mundo é maravilhosa e destinada a todos, 
é uma missão de serviço, ninguém está excluído; essa requer muita 

generosidade e, sobretudo, o olhar e o coração dirigidos ao alto, 
para invocar a ajuda do Senhor... 

Há tanta necessidade de cristãos que testemunhem
 com alegria o Evangelho na vida de todos os dias.
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PAULO: O MISSIONÁRIO

A Igreja deve dar um salto de qualidade fazendo com que todas as nossas 
paróquias e pastorais se tornem missionárias (DAp, 173). Paulo, o missionário 
itinerante, incansável, cheio de audácia, criatividade e ímpeto evangelizador, 
anuncia a Palavra, tanto nos centros urbanos como nas periferias. Ele vai além 
fronteiras, é apóstolo dos gentios e das nações. Tem um coração ardente pela 
causa do Evangelho.

O Apóstolo Paulo é chamado a ir ao encontro dos gentios, dos que estão distantes, 
dos que ainda não conhecem Cristo. Ele é o missionário ad gentes por excelência. 
Paulo apóstolo dos gentios, oriundo da diáspora, nascido e formado no mundo 
grego. Natural da cidade de Tarso de pais judeus, da tribo de Benjamim (At 23,6). 

Ele foi criado dentro das exigências da lei e das tradições paternas (Gl 1,14). Era judeu praticante, preocupado 
com a observância da Lei. Desde o nascimento foi cidadão romano (At 22,25-29), mas sempre se orgulhou de 
ser judeu e fariseu. Tinha dois nomes: Saulo, o nome judaico e Paulo o nome grego. É errado dizer que antes 
da conversão se chamava Paulo e depois Saulo.

Como todos os meninos judeus da época, Paulo recebeu sua formação básica na casa dos pais, na sinagoga 
do bairro e na escola ligada à sinagoga. Nesse ambiente, ele aprendeu a ler e escrever, estudar a lei de Deus 
e a história do povo, assimilar as tradições religiosas, rezar  as orações e os salmos. O método era: pergunta e 
resposta, repetir e decorar, disciplina e convivência. Além da formação básica em Tarso, Paulo recebeu uma 
formação superior em Jerusalém. Estudou aos pés de Gamaliel (At 22,3). Não só era conhecedor a fundo da 
religião dos pais, mas também, possuía boas noções das filosofias e religiões gregas do seu tempo. Usava a 
Língua Grega para falar e escrever. Enquanto judeu, tinha mentalidade completamente diferente dos gregos. 
Mas se esforçava para assimilar a maneira de pensar desse povo. Como profissão,  era fabricante de tendas (At 
18,3), como seu pai.

Desde o nascimento até aos 28 anos de idade, Paulo foi o judeu observante (Gl 1, 13.23; I Cor 15,9; Fl 3,6); dos 
28 aos 41 anos de idade, o convertido fervoroso (At 9,3-19); dos 41 aos 53 anos de idade, o missionário itinerante 
(At 9,20-25); de 53 até a morte, aos 62 anos de idade, foi o prisioneiro e o organizador das comunidades. 
Com suas cartas, expressa seu calor e sua presença nas comunidades, fruto da missão. Ele nunca trabalhou 
sozinho, sempre com um grupo missionário itinerante, que enfrentou perigos e ameaças constantes (IICor 11, 
23-38) e trabalhou com suas próprias mãos para se sustentar. Ele foi um missionário urbano, que escolheu 
estrategicamente os grandes centros para facilitar o anúncio do Evangelho a partir das comunidades Judaicas. 
De personalidade forte, intrépida, às vezes parecia intolerante, mas também soube ser sensível e cheio de 
ternura. A perseguição de Nero durou de 64 a 68, e levou ao martírio Paulo e Pedro. Paulo, segundo a tradição, 
foi decapitado no lugar onde está, hoje, a Basílica de São Paulo fora dos muros.

Deusdi Ferreira – Comunidade Santo Antônio
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FORMAÇÃO

FESTA DE
2018

“Exemplo de cristão a ser seguido!”
Av. das Flores, 885 - Bom Jardim - Ipatinga

ABERTURA DA FESTA 
EM HONRA A SÃO GERALDO

16 DE OUTUBRO 
(3ª FEIRA) 19H30

Missa solene e procissão luminosa 

em honra a São Geraldo Magela

TRÍDUO EM HONRA 
A SÃO GERALDO 

18 A 20 DE OUTUBRO 
(5ª FEIRA A SÁBADO) 19H30

Missa todos os dias 

do tríduo

FESTA EM HONRA 
A SÃO GERALDO

21 DE OUTUBRO 
(DOMINGO) 18H00

Missa e show com 

Pe. Paulo Morais e Banda 

Haverá barraquinhas 
com deliciosas comidas típicas  
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Enquanto eu recepcionava as pessoas que chegavam para participar da missa, 
aquela pequena (no tamanho, mas de um grande coração) ela me abraçou apertado 
e me convidou para a reunião do grupo de reflexão que aconteceria em sua casa, na 
segunda feira. Eu agradeci e disse que iria. Sinceramente... disse por assim dizer.

