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da atividade missionária e evangelizadora), com a qual 
Bento XV quis dar novo impulso à responsabilidade 
missionária de anunciar o Evangelho. A proclamação 
do Mês Missionário Extraordinário tem como objetivo 
despertar a consciência da missão ad gentes (missão aos 
povos) e retomar com novo impulso a transformação 
missionária da vida e da pastoral, de modo que todos 
os fi éis tenham verdadeiramente a peito o anúncio do 
Evangelho e a transformação das suas comunidades 
em realidades missionárias e evangelizadoras (cf. EG 
268).

Tendo como bases esses três acontecimentos (Ano 
da Liturgia Paroquial, Assembleias e Mês Missionário 
Extraordinário), podemos perceber que 2019 será um 
ano de muito aprofundamento na Paróquia, na Diocese 
e na vida da Igreja no mundo. Não podendo esquecer da 
dinâmica que continua com os Calendários Diocesano, 
Regional e Paroquial. Tendo como princípio reuniões 
e formações das diversas Pastorais, nos Movimentos e 
Serviços. 

Estejamos abertos ao que vem e que possamos 
aprender, mudar o que precisar ser mudado e construir 
novas ações pastorais, que ajudem na  caminhada de 
Igreja e do Povo de Deus. 

Feliz 2019! Muitas bênçãos de Deus! 

Contamos com a  intercessão de N. S. Aparecida
e São Geraldo! Rezem por nós! 
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Que venha 2019! Abre-se um Novo Tempo! Que 
possamos aproveitar cada momento que Deus irá 
conceder-nos! Temos um Novo Ano para nele escrever 
mais uma página do Livro da Vida. 

Para nossa Paróquia, este será o ANO DA LITURGIA. 
A liturgia é tema indispensável para nós cristãos. É 
pelas celebrações litúrgicas que Cristo nos reúne em 
assembleia e nos põe em comunhão com o Pai, pelo 
Espírito Santo. Por isso, é importante conhecer o sentido 
profundo da Liturgia e suas implicações. Convidamos 
você a percorrer esse caminho, participando dos vários 
momentos de formação e aprofundamento que teremos 
ao longo de 2019. Tudo isso faremos sobre a orientação 
do Mestre por excelência, Jesus Cristo, com humildade, 
de coração aberto e com auxílio de assessores que nos 
ajudarão neste aprofundamento litúrgico. 

Na nossa caminhada Diocesana, este é um ano 
importantíssimo, pois iremos viver um TEMPO DE 
ASSEMBLEIA. Estão programadas a Revisão do Plano da 
Ação Evangelizadora e Pastoral 2015-2019 (fevereiro), a 
Assembleia Comunitária (maio), Assembleia Paroquial 
(agosto) e Assembleia Regional (dezembro). Sendo que 
a Assembleia Diocesana acontecerá em março de 2020. 

Assembleia é instrumento signifi cativo de comunhão 
e participação de todos os membros da Igreja, 
favorecendo uma melhor visibilidade da Igreja de Cristo.

A  Assembleia consiste num momento muito 
importante de refl exão sobre a Igreja, pois,reúne, 
conforme o caso, o Bispo Diocesano, seus cooperadores, 
os presbíteros e representantes dos mais diversos 
serviços e ministérios. A assembleia de pastoral é 
expressão máxima da Igreja local. Aí, revela-se como 
a Igreja está sendo construída e o que ainda falta para 
alcançar a maturidade eclesial, sendo, cada vez mais, de 
acordo com a Igreja de Jesus Cristo.

Toda Assembleia de Pastoral é também um momento 
importante para se tomarem decisões sobre a caminhada 
pastoral da Diocese, das Paróquias, Comunidades, 
pastorais, movimentos e serviços. Trata-se de um 
momento de decisão sobre como melhor realizar a 
missão principal da Igreja: tornar Jesus Cristo cada vez 
mais querido e seguido. (Livro da Caminhada 351-353)

O Papa Francisco convida toda a Igreja para um 
Mês Missionário Extraordinário, em outubro de 2019, 
por ocasião do centenário da promulgação da Carta 
Apostólica Maximum illud (Ele é o máximo -“carta magna” 
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FORMAÇÃO

A PURIFICAÇÃO FINAL OU PURGATÓRIO 

Os católicos acreditam na existência do purgatório, mas a Bíblia não fala dele. É verdade que na Sagrada 
Escritura não se encontra a palavra “purgatório”, como também não achamos nela as palavras “sacramento da 
confissão”, “Eucaristia” e “Crisma”. No entanto, a Bíblia descreve situações, estados ou lugares que se identificam 
com a ideia de purgatório.

Alguns biblistas percebem a confirmação do purgatório nas palavras de Jesus em Mateus 5,25-26: “Põe-te 
depressa de acordo com o teu adversário, enquanto estás ainda em caminho (da vida) com ele; a fim de que 
teu adversário não te entregue ao juiz, e o juiz ao guarda, e sejas metido na prisão. Em verdade te digo: Não 
sairás de lá, enquanto não pagares até o último centavo”. É claro que Jesus fala do justo juízo divino, depois da 
morte. Ora, sair dessa prisão depois da morte, depois de ter pago o último centavo (seja pelo sofrimento, seja 
pelas orações e expiações dos vivos) pode acontecer somente no purgatório.

