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A Diocese de Itabira-Fabriciano realiza a 20ª 
Assembleia Diocesana de Pastoral, com o tema: “Povo 
de Deus em ação, para uma Igreja em saída”e o lema: 
“Coragem! Levanta-te, Ele te chama” (Mc 10,49). A 
participação é marca de nossa Igreja Diocesana. É uma 
Igreja viva, com a presença marcante do povo de Deus 
e caracterizada pelo envolvimento de muitas pessoas 
que assumem a missão nas diversas pastorais, nos 
movimentos e serviços, trabalhando na construção 
do Reino de Deus. Peçamos a intercessão de N. S. 
Aparecida, Padroeira da Diocese, pelo bom êxito da 
Assembleia de Pastoral, que acontecerá de 6 a 8 de 
março, no Recanto das Mangueiras. 

Estamos vivendo o Tempo da Quaresma e precisamos, 
cada vez mais, de aproximarmo-nos de Jesus, para 
que possamos viver um tempo de conversão. Afinal, 
nesta caminhada, somos chamados, pela Igreja, a 
uma renovação interior. Vejo que todos os Cristãos 
Católicos precisam estar abertos à conversão para que 
consigam colocar em prática o amor de Jesus e para 
que possa contribuir para a construção do Reino de 
Deus. 

A Quaresma é um tempo de escuta profunda da 
Palavra de Deus, a sua intervenção, em Cristo, que 
com o dom do seu Espírito nos renova interiormente, 
faz morrer em nós o pecado e nos oferece uma vida 
nova para ser celebrada na Páscoa de Cristo, mistério 
central da vida cristã. 

Precisamos retomar o caminho de uma vida 
centrada na Páscoa de Jesus e estarmos dispostos a 
sempre nos renovar tanto no modo de pensar, como 
no nosso modo de conviver. É importante que nossas 
celebrações sejam sinais e expressões desse esforço 
para sermos, cada vez mais, pessoas renovadas e do 
jeito que Jesus ressuscitado recria no mundo. E nos 
unamos a todos e a todas os que estão envolvidos na 
Campanha da Fraternidade buscando conscientizar, 
à luz da palavra de Deus, quanto ao sentido da vida 
como dom e compromisso, que se traduz em relações 
de mútuo cuidado entre as pessoas, na família, na 
comunidade, na sociedade e no Planeta, Casa Comum.

Procure participar do 
Sacramento da Confissão 
para que possa, de 
coração purificado, 
celebrar a Páscoa. O 
pecado provoca sempre 
uma ferida não só em nós 
mesmos, mas também em 
todo o Corpo de Cristo, 
que é a Igreja. Assim, o 
perdão nos restitui a amizade de Deus, a sua graça em 
nós, dando-nos a verdadeira paz interior.

O Papa Francisco nos ensina, com simplicidade 
e clareza: “Alguém poderá dizer: “Eu me confesso 
diretamente a Deus”. Sim, tu podes dizer a Deus: 
“Perdoa-me”, e dizer a ele teus pecados. Mas nossos 
pecados são também contra os nossos irmãos, contra a 
Igreja, e por isso é necessário pedir o perdão à Igreja e 
aos irmãos, na pessoa do sacerdote. “Mas, padre, tenho 
vergonha! Também a vergonha é boa, é “saudável” ter 
um pouco de vergonha” (Audiência na Praça de São 
Pedro, 19/2/2014).

O Papa tem convocado a Igreja do mundo inteiro 
a dedicar 24 horas ininterruptas ao Senhor nos dias 
(sexta-feira e sábado) que antecedem o Domingo da 
Alegria, o IV Domingo da Quaresma, neste ano nos 
dias 20 e 21 de março. No Regional III, isto acontecerá 
no Santuário do Senhor do Bonfim, no bairro Cidade 
Nobre, onde os fiéis são chamados para a oração e 
confissão nas “24 horas para o Senhor”. 