Na segunda-feira, quando foi se aproximando o horário, 19h30, eu pensei... pensei 
e resolvi ir à reunião. Sentia como um peixe fora d´água, embora todos tivessem 
me acolhido com muito carinho. Eu me perguntava: “O que eu estou fazendo aqui?” 
Outras segundas-feiras vieram e continuei a frequentar as reuniões. Quando dei por 
mim, já fazia parte do grupo de reflexão e, como se não bastasse, ficava ansiosa todas 
as segundas-feiras esperando que desse 19h30, horário no qual nos reunimos.

Como é de costume, sempre que nos reunimos,temos uma partilha no final de 
nossos encontros. Deliciosas guloseimas. Um dia, uma pessoa me perguntou se a 
gente se reunia só para comer? Eu respondi: “As outras pessoas eu não sei, mas eu 
sim. Vou para comer a Palavra de Deus, mastigar e absorver dela o máximo de aprendizado. Faço dela o meu 
alimento, extraindo o máximo de conhecimento para minha vida, meu cotidiano”.

Afinal de que me adianta entrar na fila da comunhão se eu não sou capaz de reconhecer na Hóstia Consagrada 
o Corpo e o Sangue de Nosso Senhor Jesus Cristo, o alimento que sustenta minha fé... minha esperança e me 
dá forças para seguir em frente?

Sou portadora de uma patologia autoimune degenerativa grave não classificada da qual faço tratamento há 
vinte anos. Ela vem me deformando as mãos, os pés e todos os meus dedos. Acabei perdendo a coordenação 
motora, a força e o equilíbrio. Já me submeti a várias cirurgias corretivas e o que eu adquiri?! Vários parafusos, 
fios, pinos e placas, acompanhados de uma fibromialgia, dor insuportável que se agregou a mim.

Daí as pessoas me perguntam: “Como eu aguento?”– Eu respondo: “Se Deus me dá a situação, com certeza 
Ele me dará a condição”. Tenho a certeza de que no dia em que Ele não me der mais a condição, Ele virá me 
buscar. É para este momento que eu preciso me preparar. Então será meu momento maior – Estar na glória 
de Deus Pai!

Testemunho de Tânia Maria de Oliveira - Membro do Grupo de Reflexão 
Caminhando com Jesus da Comunidade Santo Antônio

Colaboração: Ivanete Nonato – Coordenação Paroquial dos Grupos de Reflexão

1.  É preciso identificar candidatos/as que defendam 
a vida em todas as circunstâncias e emqualquer 
circunstância, da gestação ao seu término natural. 
Mas, como nos lembrou o Papa Francisco, é preciso 
defender a vida tanto contra o aborto quanto contra 
as desigualdades sociais e suas mazelas e misérias. Pois 
ambos matam com a mesma intensidade. O papa e a 
Igreja são movidos pela mesma convicção, numa postura 
de coerência, principalmente agora que o Papa declarou 
a pena de morte inaceitável em qualquer situação.

2. É preciso identificar candidatos/as que priorizem 
três áreas de atuação de forma clara e inequívoca e 
apresentem propostas concretas para a educação, a 
saúde e o emprego. Umas das graves causas da situação 
difícil de nosso País são os baixos níveis de qualidade na 
educação, o descuido com a saúde e a falta de geração 
de empregos. Um povo educado com qualidade e 
consciência crítica, com boa saúde universalizada e pleno 
emprego, consegue dar passos largos na construção dos 
seus destinos.

3. É preciso identificar candidatos/as que tenham 
compromisso sério com o meio ambiente, numa expressão 
do cuidado com a Casa Comum e neste contexto seja 
inserido o compromisso de respeito e forte defesa dos 
povos tradicionais, comunidades indígenas, ribeirinhas, 
negras e outras.

4.  É preciso identificar candidatos/as que promovam a 
paz e a dignidade humana; trabalhem contra toda violência; 
restaurem a confiança e a democracia, aperfeiçoando-a 
com a participação popular; comprometam-se com as 
reformas necessárias de forma justa, sem supressão de 
direitos do povo trabalhador e dos segmentos excluídos 
da sociedade; colaborem com a necessária reforma do 
Judiciário e do Ministério Público do País, que a cada dia 
se mostram como “castas” superiores e corporativistas.