Vejamos o que fala o Catecismo da Igreja Católica (CIC):
 
Cânon 1030: Os que morrem na graça e na amizade de Deus, mas não estão completamente purificados, 

embora tenham garantida sua salvação eterna, passam, após sua morte, por uma purificação, a fim de obter 
a santidade necessária para entrar na alegria do Céu.

Cânon 1031: A Igreja denomina Purgatório esta purificação final dos eleitos, que é completamente distinta 
do castigo dos condenados. A Igreja formulou a doutrina da fé relativa ao Purgatório sobretudo nos Concílios 
de Florença e de Trento. Fazendo referência a certos textos da Escritura, a tradição da Igreja fala de um fogo 
purificador:

No que concerne a certas faltas leves, deve-se crer que existe antes do juízo um fogo purificador, segundo o 
que afirma aquele que é a Verdade, dizendo, que, se alguém tiver pronunciado uma blasfêmia contra o Espírito 
Santo, não lhe será perdoada nem no presente século nem no século futuro (Mt 12,32). Desta afirmação 
podemos deduzir que certas faltas podem ser perdoadas no século presente, ao passo que outras, no século 
futuro.

Cânon 1032: Este ensinamento apoia-se também na prática da oração pelos defuntos, da qual já a Sagrada 
Escritura fala: “Eis por que ele (Judas Macabeu) mandou oferecer esse sacrifício expiatório pelos que haviam 
morrido, a fim de que fossem absolvidos de seu pecado” (2Mc 12,46). Desde os primeiros tempos a Igreja 
honrou a memória dos defuntos e ofereceu sufrágios em seu favor, em especial o sacrifício eucarístico, a fim 
de que, purificados, eles possam chegar à visão beatífica de Deus. A Igreja recomenda também as esmolas, as 
indulgências e as obras de penitência em favor dos defuntos:

Levemos-lhes socorro e celebremos sua memória. Se os filhos de Jó foram purificados pelo sacrifício de seu 
pai, como poderíamos duvidar que nossas oferendas em favor dos mortos lhes levem alguma consolação? 
Não hesitemos em socorrer os que partiram e em oferecer nossas orações por eles.§1472 

AS PENAS DO PECADO: Para compreender esta doutrina e esta prática da Igreja, é preciso admitir que o 
pecado tem uma dupla consequência. O pecado grave priva-nos da comunhão com Deus e, consequentemente, 
toma-nos incapazes de atingir a vida eterna; esta privação se chama “pena eterna” do pecado. Por outro lado, 
todos os pecados, mesmo veniais, acarretam um apego prejudicial às criaturas que exige purificação, quer 
aqui na terra, quer depois da morte, no estado chamado “purgatório”. Esta purificação liberta da chamada 
“pena temporal” do pecado. Essas duas penas não devem ser concebidas como uma espécie de vingança 
do exterior infligida por Deus, mas, antes, como uma consequência da própria natureza do pecado. Uma 
conversão que procede de uma ardente caridade pode chegar à total purificação do pecador, de tal modo 
que não haja mais nenhuma pena.

Fonte: Catecismo da Igreja Católica
Edição Típica Vaticana – Edições Loyola

Articulação: Pe. Hideraldo
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POLÍTICAS PÚBLICAS: 
O QUE SÃO E PARA QUE EXISTEM

Em um país onde as ações do poder público são centralizadas, 
pouco transparentes e muitas vezes interpretadas como paliativas, 
é fundamental que se compreenda a formulação das políticas 
públicas, para entendermos que existe planejamento no setor 
público brasileiro.

As políticas públicas afetam a todos os cidadãos, de todas 
as escolaridades, independente de sexo, raça, religião ou nível 
social. Com o aprofundamento e a expansão da democracia, as 
responsabilidades do representante popular se diversifi caram. 
Hoje, é comum dizer que sua função é promover o bem-estar da 
sociedade. O bem-estar da sociedade está relacionado a ações bem 
desenvolvidas e a sua execução em áreas como saúde, educação, 
meio ambiente, habitação, assistência social, lazer, transporte e 
segurança, ou seja, deve-se contemplar a qualidade de vida como 
um todo. 

E é a partir desse princípio que, para atingir resultados satisfatórios 
em diferentes áreas, os governos (federal, estaduais ou municipais) 
se utilizam das políticas públicas.

Política pública é ação de Estado ou governo que tem por fi nalidade 
melhorar a vida das pessoas, por isso, a Igreja e a sociedade devem 
interessar-se pela política pública, pois como cidadãos, temos o 
direito e o dever de participar das decisões e das ações do governo 
e dos governantes. Como cristãos, somos sal e luz, levando o 
Evangelho para dentro da realidade em que vivemos.