Vivamos, pois, com confiança, este tempo 
quaresmal. Participemos das reflexões da Campanha 
da Fraternidade e rezemos para que todos os membros 
da Igreja estejam abertos e disponíveis para todos, 
para que possamos partilhar as dores e as angústias, as 
alegrias e as esperanças, e andar juntos no caminho do 
Reino de Deus

Muitas bênçãos de Deus, pela intercessão
de N. S. Aparecida e de São Geraldo!
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EVANGELIZAR É FAZER
JESUS ACONTECER

Não tenho, de fato, de que me gloriar, se eu anúncio o 
Evangelho; é um dever este que me incumbe e, ai de mim, se 
não evangelizar (1 Cor 6,16). “O próprio Jesus, Evangelho de 
Deus”, foi o primeiro e o maior de todos os evangelizadores. 
“Ele foi isso mesmo até o fim, até à perfeição, até ao sacrifício 
de sua vida”. “Evangelizar é ter Jesus no coração e levar 
Jesus ao coração dos irmãos” (Madre Tereza de Calcutá). 
Evangelizar é anunciar uma pessoa, que é Jesus Cristo. 
“De fato, não haverá nunca evangelização verdadeira se o 
Nome, a doutrina, a vida, as promessas, o Reino, o mistério 
de Jesus de Nazaré - Filho de Deus, não forem anunciados”.

A Igreja nasce da ação evangelizadora de Jesus e dos 
doze. A tarefa de evangelizar todos os homens constitui a 
missão especial da Igreja. Evangelizar constitui, de fato, a 
graça e a vocação própria da Igreja, a sua mais profunda 
identidade. A Igreja existe para evangelizar”. O evangelista, 
mais do que apresentar uma doutrina ou teoria, apresenta a 
própria pessoa de Jesus, e convida os ouvintes a se abrirem 
e a responderem pela fé e pela conversão, para receberem 
o Dom do Espírito Santo.  Ser evangelizado é nascer de 
novo da água e do Espírito, passar do reino das trevas para 
o Reino da luz. Certo dia, muitas pessoas reuniram-se em 
torno de João Batista para ouvir a sua pregação e para serem 
batizadas por ele. Jesus, ainda totalmente desconhecido de 
todos, encontrava-se no meio do povo reunindo. Iluminado 
pelo Espírito Santo, João Batista reconheceu Jesus e o 
anunciou aos presentes.

Quando João e André, discípulos de João Batista, viram 
o mestre apontar para Jesus e anunciar: “Eis o cordeiro 
de Deus! ”, ambos começaram a seguir os passos de Jesus. 
Eles foram com Jesus e ficaram com ele naquela tarde 

e de noite. Ficaram simplesmente fascinados por Jesus! 
Jesus entrou em suas vidas, invadiu seus corações! Foram 
evangelizados: encontraram Jesus. No dia seguinte, André 
foi logo à procura de seu irmão, Simão, não conseguia 
guardar a descoberta só para si. Seu irmão precisava 
conhecer Jesus. André procurou-o até encontra-lo. Simão, 
Simão! Encontramos o Messias! É verdade! Venha vê-
lo! André falou com tanta convicção, com tal ardor no 
coração que Simão acreditou e foi conferir. André levou-o 
e apresentou-o a Jesus. Fixando nele o olhar, Jesus lhe 
disse: Tu és Simão, filho de João! A partir de agora serás 
chamado de Pedro! (No 1,35-42). Pedro, fascinado por 
Jesus, abandonou tudo e o seguiu para sempre. Jesus entrou 
na vida de Pedro e a transformou. Pedro foi “evangelizado”. 
Filipe, em um certo dia, encontrou-se com Jesus! Ficou 
simplesmente encantado. Fascinado pela personalidade de 
Jesus, encontrou seu amigo Natanael. Não pode conter-se. 
Precisava comunicar ao amigo a maravilhosa descoberta que 
havia feito naquele mesmo dia. Filipe: “Natanael, achamos 
aquele de quem Moisés escreveu na lei e que os profetas 
anunciaram: é Jesus de Nazaré, filho de José! ” Natanael: 
“Pode porventura vir coisa boa de Nazaré? ” Filipe: “Vem 
e vê! ” Foram a Jesus. Jesus: “Eis um verdadeiro israelita no 
qual não há falsidade! ” Natanael: “De onde me conheces? ” 
Jesus: “Antes que Filipe te chamasse, eu te vi quando estavas 
debaixo da figueira”. Natanael: Mestre, tu és o filho de Deus, 
o rei de Israel! Jesus: “Porque eu te disse que te vi debaixo da 
figueira, crês”! Verás coisas maiores do que estas! ” Natanael 
recebeu a Boa-Nova anunciada por Felipe. A Boa-Nova era 
Jesus, o Messias, o Filho de Deus (Jo 1,43-50).