5. Ainda, é preciso identificar candidatos/as que 
respeitem a laicidade do Estado e cuidem da pacífica 
convivência entre as várias culturas e religiões, as 
regionalidades e as tradições, com espírito fraterno de 
tolerância e justiça.

Dom Joaquim Geovani Mol
Bispo auxiliar da arquidiocese de Belo Horizonte

REFLEXÃO
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NUMA CERTA MANHÃ DE DOMINGO

ELEIÇÕES DE 2018
5 PONTOS QUE MERECEM ATENÇÃO DOS CRISTÃOS NO PERÍODO ELEITORAL DO BRASIL:
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“Queridos jovens, sintam a companhia de toda a Igreja 
e também a comunhão dos Santos nesta missão. Quando 
enfrentamos juntos os desafios, então somos fortes, 
descobrimos recursos que não sabíamos que tínhamos. 
Jesus não chamou os Apóstolos para que vivessem 
isolados; chamou-lhes para que formassem um grupo, 
uma comunidade.”  Papa Francisco (Rio de Janeiro, 28 de 
julho de 2013)

PALAVRA DA COORDENAÇÃO

No dia 8 de Julho, a Paróquia recebeu alguns 
coordenadores do Regional III (ERPJ), com o intuito de 
restituir a Pastoral da Juventude em nossa paróquia.

Tivemos a presença de coordenadores de grande parte 
dos grupos de base das nossas comunidades, incluindo 
membros representantes da juventude vicentina.

A reunião foi conduzida por Sarah, Victor e Paloma, que, 
com o intuito de descobrir os motivos da dissociação da 
PJ em nossa paróquia, aplicaram uma dinâmica chamada 
FOFA, na qual falamos sobre a força da nossa juventude, as 
oportunidades que temos dentro da Igreja, as fraquezas 
de fora que interferem dentro dos grupos e as ameaças 
que prejudicam os grupos que querem seguir  em frente.

Através dessa dinâmica, analisamos os pontos mais 
importantes que deveriam ser melhorados. Com 
isso,indicada uma nova comissão para a Pastoral da 
Juventude de nossa paróquia. Fazem parte da comissão: 
Ana Karolyna, Letícia, Maressa e Pedro Paulo, sendo 
assessorados por Maria da Conceição e Antônio Mendes 
que se empenharam em ajudar a nova equipe.

Logo após a formação, várias reuniões foram feitas para 
decidir qual seria o foco principal dessa nova comissão. 
Assim,  ficou claro que o nosso maior objetivo era reunir 
os grupos que haviam se afastado.

Uma nova reunião, realizada no dia 25 de Agosto, 
trouxe vários outros representantes da nossa juventude 
e diante deles nós (a comissão) apresentamos os nossos 
planos para essa nova etapa de nossa caminhada. 
Aparentemente, nossos planos agradaram a todos os 
presentes.

Assim, notamos que em meio a todas as dificuldades, 
há jovens com uma grande vontade de estarem presentes 
e se fazerem Igreja. E o maior desejo dessa nova comissão 
é que isso se torne possível, que a juventude da nossa 
paróquia seja vibrante como sempre foi, e que as 
fraquezas e ameaças não atrapalhem a nossa caminhada. 
Que sejamos fortes e unidos!

Ana Karolyna Rodrigues - Coordenadora Paroquial da PJ

IGREJA
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PASTORAL DA JUVENTUDE

COMUNIDADE SANTO ANTÔNIO INICIOU O SANTO TERÇO DAS MULHERES

O Santo Terço é uma manifestação de fé e devoção. Além de nos conduzir para 
a oração, leva-nos a meditar sobre os principais mistérios da redenção que Cristo 
nos oferece.

O Grupo Terço dos Homens já é uma realidade em nossa paroquia. Agora já 
iniciaram as manifestações para o Santo Terço das Mulheres e a Comunidade 
Santo Antônio saiu na frente.  São, em media, 15 mulheres e se reúnem nas 
segundas-feiras às 15h00, na comunidade. Venha, participe!

Lembrando que qualquer manifestação que seja comunitária ou paroquial 
deve caminhar integrada na comunidade eclesial. Por isso, é importante que 

tenha o apoio do pároco ou do responsável pela comunidade. A reza do terço é uma porta aberta para a evangelização. 
Os fiéis devem participar ativamente da comunidade, da Eucaristia dominical e de outros momentos da Igreja.