.
Pe. Hideraldo Verissimo Vieira

A Jornada Mundial da Juventude (JMJ) vai  acontecer  
de 22 a 27 de janeiro, no Panamá. O tema será “Eis aqui a 
serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra 
(Lc 1, 38). As palavras de Maria são um “sim” audaz e 
generoso; o sim de quem compreendeu o segredo da 
vocação: sair de si mesmo e pôr-se a serviço dos outros. 
A nossa vida só encontra sentido no serviço a Deus e ao 
próximo.

Há muitos jovens, crentes ou não crentes, que, no fi nal 
dum período de estudos, mostram desejo de ajudar os 
outros, fazer algo pelos que sofrem. Esta é a força dos 
jovens, a força de todos nós, força que pode transformar 
o mundo; esta é a revolução que pode desbaratar os 

poderes fortes desta terra: a revolução do serviço.
Para colocar-se a serviço dos outros não basta estar 

pronto para a ação, é preciso também entrar em diálogo 
com Deus, numa atitude de escuta, como fez Maria. Ela 
escutou o que o anjo lhe dizia e, depois, respondeu. A 
partir deste relacionamento com Deus no silêncio do 
coração, descobrimos a nossa identidade e a vocação para 
a qual o Senhor nos chama. A vocação pode expressar-se 
de várias formas: no matrimônio, na vida consagrada, no 
sacerdócio… Mas todas elas são caminhos para seguir 
Jesus. O importante é descobrir aquilo que o Senhor 
espera de nós e ter a audácia de dizer sim.

Maria foi uma mulher feliz, porque foi generosa com 
Deus, aberta ao plano que Ele tinha para Ela. As propostas 
de Deus para nós, como a que fez a Maria, não são 
para satisfazer sonhos mas para acender desejos; para 
fazer com que a nossa vida dê fruto, faça desabrochar 
muitos sorrisos e alegre muitos corações. Responder 
afi rmativamente a Deus é o primeiro passo para ser feliz e 
tornar felizes muitas pessoas.

Queridos jovens, tende a coragem de entrar, cada um, 
no próprio interior e perguntar a Deus: Que quereis de 
mim? Deixai que o Senhor vos fale e vereis a vossa vida 
transformar-se e encher-se de alegria.

Papa Francisco

IGREJA
Janeiro 2019 . Paróquia São Geraldo
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A GRATIDÃO

Em um país onde as ações do 
poder público são centralizadas, 
há uma corrida das pessoas para a 
realização de seu bem-estar. É uma 
realidade que se funda na cultura 
da concorrência, no endeusamento 
do mercado, do consumismo quase 

descontrolado e de um futuro incerto. Isso tudo 
mexe com a população brasileira mergulhada no monstro 
do desemprego, que afeta milhões de trabalhadores e 
deixa a gratidão numa penumbra de escuridão.

A expressão “por gentileza”, quase comum nos 
tratamentos formais entre as pessoas, faz parte do 
calendário de relacionamento comercial. Além da força 
de atração aí contida, revela também uma atitude de 
agradecimento pelo atendimento nas tratativas que 
fazem parte do envolvimento. A gratidão tem dimensão 
de espiritualidade, eleva, e muito, a identidade e a 
personalidade da pessoa.

A ingratidão descaracteriza a imagem do indivíduo. É 
atitude de quem desconsidera o valor do semelhante e 
também do benefício recebido. Foi o que aconteceu no 
tempo de Jesus. Dez leprosos foram curados de suas 
lepras e apenas um voltou para agradecer (Lc 17,11-19). 
Ele era um estrangeiro, diferente dos demais que viram 

   OS BENEFÍCIOS
    DA ÁGUA

Receita: 
Água, tomada logo
ao levantar.

É boa para manter em forma quem está bem e aliviar muitas enfermidades.
Assim, por exemplo: resolve ou alivia muitos problemas cardíacos, distúrbios do aparelho digestivo, diabetes e câncer, 

bronquite, asma, hemorroidas, dores de cabeça, de ouvidos, de olhos, etc...
Procedimento: Ao levantar, de manhã, antes de escovar os dentes, beber dois copos de água natural. Tomar café só 

após 15 a 20 minutos e abster-se de qualquer outra bebida, durante duas horas.
Quanto à duração da aplicação: dependendo da gravidade, cada doença precisa ser tratada diariamente, durante 

certo número de dias. Por exemplo: gastrite – 10 dias; pressão alta e diabetes – 30 dias; tuberculose – 90 dias; câncer – 
180 dias; etc...

Em outros casos e em geral, continuar o tratamento até desaparecem os sintomas do mal, pois nada impede que este 
procedimento seja realizado durante a vida inteira, ou mesmo durante outro procedimento, se convencional, contra o 
mal que se quer combater.

À maneira de conclusão: É bom lembrar que, em geral, faz bem beber água, embora, deva ser distante das refeições, 
cerca de meia hora antes e de duas horas depois delas. Faz bem beber água, antes de se deitar, porque estando o corpo 
em posição horizontal, ela circula melhor por qualquer parte dele, podendo, assim, recolher e eliminar melhor, pela 
urina, todas as toxinas armazenadas durante os trabalhos do dia. Urinar bastante de noite, embora incomode, só faz 
bem!