Havia em Jericó um homem rico, de nome Zaqueu. Era 
de baixa estatura. Tinha ouvido falar coisas maravilhosas 
a respeito de Jesus. Queria vê-lo. Nesta oportunidade da 
passagem de Jesus, havia tanta gente ao seu redor, que 
Zaqueu, baixinho como era, não tinha chances de vê-lo. 
Correu adiante por onde a caravana deveria passar, subiu 
em uma árvore, num lugar estratégico, de onde pudesse ver 
Jesus. Jesus disse: Zaqueu, desce depressa. Hoje quero passar 
a noite na tua casa, na tua companhia. Zaqueu recebeu 
alegremente a Jesus. Ao entrar em sua casa, Jesus declarou: 
Hoje a salvação entrou nesta casa. Zaqueu reagiu: Senhor, 
vou dar metade dos meus bens aos pobres e devolverei 
quatro vezes mais de quem eu tiver roubado! (Lc 19,1-9). 
Jesus aconteceu na vida de Zaqueu! Este nunca mais foi o 
mesmo! Sua vida mudou! Foi evangelizado!

Deusdi Ferreira – Pastoral do Batismo/EPAP

Comunidade Santo Antônio
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PILAR 2: PILAR DO PÃO - 
LITURGIA E ESPIRITUALIDADE

Eram perseverantes […] 
na fração do pão e nas orações. (At 2,42)

Entre os primeiros cristãos, a comunhão se 
expressava principalmente na celebração da Eucaristia. 
Os vínculos anteriores e posteriores à Eucaristia 
suscitavam a partilha das dificuldades do cotidiano e 
o compromisso com o Reino de Deus. Os membros 
da Igreja, nas casas, eram instruídos a assimilar que a 
celebração comum da “ceia do Senhor” demandava a 
comunhão de todos com o Corpo e Sangue de Cristo. 
A celebração Eucarística, memória do sacrifício do 
Senhor, alimentava a esperança do mundo que haveria 
de vir (1Cor 11,17-32). Essa realidade implicava em 
trilhar um caminho pascal, para se viver no mundo 
sem ser do mundo (Jo 17,14-16). 

 A mesa está no centro da celebração da fé cristã. 
Esta é sempre ato comunitário, que exige presença, 
acolhida das pessoas, cuidado e afeto pelos outros. A 
comunidade eclesial tem na Eucaristia a sua mesa por 
excelência: memorial da Páscoa do Senhor, banquete 
fraterno, penhor da vida definitiva. Ela transforma as 
pessoas em discípulos missionários de Jesus Cristo, 
testemunhas do Evangelho do Reino. 

A comunidade eclesial, como casa que nutre seus 
filhos é sustentada pela oração. Na comunidade de fé 
cultiva-se uma verdadeira vida de oração, enraizada 
na Palavra de Deus, tendo em Jesus Cristo o orante 
por excelência e na Oração do Senhor o paradigma de 
toda a oração. Pela oração cotidiana, os membros da 
comunidade se sentem consolados, redescobrem sua 
dignidade de filhos e filhas de Deus, tomam consciência 
de que são colaboradores de Deus na missão e são 
impelidos a saírem ao encontro das pessoas na prática 
da misericórdia. 