Maria de Lurdes Messias – Comunicadora Pascom
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25 Anos de Caminhada...
Comunidade Atos dos Apóstolos

Neste ano de 2018, a Comunidade Atos dos Apóstolos celebra seu vigésimo quinto ano de existência.  
Nasceu de um pequeno grupo de pessoas que se reunia para fazer o estudo do Livro dos Atos dos Apóstolos. 
O simples desejo daquele grupo corajoso de se reunir em comunidade, para celebrar a Palavra de Deus, deu 
início a um desejo maior, algo que iria transformar a vida de todos.

As primeiras Celebrações da Comunidade eram realizadas em um galpão cedido por uma família do bairro.  
Esse primeiro espaço foi muito importante, pois passou a ser um local de referência. Surgiram então as 
primeiras Pastorais, os Movimentos e Serviços: Pastoral Litúrgica, Catequética, Familiar, da Saúde, Grupo de 
Reflexão, Vicentinos, Grupo de Oração e Dízimo. 

Inspirada pelo Espírito Santo, a Comunidade começou a se organizar para construir seu templo e centro 
pastoral, foram feitas dezenas de barraquinhas, campanhas, promoções e arrecadação de doações. Após a 
compra do terreno e aprovação do projeto de construção, os próprios membros da Comunidade foram ao 
trabalho, fazendo tijolos com o barro tirado da área onde hoje está a Igreja São Lucas. 

Dia após dia, fazendo o trabalho de “formiguinha” o povo de Deus mais uma vez provou que a união faz a 
força. Hoje, a Comunidade possui uma ótima estrutura, além de um amplo templo com banheiros, sacristia e 
três salas que são usadas pela Liturgia, para reuniões e almoxarifado. Nos dois andares inferiores, funciona o 
Centro Pastoral São Lucas com: salão, vinte banheiros, onze salas e uma ampla cozinha.

Muito além das paredes e portas, a Comunidade cresceu espiritualmente, as pastorais se multiplicaram, 
a cada dia novas pessoas se juntam ao serviço pastoral, ampliando a cada dia o número de cristãos que se 
reúnem para celebrarem a Palavra de Deus e a Eucaristia, quer seja durante a semana ou aos domingos.

Quanto trabalho, quantas lágrimas de alegria em encontrar e fazer grandes amigos, alegria por ter a certeza 
de que toda a Comunidade tem um local para viver e conviver na presença de Deus! Lágrimas de tristeza, ao 
lembrarmos dos grandes amigos que já partiram, mas deixaram suas sementes que, hoje e, por muito tempo, 
irão gerar maravilhosos frutos!

Que São Lucas continue intercedendo a Deus, para que esse seu povo permaneça fiel ao projeto de Jesus! 
Que o espírito de fraternidade e amor, que deu forças aos fundadores dessa Comunidade, permaneça para 
sempre no meio do povo.

São Lucas Evangelista, rogai por nós!
Cleiton Marcos 

Comunidade Atos dos Apóstolos e EPAP  
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REFLEXÃO

TECENDO PROSA

Duas mulheres muito simples, porém preocupadíssimas com a natureza, encontraram-se 
durante uma Semana do Meio Ambiente e conversavam:

Joana: Estive pensando comigo mesma. Essa vida da gente é uma confusão. É um tal de comer 
e beber. É um suja e lava. Veja bem: Semana do Meio Ambiente. Ficam falando: a natureza para 
cá, a natureza para lá. Sujam muito mais que limpam. Isso é jeito de tratar a natureza?!

Antônia: Ficam falando que a natureza é a nossa mãe. É assim que tratam a mãe? Se a natureza 
é nossa mãe, o planeta é a nossa casa. Isso é jeito de cuidar da casa? Fica tudo entulhado de lixo.

Joana: Por falar em lixo, será que as pessoas conhecem o lixo de sua casa? Sabem o que 
está lá dentro? Separam o lixo seco do molhado? Ou fica tudo entulhado na mesma sacola? 
Estamos muito atrasados, precisamos melhorar...

Antônia: Sabe como eu faço? Eu tenho duas lixeiras. Numa, eu coloco todas essas coisas que 
a gente compra e viram lixo: cascas de frutas, legumes que estragaram, restos de comida. Todo 
esse material molhado. E esse, com o material de banheiro, vai para a caçamba. O outro lixo 
seco, como: papeis, plásticos, jornais, isopor, papelão, coloco em outra lixeira. Depois eu separo 
o reciclável do não reciclável. E cada um desses é levado para o seu lugar próprio.

Joana: Mas isso é muito pouco! Nós temos que aprender a reduzir a nossa compra. Comprar 
só o que é necessário. Ou só comprar as coisas que não viram lixo. Aí o lixo diminui.