Conceição Santos Napoleão e Maria  Aparecida do Nascimento
Coordenação Paroquial da Pastoral da Saúde

Fonte: Livro da Pastoral da Saúde – Pe. Carlos Naldi (org)

o bem recebido como se fosse um direito, e que não 
precisavam agradecer.

A prática da gratidão é um dom espetacular. Por costume, 
a Deus pedimos muito e agradecemos pouco. Alguma 
coisa deve ser dada em troca dos benefícios recebidos, 
entre eles, o dom da vida, a natureza, os alimentos, os 
amigos. Há uma infi nidade de coisas que nos são dadas 
gratuitamente e passiveis de agradecimento. Podemos 
até dizer que a gratidão é um gesto de justiça para com 
o outro.

A gratidão e o louvor estão interligados. É nesse 
contexto que descobrimos o sentido do domingo, Dia 
do Senhor, dia de louvar e agradecer a Deus pelos bens 
gratuitamente concedidos. Mais do que um preceito, a 
celebração dominical expressa um coração agradecido. 
Para os católicos, a Eucaristia signifi ca “ação de graças”, 
ação de louvor pelos benefícios recebidos durante a 
semana.

Na prática política, o interesse e os compromissos que 
a pessoa eleita, com determinação realiza pelos eleitores, 
expressa uma atitude de gratidão. Podemos dizer que a 
gratidão acontece também no trabalho realizado com 
responsabilidade. A gratidão é diferente de querer levar 
vantagem nas coisas. Muitas lideranças somem das 
comunidades e nem voltam para agradecer.

Dom Paulo Mendes Peixoto 
Arcebispo de Uberaba

REFLEXÃO
Janeiro 2019 . Paróquia São Geraldo
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CONSERVAÇÃO DAS NASCENTES

A Paróquia São Geraldo – B. Bom Jardim de Ipatinga/
MG, através de um grupo de pessoas voluntárias, está 
desenvolvendo uma ação profundamente humana e 
evangelizadora, em torno das nascentes que existem 
nesse bairro. É um grupo muito bom em número e 
qualidade. É dirigido e animado pela associação do 
bairro, ASAS - Associação Ambientalista Samambaia. 
Vejam o que eles estão fazendo. Cercaram algumas 
áreas onde há ou houve nascentes. Aceiraram-nas para 

evitar queimadas. Colocaram placas em alguns pontos, 
alertando para o respeito ao ambiente. Estão plantando 
mudas de árvores nesses terrenos. Muitas já foram 
plantadas e muitas outras são necessárias. Preservam-
nas das formigas. Com certeza absoluta, as nascentes 
vão aumentar o seu volume. E outras vão ser reavivadas. 
Esta iniciativa contribui para a conservação da natureza, 
“nossa casa comum”. E é a salvação da água, necessária 
para todo o tipo de vida. Não há vida sem água. Quem 
não quer isso? Matar uma nascente também é crime.

Deus criou o mundo com todos os componentes e o 
entregou ao homem, para servir-se dele como meio de 
sua subsistência. E o encarregou para conservá-lo (Gn 
1,29-31). Portanto, o ser humano tornou-se seu sócio, por 
iniciativa e bondade dele. Portanto, se o homem destrói 
e não conserva os elementos naturais, tudo acaba. Daí, a 
consciência desses voluntários do Meio Ambiente. Aberto 
para esse aspecto, o grupo conta com outros voluntários. 
É só procurar a Associação Ambientalista Samambaia 
e pedir informações. E cada um estará fazendo um 
bem extraordinário. Prestará um enorme serviço à 
humanidade. E Deus o abençoará.

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

Fonte: Laudato Si

CAMINHANDO COM
O GRUPO DE REFLEXÃO

Quando comecei a participar do Grupo de Refl exão, o material era 
entregue na Paróquia Cristo Rei, no Centro de Ipatinga, onde nos 
reuníamos com o Padre Irani que deu suporte por muitos anos aos 
grupos, depois viemos para a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, 
no bairro Iguaçu. Dona Clarinda, na época, responsável pelo grupo, 
ajudou-nos por muito tempo. Depois de um certo tempo eu mesma 
passei a buscar o material de refl exão...

Nós contávamos com o apoio do Padre Cláudio e do Padre Buião, 
que nos ajudaram um pouco, logo em seguida houve uma reunião, 
na qual estávamos presentes e foi dada a ideia de formarmos uma 
equipe de elaboração do material de refl exão porque os padres não 
tinham muito tempo para nos ajudar.