A oração dos discípulos missionários de Jesus 
Cristo deve ser a expressão da espiritualidade do 
seu seguimento. Como outrora, é preciso renovar 
constantemente o mesmo pedido ao Senhor: “Ensina-
nos a rezar” (Lc 11,1). Só assim é possível sair do 
egoísmo e de uma experiência religiosa fechada sobre 
si mesma. Orar, antes de ser o resultado de um esforço 
humano, é a ação do Espírito em nós, abrindo espaço 
para chamar a Deus de Pai (Gl 4,6). É um abandono 
nas mãos de Deus, dirigindo-se a Ele com simplicidade 
e suplicando: mostra-me a tua face! (Sl 67[66],1; 
80[79],4.8; 119[118],135). 

Na pastoral, é preciso superar a ideia de que o agir já é 
uma forma de oração. Quando confundimos agir com 
rezar, chegamos a abreviar ou dispensar os tempos de 
oração e de contemplação. Quando reduzimos tudo ao 
fazer, corremos o risco de nos contentarmos, apenas, 
com reuniões, planejamentos e eventos. Estes são 
importantes no cotidiano pastoral, mas não substituem 
a vida de oração. Ao contrário, devem decorrer dela e 
a ela conduzir.

A espiritualidade cristã se traduz na busca da 
santidade, favorece e alimenta um jeito de ser Igreja. 
Diante da samaritana, Jesus pediu: “Dá-me de beber” 
(Jo 4,7). O Senhor Jesus tem sede da entrega confiante 
a Ele de nossas comunidades eclesiais e de nosso 
empenho missionário. Ele deseja uma Igreja servidora, 
samaritana, pobre com os pobres. 

Os santos e beatos do Brasil são modelos da ação 
misericordiosa ativa de quem, movido de compaixão, 
coloca-se em saída e vai ao encontro do outro. São 
José de Anchieta, por exemplo, aprendeu a língua 
dos índios para aproximar-se deles e anunciar-lhes o 
Evangelho; a Bem-Aventurada Dulce dos pobres foi 
ao encontro dos últimos nas sarjetas das periferias de 
Salvador. Os desafios dos nossos tempos são novos, 
mas a dor humana continua a mesma que sensibilizou 
e continua a impactar os santos e santas de todos os 
tempos, impelindo-os a uma saída efetiva do seu lugar, 
em direção ao lugar onde o outro se encontra. 
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Enquanto casa da comunhão, a comunidade é 
chamada a celebrar frequentemente o perdão e a 
misericórdia do Senhor. Isso acontece de modo 
privilegiado no sacramento da Penitência. A Igreja 
não é a comunidade dos perfeitos, mas dos pecadores 
perdoados e em busca do perdão (Mt 9,13), “não é 
uma alfândega; é a casa paterna, onde há lugar para 
todos com a sua vida fadigosa”. A experiência do amor 
misericordioso de Deus faz dos discípulos do Senhor 
embaixadores da misericórdia. Estes são impelidos 
a constituir comunidades de discípulos missionários 

abertos ao diálogo, à acolhida, à compreensão e à 
compaixão (Lc 15,11-32). Igualmente, é necessário 
formar comunidades dispostas a percorrer um caminho 
de discernimento espiritual, buscando a verdade do 
Evangelho. 

Obs: Continua na próxima edição do jornal.

Maria da Conceição Soares Toledo (Catequese/ EPAP)
Fonte de consulta: Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora 2019/2023

ALIMENTOS ROXOS

A cor roxa dos alimentos como uva, amora, açaí, 
jabuticaba, ameixa preta, figo, beterraba e repolho roxo 
indica a presença concentrada de polifenóis (entre eles 
destaca-se a antocianina).

Essas substâncias possuem elevado poder antioxidante, 
ou seja, protegem as células de radicais livres. Vegetais 
dessa tonalidade contêm até cinco vezes mais polifenóis do 
que os demais.

Jabuticaba: Na casca da jabuticaba estão presentes 
substâncias antioxidantes responsáveis por combater 
os radicais livres do organismo e, consequentemente, 
os problemas relacionados a eles como envelhecimento 
precoce, doenças degenerativas e câncer.