Antônia: Temos que ter consciência. Falam que somos lógicos. Precisamos ser ecológicos. A 
pessoa que é ecológica diminui o lixo, economiza luz, economiza água. Só gasta o necessário. 
Aí, o lixo diminuirá.

Joana: As pessoas dizem que são “dez”. São mesmo. Elas desperdiçam... desprezam... 
destroem. Nem desconfiam o que o planeta vai virar com o lixo. Tudo delas tem que ser muito 
para descartar.

Antônia: Nós e o planeta fazemos parte da mesma coisa. A natureza não é para nós, ela faz 
parte de nós.

Joana: Temos que ter consciência. Temos que melhorar. Senão, o mundo vai explodir. Plum... 
Pronto, tudo acabou...

Dom Odilon Guimarães Moreira
Bispo Emérito - Diocese de Itabira/Cel. Fabriciano
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IGREJA
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DNJ 
DIA NACIONAL DA JUVENTUDE

        

O Dia Nacional da Juventude tem como  tema: 
“Juventude Construindo uma Cultura de Paz” e o 
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). 

Dom Marco Aurélio, nosso Bispo diocesano, 
sugeriu que a Diocese pudesse realizar uma 
semana missionária com os Leigos e Leigas e com a 
Juventude, suscitando a identidade missionária dos 
jovens de nossa Diocese.  Acatando sua orientação, 
foi preparado um material de reflexão que deverá 
ser utilizado  por todas  as forças juvenis da Diocese.   
O material tem como objetivo preparar os Leigos e 
Leigas e as Juventudes para que possamos ser “Sal 
da terra e Luiz do Mundo”, seguindo os passos de 
Jesus de Nazaré. Os encontros devem acontecer a 
partir da 3ª Semana de Setembro e terminar na 1ª 
Semana de Outubro. Termos como temas para o  
aprofundamento: 

• 1º - VIDA É MISSÃO
• 2º - ESPIRITUALIDADE MISSIONÁRIA
• 3º - PERFIL DO MISSIONÁRIO
• 4º - VISITAS MISSIONÁRIAS

O nosso desejo é que as Juventudes, os Leigos 
e Leigas possam ir para a Semana Missionária 
Diocesana, estando afinados com um jeito de agir. 
A Paróquia São José da Lagoa de Nova Era, que 
acolherá a Semana Missionária e o DNJ, está de 
portas abertas para acolher a todos e todas:

Semana Missionária Diocesana de 14 a 20
de Outubro, com o tema: “Cristãos leigos 

e leigas, Sal da Terra e Luz do Mundo”

DIA 14 DE OUTUBRO
• 8h às 18h  Retiro Missionário 
Paróquia São José de Lagoa/Nova Era
• 19h  Igreja S. Caetano 
Missa e Envio dos Missionários

DE 15 A 19 DE OUTUBRO
Semana Missionária Diocesana

DIA 20 DE OUTUBRO  
• 8h até 12h  Realização de uma breve partilha das 
realidades vistas durantes as missões nos Setores e 
encerramento com almoço. 

O DNJ  ACONTECERÁ NO  20 DE OUTUBRO 
• 13h30  Animação 
• 14h  Acolhida e Abertura
• 14h30   VER/ACOMPANHANDO: Caminhada, com 
três paradas e reflexões sobre o tema DNJ. 
• 16h  JULGAR/DISCERNINDO: Apresentação dos 
trabalhos de reintegração de Jovens
• 17h  Lanche e Animação
• 18h  Momento Mariano 
• 18h30  AGIR/INTEGRANDO:Missa
• 20h30  Encerramento

Convido a todos os seguimento Juvenis, aos 
Missionários e Missionárias e a todos os Leigos e 
Leigas para que possam colocar a vida a serviço e 
participar desta Semana Missionária Diocesana. Que 
Maria, a Mãe Aparecida e Padroeira da Diocese,  nos 
abençoe e fortaleça. 

Pe. Hideraldo Verissimo Vieira – Pároco 
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O ANÚNCIO DE JESUS É CENTRAL NA CATEQUESE

A cada passo dado nos deparamos com novos desafios que nos 
surpreendem e exigem novas formas de comunicar e expressar uma 
linguagem de fé que promova comprometimento, com a ajuda da 
comunidade, na educação para iniciação progressiva à vida cristã. 

Jesus, ao longo de sua vida missionária, quebrou estruturas para 
restituir a dignidade dos filhos de Deus. Identificado como o servo 
sofredor, traz a salvação. Realiza a vontade do Pai de salvar a humanidade 
como Messias que ama. Apresenta-nos o Reino dos céus e a vontade 
do Pai. É o mistério de Deus se revelando no modo específico de ser 
humano de Jesus. Através dele, Jesus, como sujeito concreto, singular, 
e por meio de sua corporeidade, Deus quis mostrar-nos a “plenitude da 
revelação”. E o que é revelado por meio da humanidade de Jesus é o 
conhecimento do modo de ser de seu Pai. 