E assim foi feito, contamos com uma equipe de 10 pessoas: Deusdi 
Ferreira, João Marcos, Márcia Telles, Felipe Benício, Juventino Formiga, 

Rafael, hoje  falecido, Marinete,  Débora e eu (Dirce Valadares). Assim formamos a equipe e demos início aos trabalhos. 
Agradeço muito a Deus por fazer parte desse tão importante grupo de onde saíram comentaristas, leitores, Ministros 

da Palavra, Ministros da Sagrada Comunhão. Pessoas que achavam que não eram capazes de fazer algo na Igreja, 
hoje são capacitadas por Deus. Dentro desse grupo contávamos com a presença de três anjos: Fernanda, Larissa e 
Reginaldo. Um grupo fi rme na fé e perseverante na caminhada. Contamos hoje com 7 (sete) grupos de refl exão dentro 
da comunidade Nossa Senhora Aparecida. Sou muito grata a Deus por tudo, principalmente pelo grupo de refl exão 
“Coração de Maria”. Vamos fazer 23 anos de caminhada.

Dirce Valadares
Grupo de Refl exão - Comunidade Nossa Senhora Aparecida

IGREJA
Janeiro 2019 . Paróquia São Geraldo
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Lucas escreveu sua obra em Antioquia da Síria, 80 e 90 d. 
C.A liturgia deste ano de 2 019 será Ano C, o Evangelho de 
Lucas. Ele está voltado para Jerusalém, isto é, a pregação 
quanto àação de Jesus é apresentada conforme uma 
viagem do próprio Jesus, partindo da Galiléia em direção 
a Jerusalém. Esta viagem, ou melhor, esta caminhada, 
tem por objetivo mostrar que é em Jerusalém, o centro do 
poder judaico que Jesus vai se mostrar verdadeiramente 
como o Messias que vem indicar o caminho da libertação 
para todos os povos.

Jesus inicia o seu ministério na Galiléia, região ao norte 
da palestina, onde encontravam-se pequenos e grandes 
proprietários de terras, além de um grande número de 
trabalhadores rurais, sofrendo o peso dos tributos e das leis 
sobre os seus ombros. Por esta razão, era da Galiléia que 
se insurgiram vários grupos com lideranças esporádicas, 
buscando a libertação do jugo romano. Foi também da 
Galiléia que nasceu o grupo dos Zelotes que pelos anos 
68 a 70 se rebelaram-se contra os Romanos provocando 
a destruição de Jerusalém, fato muito importante tanto 
para os judeus, como para os cristãos. 

A Região da Galiléia era considerada, portanto, lugar de 
bandoleiros, subversivos, pessoas de segunda categoria, 
aos olhos dos poderosos de Jerusalém. Tratava-se sempre 
de uma ameaça ao poder estabelecido. Jesus foi criado 
nesta região. Daí que muitas vezes tratavam-no como o 
Galileu. Sua residência era em Nazaré, cidade pequena 
onde, em dia de Sábado, Jesus dá início ao seu trabalho 
de pregar a Boa Nova do Reino de Deus e mostrar, através 
de sua prática, que este Reino está presente no meio de 

nós.(Lc 4,14-21).
As primeiras palavras de Jesus em sua terra, de início, 

provoca admiração, afi nal, estava lendo o profeta Isaías 
61,1-2. Porém, quando atualiza esta leitura, mostrando 
que o Espírito tem liberdade para agir onde quer e que 
a salvação não depende da pertença a um povo ou do 
seguimento cego da Lei, mas está aberta a todos quantos 
queiram abraçá-la através da proposta do Reino de Deus 
que chega primeiramente aos pobres, marginalizados, 
oprimidos, muitos dos que estavam ouvindo Jesus fi cam 
furiosos a ponto de expulsá-lo de Nazaré, cidade onde se 
criara. Escreve Lucas que ele prosseguia o seu caminho 
(Lc 4,30).

Lucas, provavelmente, foi buscar os discursos de Jesus 
Lc. 6,20- 26. Lc. 6,27-35. Lc.6,36-38. (Lc 7,1-10), revive 
o fi lho da viúva de Naim (7,11-17) (Lc 7, 36-50). Estes 
três episódios mostram Jesus voltado para os pagãos, 
impuros e pecadores. Desta forma, vai sendo colocado 
em prática o que Ele havia anunciado na Sinagoga de 
Nazaré. Lucas coloca o diálogo de Jesus com os discípulos 
de João Batista (Lc 7,18-35). Na caminhada de Jesus pela 
Galiléia, aparecem duas estradas: Uma é a estrada das 
ações de Jesus; outra é a estrada da pregação de Jesus. 
Lucas, através desta caminhada de Jesus pela Galiléia, 
mostra a força e o poder de Jesus, em contraste direto à 
força e o poder dominante que não consegue derrotar 
Jesus. A Boa Nova do Reino de Deus chega aos pobres e 
marginalizados.

Deusdi Ferreira
Comunidade Santo Antônio e EPAP

EVANGELHO DE LUCAS: BOA NOTÍCIA SEM FRONTEIRAS

ROMARIA DIOCESANA A APARECIDA 2019

Saída: 18 de Julho (5ª feira) às 20h, de frente da Igreja Matriz S. 
Geraldo - Av. das Flores 885 - Bom Jardim

Retorno:  21 de Julho (Domingo), saindo às 13h de Aparecida

Hotel: Santo Afonso

Dia 20: Missa da Romaria, às 9h,  celebrada pelo Bispo Diocesano 
Dom Marco Aurélio. 