Açaí: É rico em polifenóis e potássio, importantes para 
prevenir doenças cardiovasculares. É o mesmo pigmento 
encontrado na uva.

Uva: No caso das uvas, o composto mais estudado 
é o resveratrol, que atua na prevenção de doenças 
cardiovasculares por aumentar o HDL (colesterol bom) 
e diminuir o LDL (colesterol ruim), além de favorecer a 
circulação sanguínea e ser anticancerígeno.

O suco de uva sem fermentar contém as mesmas 
substâncias cardioprotetoras que se encontram no vinho, 
mas em maior concentração e sem o inconveniente do 
álcool. A uva e seu suco fornecem açúcares e vitaminas 
muito energéticos, os quais não estão presentes no vinho. 
Suas propriedades impedem que o colesterol se deposite nas 
paredes das artérias. É um alimento protetor do coração e do 
sistema circulatório.

 
Fonte: Cartilha da Semana da Alimentação – alimentos, cores e saúde – a 

importância das cores para uma alimentação saudável

Conceição Santos Napoleão e Maria Aparecida Nascimento
Coordenação Paroquial da Pastoral da Saúde
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“Deus fala quando a gente cala e, na visita
quando abrimos espaço, deixando-o entrar”

Venha conhecer o amor de Deus e ter maior intimidade
com o Pai, através das “OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA” 

adquirindo paz interior e alegria de viver, livrando-se 
das angústias; exercitando diversas modalidade de oração. 

Para os públicos: crianças, adolescentes, jovens, adultos e casais.

Informações: 
Maria Nascimento (31) 9 9571-1958
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COLETA DE ÓLEO VEGETAL USADO
COMUNIDADES DA PARÓQUIA SÃO GERALDO

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

FORMAÇÃO LITÚRGICA
DO MISSAL ROMANO

“A grandeza na Liturgia aponta 
para a Beleza de Deus”

Amigo Leitor, amiga Leitora do “Anúncio em Ação”, mais 
uma etapa do ano teve início em nossa paróquia. Assim 
sendo, somos chamados a participar ativamente do Reino 
de Deus, contribuindo para que aconteçam os excelentes 
trabalhos Evangelizador e Pastoral. 

Tratando-se  de  Liturgia digo que “Servir a Deus 
na Liturgia é um Dom”. Acólitos, Coroinhas, Pastoral 
da Música, Ministros Ordenados e os MINISTROS 
EXTRAORDINÁRIOS DA COMUNHÃO EUCARÍSTICA 
E DA PALAVRA, sempre estão presentes nas ações litúrgicas.                              

Estaremos nos aprofundando no estudo do MISSAL 
ROMANO. Um livro usado nas missas para as leituras 
próprias do celebrante. Nesta Formação Paroquial, vamos 
trabalhar sua introdução, sua estrutura material, meios e 
formas para que sejam feitas sua marcação, suas respectivas 
frações e diversas orações para o próprio Tempo Litúrgico que 
estamos celebrando. Não é somente o MISSAL o nosso tema 
principal, vamos basilar, mas também os LECIONÁRIOS 
LITÚRGICOS (DOMINICAL/ SEMANAL/ SANTORAL 
E EVANGELIÁRIO).  São instrumentos que manuseamos 
na Missa, de forma harmônica, também, e dotada de ritos 
que devem ser observados (Ritos Iniciais, Rito da Palavra, 
Rito Sacramental, Ritos Finais). São divisões da Missa, que 
está dividida em quatro partes bem distintas. 

Esta formação teve início através do assentimento 
que de forma positiva obtivemos de todos os Ministros 
Extraordinários da Palavra e Comunhão em formação 
paroquial e tive um extraordinário prazer de fazer parte 
deste momento belíssimo conduzido pelo Pároco desta 
paróquia.