O amor de Cristo nos impele, ou seja, nos pressiona, nos compele, nos 
estimula a amar, dando origem a gestos de doação para com amigos e 
conhecidos, para com desconhecidos e necessitados. Este é o caminho 
da Iniciação à vida cristã. Ao nos colocarmos no seguimento de Jesus, 
descobrimos que é o rosto de Cristo que está presente no rosto de cada 
pessoa. 

O seguimento exige a renúncia dos interesses pessoais que vão contra 
o projeto do Reino. Necessário se faz tomar a cruz e seguir o caminho 
do Mestre, enveredando-se pelo caminho do serviço e da doação, pois a 
vida é o maior “dom” de Deus, quando colocada a serviço do Reino.

A iniciação à vida Cristã propõe que seja feita uma experiência pessoal 
com Jesus Cristo. Nesse sentido, é aprender a viver com riscos, desafios, 
limites e buscar um novo sentido que só se encontra quando vivido “por 
Cristo, com Cristo e em Cristo”. É construir uma comunidade, fazendo 
dela o lugar privilegiado de comunhão que se desenvolve a partir da 
participação de todos os membros do povo de Deus, sejam bispos, 
presbíteros, diáconos, religiosos ou leigos e leigas. Cada um, em sua 
função, buscando valorizar o trabalho de todos para que o Reino de 
Deus aconteça na comunidade e no mundo. 

Basta crer. A experiência de fé tem sentido quando é acolhida na 
comunidade de pessoas que creem, que juntas façam discernimentos 
da presença do Senhor em suas vidas e se constituam comunidade de 
discípulos missionários. Vamos lembrar o Papa Francisco que, invertendo 
a parábola da ovelha perdida, afirma que hoje deixamos protegida uma 
ovelha e saímos em busca das noventa e nove dispersas. Crer nos dá 
a certeza da presença de Deus em nossa vida. A fé nos põe em íntima 
relação com a Trindade Santa e assim vivemos em atitude de esperança 
e amor com o Deus que não desiste de nós. 

Está aí a importância de conhecer o modo com que Jesus vai 
assumindo as condições concretas da vida, respondendo ao contexto 
das realidades de sua época. Com o nosso olhar fixo em Jesus podemos 
aprender a olhar a nossa realidade e vivermos movidos pelo mesmo 
Espírito filial com que Ele viveu. A Vida Cristã é um novo projeto que 
requer um processo de passos de aproximação, mediante os quais a 
pessoa aprende e se deixa envolver pelo mistério amoroso do Pai, pelo 
Filho, no Santo Espírito. 

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

Adaptado para o jornal por: Conceição Soares Toledo – EPAC/EPAP

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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ESPECIAL
Outubro 2018 . Paróquia São Geraldo

1 – 2ª feira
19h30 – São José – Missa Paroquial em honra a S. Terezinha e 
abertura do Mês Missionário – Pe. Hideraldo

2 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré - Celebração
9h às 11h30 e de 15h às 18h - Centro Past. João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h – Centro Pastoral João Paulo II – SSVP 
Reunião com os Conselhos Particulares – Pe. Hideraldo
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

3 – 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 
Assessoria  Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Assessoria  Pastoral – Pe. Hideraldo

16h30 às 18h – Atos dos Apóstolos 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 
19h30 – S. Francisco – 1º Dia do Tríduo em honra a S. Francisco 
de Assis – Pe. Hideraldo 

4 – 5ª feira
9h – Paróquia Cristo Redentor – Clero Regional III
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II  
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – Maria de Nazaré, S. Família, S. João Batista, N. S. das 
Graças, Atos dos Apóstolos e S. Antônio 
Adoração ao Santíssimo  
19h30 – São Francisco de Assis – 2º Dia do Tríduo, 
Missa solene em honra a S. Francisco de Assis e Procissão
Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa da Família e Bênçãos
 Pe. Sérgio 

OUTUBRO DE 2018

INFÂNCIA E ADOLESCÊNCIA MISSIONÁRIA

A Pontifícia Obra da Infância e Adolescência Missionária do Brasil, com alegria, 
compartilha o relatório dos Cofrinhos Missionários do ano de 2018. Segundo dados 
enviados até 31 de julho, por grupos de 138 dioceses de todo o Brasil, foi arrecadado 
um total de R$ 82.383,99. Esse valor é fruto dos sacrifícios de centenas de crianças e 
adolescentes que fazem a sua doação em favor de outras crianças e adolescentes do 
mundo.