Passagens na Secretaria Paroquial - Valor de: R$ 560,00
O valor poderá ser parcelado até o dia 6 de junho.

Este valor inclui a Camisa da Romaria.   
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IGREJA
Janeiro 2019 . Paróquia São Geraldo

COLETA DE ÓLEO VEGETAL USADO
COMUNIDADES DA PARÓQUIA SÃO GERALDO

* Leve em um Pet e coloque no coletor que está em sua comunidade.

FORMATURA DOS ALUNOS DA ESCOLA DE EVANGELIZAÇÃO

No dia 08 de dezembro de 2018 às 19h30 na comunidade Santo Antônio foi realizada a Missa em honra a 
Nossa Senhora da Conceição e formatura dos alunos da Escola de Evangelização presidida pelo Pe. Hideraldo 
Verissimo. A Escola de Evangelização tem a duração de um ano e propicia aos leigos uma formação bíblica 
interagindo fé e vida. A turma teve como paraninfo o assessor Vicente Bueno, responsável pelo Secretariado 
da Diocese de Itabira - Coronel Fabriciano.

Em janeiro estarão abertas as inscrições para nova turma,
com início das aulas no dia 04 de fevereiro de 2019.

FAÇA SUA INSCRIÇÃO

“Todo jardim começa com um sonho de amor, antes que qualquer  árvore seja plantada ou qualquer lago 
seja construído, é preciso que as árvores e os lagos tenham nascidos dentro da alma. Quem não tem jardim 
por dentro, não planta jardim por fora, e nem passeia por ele.” Rubem Alves

Pastoral da Comunicação

Concluintes:

. Adair Nunes de Morais – N. Sra. Das Graças

. Adão Marinho Ferreira- Santo Antônio

. Adriana Aparecida de Souza – Atos dos Apóstolos

. Aline Bergami G. de Oliveira – N. Sra. Das Graças

. Antônia Emília Rodrigues – N. Sra. das Graças

. Israel Jerônimo de Arruda – Santo Antônio

. Izabel BenevenutaSiqueira – Atos dos Apóstolos

. José Afonso Miguel – Santo Antônio

. Lourdes Bergami – Atos dos Apóstolos

. Manoel Reis da Cruz – São Francisco de Assis

. Maria da Conceição Bartolomeu – São João Batista

. Maria da Consolação Moreira Costa – Santo Antônio

. Maria do Carmo Pinto de Oliveira – Santo Antônio

. Maria Geralda Silva da Costa – Santo Antônio

. Maria José Gonçalves de Moura- São João Batista

. Mariana Gomes D. dos Santos – Atos dos Apóstolos

. Marisa Almeida Botelho de Sousa – Santo Antônio

. Pedro Rodrigues Ferreira – São Francisco de Assis

. Rejany Maria Silva Cimini – Atos dos Apóstolos

. Wanderley Pinto do Nascimento – Atos dos Apóstolos

. Wilson Peris Miranda – N. Sra. Das Graças
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Maria Santíssima é um dos inúmeros títulos de Nossa 
Senhora, ou, Virgem Maria, Mãe de Jesus. Esse título, em 
especial, une o primeiro nome de Nossa Senhora, Maria, a 
um adjetivo: Santíssima. O adjetivo no “superlativo” indica 
a importância e a diferenciação de Maria em relação a 
todos os outros santos. Ela é Santíssima porque é a Mãe do 
Salvador, Jesus, o Filho de Deus. Sendo criatura humana, 
pela graça divina, ela foi feita Mãe de Deus. Por isso é justo 
e correto chamá-la de Santíssima.

O título “Maria Santíssima” é usado pelos cristãos desde 
o começo da Igreja, já no primeiro Século. Trata-se de 
um título que nasceu espontaneamente no meio do 
povo que, desde os primórdios da Igreja, reconheceu a 
santidade de Maria, Mãe de Jesus.

Maria era filha de Joaquim e Ana, dois judeus praticantes 
que não puderam ter filhos na idade fértil. A Tradição 
diz que Maria foi concebida já na velhice de seus pais. 
Seu nascimento em condições extraordinárias é uma 
revelação profética sobre sua santidade.

Estima-se que Maria tenha nascido entre 22 e 20 a.C. 
e que, na época do nascimento de Jesus, teria entre 
quinze e dezesseis anos. Ela é citada como Mãe de Jesus 
várias vezes nos quatro Evangelhos. Esposa de José, ela 

é mencionada nos livros sagrados desde a concepção 
de Jesus até a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, 
presenciando a morte e ressurreição de seu Filho.  

O dogma da Imaculada Conceição

O Papa Pio IX assim define o dogma da Imaculada 
Conceição, através da Bula “Ineffabilis Deus” (Deus 
inefável):

“Em honra da santa e indivisa Trindade, para decoro 
e ornamento da Virgem Mãe de Deus, para exaltação 
da fé católica, e para incremento da religião cristã, com 
a autoridade de Nosso Senhor Jesus Cristo, dos bem-
aventurados Apóstolos Pedro e Paulo, e com a nossa, 
declaramos, pronunciamos e definimos a doutrina que 
sustenta que a beatíssima Virgem Maria, no primeiro 
instante de sua conceição, por singular graça e privilégio 
de Deus onipotente, em vista dos méritos de Jesus Cristo, 
Salvador do gênero humano, foi preservada imune de toda 
mancha de pecado original, essa doutrina foi revelada por 
Deus e, portanto, deve ser sólida e constantemente crida 
por todos os fiéis.”

Fonte: cruzterrasanta.com.br
Cleiton Marcos- CPP/EPAP

HISTÓRIA DE MARIA SANTÍSSIMA
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BUSCANDO A PAZ

Era uma vez um rei que ofereceu um grande prêmio àquele 
artista que pudesse captar numa pintura a paz perfeita. 
Muitos artistas, então, tentaram expressar a paz. O rei 
observou e admirou todas as pinturas, mas somente houve 
duas pinturas das quais ele gostou e teve que escolher entre 
elas.

A primeira era um lago muito tranquilo. Este lago era 
um espelho perfeito onde se refletiam umas plácidas 
montanhas que o rodeavam. Sobre essas se encontrava um 
céu azul com tênues nuvens brancas. Todos que olhavam 
para essa pintura pensaram que ela refletia a paz perfeita. 

A segunda pintura também tinha montanhas. Mas, essas 
eram escabrosas e descobertas. Sobre elas havia um céu 
furioso do qual saia um impetuoso aguaceiro com raios e 
trovões. Montanha abaixo parecia retumbar uma forte e 
espumosa torrente de água. Tudo isso não se revelava nada 
pacífico. 

Mas, quando o rei observou cuidadosamente, ele viu 
atrás da cascata um delicado arbusto crescendo na fenda 
de uma rocha. Nesse arbusto se encontrava um ninho. Ali, 
em meio ao rugir da violenta queda d’água, estava sentado 
placidamente um passarinho no seu ninho... 

- Paz perfeita...? 
- Para você, que pintura foi ganhadora?
O Rei escolheu a segunda. 
- Você sabe por quê? 
O rei explicou: ‘Paz não significa estar num lugar sem 

barulho, sem problemas, sem trabalho duro ou sem dor. Paz 
significa que, apesar de estar em meio a todas essas coisas, 
a gente consiga permanecer com o coração calmo. Este é o 
verdadeiro significado da paz. 

Cleiton Marcos CPP/EPAP 
Fonte: Guiainfantil.com.br

PROGRAMAÇÃO

CANTINHO DE SÃO GERALDO
Janeiro 2019 . Paróquia São Geraldo

1 – 3ª feira
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
18h – N. S. Aparecida – Celebração
19h30 – Paróquia S. José/Timóteo – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. João Batista – Celebração
19h30 – Maria de Nazaré – Celebração 
19h30 – S. José – Celebração 
19h30 – S. Antônio - Celebração
19h30 – S. Sebastião – Celebração
19h30 – S. Família – Celebração
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo

2 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. Antônio – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim

3 – 5ª feira
9h às 11h30 e de 16 às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e confissões – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio
19h30 – S. Família, S. João Batista, N. S. das Graças, Atos dos 
Apóstolos, S. Francisco e S. Antônio – Adoração ao Santíssimo

4 – 6ª feira
Sagrado Coração de Jesus
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio

5 – sábado
18h – S. João Batista – Celebração
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Hideraldo

JANEIRO DE 2019
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PROGRAMAÇÃO18h – Paróquia S. José/Timóteo – Missa – Pe. Sérgio
18h – Maria de Nazaré – Celebração 
19h30 – Paróquia S. José/Timóteo – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Família – Celebração 
19h30 – S. Antônio – Celebração
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Hideraldo

6 – domingo
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. José – Celebração
7h – N. S das Graças – Missa – Pe. Hideraldo
7h30 – Paróquia S. José/Timóteo – Missa – Pe. Sérgio
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Efraim
8h30 – Atos dos Apóstolos – Celebração
8h30 – N. S. Aparecida – Celebração
9h – Paróquia S. José/Timóteo – Missa – Pe. Sérgio
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – N. S. Aparecida – Celebração
18h – Paróquia S. José/Timóteo – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – Paróquia S. José/Timóteo – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo

8 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré – Celebração
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo 

9 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. Antônio – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
7h – Paróquia N. S. Esperança/Horto – Missa – Pe. Hideraldo
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
16h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Assessoria Pastoral – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa em Ação de Graças pelos 80 
de Vida e 50 Anos de Ordenação Sacerdotal de D. Odilon 
D. Odilon, Pe. Hideraldo e outros Padres

10 – 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

11 – 6ª feira
7h – Paróquia N. S. Esperança/Horto – Missa – Pe. Hideraldo
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
19h – Paróquia N. S. Esperança/Bom Retiro
Missa - Pe. Hideraldo