“Por meio da Infância Missionária, cada criança é solicitada e convidada a contribuir 
para o Fundo Universal de Solidariedade. Até as crianças de famílias menos 
favorecidas economicamente podem fazer sua doação. E o fazem! É necessário um 
itinerário educativo que tenha como objetivo ser protagonista e construtor do Reino 
de Deus e do próprio futuro. Educar a fazer-se a pergunta: “O que eu posso fazer?” 
Cada intervenção educativa ajuda as duas mãos, não só a direita que se estende e 
pede. Este é um desafio para todos nós. Assim como o desafio de tomar consciência 
daautosustentabilidade, do autofinanciamento das atividades da IAM nas realidades 
paroquiais ou locais e isso por meio da colaboração das crianças e de suas famílias. 
Todos os projetos, as solicitações de subsídio que as Pontifícias Obras Missionárias 
recebem se referem a situações humanitárias urgentes: alimentação, instrução, água, 
assistência sanitária, catequese.

Recordemos que, para São Paulo, a urgência era a do anúncio. O desafio missionário 
ao qual somos chamados é anunciado pelo Para Francisco na EG, n. 27: “sonho uma 
opção missionária capaz de transformar tudo”. Tudo, desde o coração e todo o resto! 
Amar quer dizer contribuir para que cada país, cada pessoa, seja autossuficiente, 
adulta, responsável.”    Ir. Roberta Tremarelli, AMSS, Secretária Internacional da IAM.

Fonte: pom.org.br

Cantinho
São Geraldo



11

PROGRAMAÇÃO

5 – 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
19h – Alvinópolis – Missa e Novena de N. S. do Rosário
Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. das Graças – Celebração
19h30 – S. Francisco – 3º Dia do Tríduo em honra a S. Francisco 
de Assis – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Celebração

6 – sábado
8h às 19h – Recanto das Mangueiras
Retiro dos Coroinhas do Setor S. Lucas – Equipe Paroquial
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Sérgio
18h – S. Francisco – Festa em honra a São Francisco de Assis
Pe. Hideraldo
18h – Maria de Nazaré  – Celebração 
19h30 – S. Família – Celebração 
19h30 – S. Antônio – Missa  – Pe. Sérgio 
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Hideraldo

7 – domingo
1º Turno das Eleições 
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo
7h – S. José – Missa – Pe. Sérgio
7h – N. S das Graças  – Celebração
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Efraim
8h30 – Atos dos apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – N. S. Aparecida – Celebração
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio

9 – 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 – Paróquia S. João Batista – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. Aparecida  
1º Dia do Tríduo em honra a N. S. Aparecida  – Pe. José Geraldo
19h30 – N. S. das Graças – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

10 – 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 
Assessoria Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Assessoria  Pastoral – Pe. Hideraldo
16h às 18h – S. Antônio - Atendimento e Confissões - Pe. Sérgio 
19h30 – Parque das Águas   – Missa da Novena  em honra a N. S. 
Aparecida  – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. Aparecida  
2º Dia do Tríduo em honra a N. S. Aparecida  – Pe. Sérgio

11 – 5ª feira
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II  
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. Aparecida 
3º Dia do Tríduo em honra a N. S. Aparecida  – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

12 – 6ª feira
9h – Baixa Verde – Missa em honra a N. S. Aparecida 
Pe. Hideraldo 
9h30 - Paróquia São José de Acesita - Pe. Sérgio
17h – Praça do Bom Jardim 
Concentração e Carreata com a Imagem de N. S. aparecida 
18h – N. S. Aparecida 
Missa Solene em honra a N. S. Aparecida – Pe. Hideraldo
19h30 – N. S. das Graças – Celebração

13 – sábado
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS HORÁRIOS DE 
MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
14h – Matriz S. Geraldo/Capela do Santíssimo 
Casamento de Pedro Henrique e Mariana  – Pe. Hideraldo
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Sérgio
18h – S. Francisco – Celebração 
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Hideraldo 
19h30 – S. Sebastião – Celebração 
19h30 – S. Antônio  – Celebração 
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Sérgio
20h – Atos dos Apóstolos 
Casamento de Walisson e Maria Luíza – Pe. Hideraldo
21h – Atos dos Apóstolos 
Casamento de Emerson e Nayla  – Pe. Hideraldo