12 – sábado
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS HORÁRIOS DE 
MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 KG DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
10h – Cava Grande/ Encontro Família Alencar – Pe. Hideraldo
18h – Maria de Nazaré – Missa Jovem Paroquial – Pe. Hideraldo
18h – S. Francisco – Celebração 
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Sérgio 
19h30 – S. Sebastião – Celebração 
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Sérgio

13 – 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 – Paróquia N. S. Esperança/Bom Retiro – Missa – Pe. Hideraldo
7h – N. S. das Graças – Celebração
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 – Missa – Pe. Hideraldo
10h –Matriz S. Geraldo – Batismo – Pe. Hideraldo
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
18h – Paróquia N. S. Esperança/Imbaúbas – Missa – Pe. Hideraldo
18h – N. S. Aparecida – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo

15 – 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. Sérgio 

16 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. Antônio – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
7h – Paróquia N. S. Esperança/Bom Retiro – Missa – Pe. Sérgio
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Assessoria Pastoral – Pe. Sérgio
16h às 18h – N. S. das Graças 
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio 

17 – 5ª feira
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e confissões – Pe. Sérgio
19h30 – S. Sebastião – Missa do 1º Dia do Tríduo em honra a S. 
Sebastião – Pe. Sérgio
19h30 – Matriz S. Geraldo – Celebração e Bênçãos
Diácono Vicente

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

19 – sábado
Dia do Dizimista
18h – Maria de Nazaré – Celebração 
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Família – Celebração
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Sebastião – Missa do 3º Dia do Tríduo em honra a S. 
Sebastião – Pe. Sérgio
20h30 – Paróquia N. S. da Esperança/Horto 
Casamento de Sandro e Claudismara – Pe. Hideraldo

JANEIRO DE 2019
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20 – domingo
Dia do Dizimista
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio
7h – S. José – Missa em Ação de Graças pelo 26º Aniversário da 
Comunidade – Pe. Hideraldo
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 – Missa – Pe. Hideraldo
13h às 17h – Sagrada Família – Encontro Paroquial sobre 
Radiestesia – Pastoral da Saúde
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
18h – N. S. Aparecida – Celebração 
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – Matriz S. Geraldo – Celebração
19h30 – S. Sebastião – Missa da Festa em honra a S. Sebastião e 
Procissão – Pe. Hideraldo

22 – 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 – Atos dos Apóstolos – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio
17h – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião de elaboração de 
pauta para a reunião do CPAE – Pe. Hideraldo e Equipe
18h – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião de elaboração de 
pauta para a reunião do CPP – Pe. Hideraldo e Equipe

23 – 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 de confissões – Pe. Sérgio 
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPAE – Conselho Paroquial 
para Assuntos Econômicos – Pe. Hideraldo e Equipe

24 – 5ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento de 
Confissões – Pe. Sérgio
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e 
Confissões – Pe. Hideraldo
18h – Centro Pastoral João Paulo II – EPAF 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Sérgio

25 – 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
15h às 18h – Visita aos Doentes – Pe. Sérgio
19h30 – S. Sebastião – Missa Paroquial para Grupos de Reflexão 
Pe. Sérgio

26 – sábado 
18h – Maria de Nazaré – Celebração
18h – S. Francisco – Celebração
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Hideraldo 
19h – Fabriciano/ Co-Catedral - Jubileu de Ouro Sacerdotal de 
Dom Odilon Guimarães Moreira e celebração dos seus 80 anos 
– Pe. Sérgio
19h30 – S. Sebastião – Celebração 
19h30 – S. Antônio – Celebração
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Hideraldo
20h30 – Atos dos Apóstolos – Casamento de Antônio e Bruna 
Pe. Hideraldo

27 – domingo
7h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo 
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Sérgio
7h – S. José – Celebração
7h30 às 17h – Centro Pastoral São Lucas
Formação Paroquial para Catequistas Novatos
8h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Formação para assessores da IAM
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Efraim
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Sérgio
15h – Itabira/Catedral – Jubileu de Ouro Sacerdotal de Dom 
Odilon Guimarães Moreira e celebração dos seus 80 anos 
Pe. Hideraldo
18h – Atos dos Apóstolos – Celebração
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Sérgio
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Celebração 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Sérgio

29 – 3ª feira
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h15 – Centro Pastoral João Paulo II – Formação Paroquial 
para Agentes de Noivos e Testemunhas Qualificadas
Pe. Sérgio e Equipe
19h30 – N. S. das Graças– Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo

30 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração
7h – S. Antônio – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim
7h – Paróquia N. S. Esperança/Horto – Missa – Pe. Sérgio
8h30 às 15h – Arpas/Monlevade – Reunião em preparação a 
Assembleia Diocesana – Pe. Hideraldo
16h às 18h – S. Antônio – Atendimento e Confissões – Pe. Sérgio
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPP

31 – 5ª feira
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e 
confissões – Pe. Sérgio
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e 
Confissões – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Hideraldo

ACESSE NOSSO SITE E BAIXE NOSSO APLICATIVO PAROQUIAL!

www.paroquiasaogeraldo.com.br