14 – 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 
Paróquia S. José de Acesita – Pe. Sérgio
7h – N. S. das Graças – Celebração
7h – S. José – Celebração
8h às 12h – Centro Pastoral João Paulo II 
Formação Paroquial para o Estudo Litúrgico-Catequético – EPAP
8h às 18h – Paróquia S. José da Lagoa/Nova Era – Retiro 
Missionário Diocesano – Pe. Hideraldo
8h30 – N. S. Aparecida – Celebração
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Efraim
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – Atos dos apóstolos – Celebração
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
18h – N. S. Aparecida – Celebração 
19h30 – N. S. das Graças – Celebração
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo

16 – 3ª feira
Dia de São Geraldo Magela
7h – Maria de Nazaré – Celebração
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
     N.S. das Graças e Atos dos Apóstolos
     Não Haverá Missa e Bênçãos
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa Solene em honra a S. Geraldo 
Magela e Procissão  – Pe. Hideraldo

17 – 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
Assessoria Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – N. S. das Graças 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Assessoria  Pastoral  – Pe. Hideraldo

OUTUBRO DE 2018
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17 – 4ª feira 
18h – Centro 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

18 – 5ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
16h – Centro Pastoral João Paulo II – EPAF 
Equipe Paroquial de Assessoria Financeira – Pe. Hideraldo
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa Solene em honra a S. Lucas 
e Procissão  – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo 
1º Dia do Tríduo em honra a São Geraldo Magela   – Pe. Sérgio 

19 – 6ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo 
2º Dia do Tríduo em honra a São Geraldo Magela - Pe. Hideraldo

20 – sábado
Dia do Dizimista
Nova Era – DNJ – Dia Nacional da Juventude  
13h30 – Início do DNJ, em Nova Era
        Maria de Nazaré –  Não haverá Celebração
18h – S. João Batista  – Celebração 
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Sérgio
18h30 – Nova Era – Missa do DNJ – D. Marco Aurélio e Padres
        S. Família – Não haverá Celebração
19h30 – S. Antônio  – Celebração
        S. Sebastião – Não haverá Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo
3º Dia do Tríduo em honra a São Geraldo Magela  – Pe. Sérgio 

21 – domingo
Dia do Dizimista
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. José – Missa – Pe. Hideraldo
7h – N. S das Graças  – Missa – Pe. Sérgio
8h às 12h – Centro Pastoral São Lucas/Atos dos Apóstolos
Catequese para padrinhos de Crisma 
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Efraim
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – N. S. Aparecida  – Celebração
10h – Matriz S. Geraldo – Batizados – Pe. Hideraldo
Atenção: 18h ou 19h30 – Não haverá Missa ou Celebração em 
nenhuma Comunidade – Festa de S. Geraldo na Matriz.
18h – Matriz S. Geraldo –  Missa em honra a São Geraldo Magela   
– Pe. Paulo Morais, Pe. Sérgio e Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Show Sertanejo com Pe. Paulo 
Morais e Banda
      Barraquinhas com comidas Típicas

22 – 2ª feira
Romaria Paroquial a Aparecida – Pe. Hideraldo e Romeiros(as)

23 – 3ª feira
Romaria Paroquial a Aparecida – Pe. Hideraldo e Romeiros(as)
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 – Pe. Sérgio

24 – 4ª feira
Romaria Paroquial a Aparecida – Pe. Hideraldo e Romeiros(as)
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
Assessoria Pastoral – Pe. Sérgio
16h30 às 18h – Atos dos Apóstolos 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 

25 – 5ª feira
Romaria Paroquial a Aparecida – Pe. Hideraldo e Romeiros(as)
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio
19h30 – Atos dos Apóstolos 
1º Dia do Tríduo em honra a S. Lucas   – Pe. Nivaldo

26 – 6ª feira
7h – Paróquia N. S. da Esperança/Horto – Missa – Pe. Hideraldo
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
14h às 17h – Centro Pastoral João Paulo II 
Formação para os Funcionários –  Pe. Hideraldo
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h30 – Atos dos Apóstolos 
2º Dia do Tríduo em honra a S. Lucas  – Pe. Hideraldo

27 – sábado 
16h – Matriz S. Geraldo 
Casamento de Alexandre e Maria Angélica – Pe. Sérgio
18h – Maria de Nazaré – Celebração
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Sérgio
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Hideraldo 
19h30 – S. Sebastião – Celebração 
19h30 – S. Antônio  – Celebração 
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Atos dos apóstolos 
3º Dia do Tríduo em honra a S. Lucas   – Pe. Sérgio

28 – domingo
2º Turno das Eleições 
Dia Mundial das Missões 
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo 
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
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Sérgio
18h – Atos dos Apóstolos – Missa da Festa em honra de S. 
Lucas 
Pe. Hideraldo
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio

30 – 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

31 – 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 
Assessoria Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Assessoria Pastoral – Pe. Hideraldo 
16h  às 18h – N. S. das Graças  
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPP 