Nossa trajetória, a cada formação, 
está se desenvolvendo pelo bom 
êxito e comprometimento dos 
agentes. É muito bom tê-los 
presentes nesta troca de catequese 
litúrgica que estamos vivenciando 
neste ano. Percebe-se, deste modo, 
que a liturgia não é ‘o campo do 
faça-você-mesmo’, mas a epifania 
da comunhão eclesial.  Falar da formação litúrgica do Povo 
de Deus significa, antes de tudo, tomar consciência do 
papel insubstituível que a liturgia desempenha na Igreja e 
para a Igreja. E pode ajudar concretamente o povo de Deus 
a interiorizar melhor a oração da Igreja, a amá-la como 
experiência de encontro com o Senhor e com os irmãos e, 
diante disso, redescobrir nela o conteúdo e observar seus 
ritos. 

Quero agradecer esta Paróquia São Geraldo pela missão 
depositada e pela confiança nos trabalhos litúrgicos.  Tenho 
recebido de vocês um grandioso e inexplicável apoio 
paroquial, esta concordância de modo particular, convida-
me a ser mais firme e perseverante na missão e me faz ser 
protagonista do Reino de Deus que acontece no aqui e no 
agora. Desta forma, sou requisitado a dar testemunho de fé 
e exemplo de virtude em nossa Santa Mãe Igreja. “Diante 
de vocês está esta grande e bela tarefa: trabalhar para que o 
povo de Deus redescubra a beleza de encontrar o Senhor na 
celebração de seus mistérios, e encontrando-o, tenha vida 
em seu nome”. Vamos vivenciar este belo momento, com 
muita disposição para dedicar a nossa vida a Jesus e em prol 
do Reino de Deus. 

Raphael Andrade Assis Morais  - Acólito 
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LIBERDADE FM, PARCEIRA
DA PARÓQUIA SÃO GERALDO

Nossa Paróquia agora conta com a parceria
da Liberdade FM 98,7 na ação evangelizadora de nossa Igreja. 

A rádio está transmitindo ao vivo todos os domingos
a missa das 10 horas diretamente da Igreja Matriz. 

Além da transmissão da missa, nossa paróquia realizará
diariamente um programa de 14 às 16 horas 

chamado A Voz da Igreja. Sintonize e fique ligado!

Março . 2020 . Paróquia São Geraldo

PARÓQUIA

GRUPO DE REFLEXÃO: 
ANDANÇAS

Eu caminheira errante pelas estradas da vida, sempre 
tão desiludida, não acreditava em sonhos nem tão 
pouco em promessas. Na cabeça, apenas ideias fúteis 
que jamais me levaram a lugar algum.

Entre tantas idas e vindas fui ficando cada vez 
mais perdida. Tive tantas aventuras, grandes amores 
que nunca deram em nada. Doces ilusões... grandes 
decepções.

Sempre batalhei, todas as vezes que caí me levantei 
com meu próprio esforço. Deparei-me com várias 
pedras no caminho e usei cada uma delas como parte 
de minha bagagem, a qual por mais pesada que seja 
jamais desisto de carregar.

Um dia tive a hombridade de voltar ao meu ponto de 
partida e foi aí que eu me dei conta de que eu nunca 
havia chegado a lugar nenhum. Só não me enlouqueci 

porque sempre trago comigo na cabeça e no coração a 
presença de mãezinha... a sempre doce Virgem Maria, 
Senhora Mãe de Deus e nossa.

Na busca de mim mesma, a cada fim de semana, 
eu ia participar das Missas ou celebrações em uma 
comunidade diferente. Ao me deparar com a Santo 
Antônio, comunidade esta de uma simplicidade tão 
aconchegante; pequena no tamanho mas gigante na 
acolhida e de um calor humano, que em lugar algum 
pude encontrar. Comecei a frequentar e com o passar 
do tempo eu me dei conta de que: não é Deus quem 
necessita estar na minha presença, mas sim eu quem 
tenho necessidade de estar na presença d’Ele.

E nada modificou tanto a minha vida... nada me fez 
tão bem e nada me fez sentir tão importante. Com a 
Santo Antônio eu consegui me entregar literalmente 
nos braços do Pai e deixar que Ele agisse em minha 
vida.

Carrego comigo a certeza de que: a semeadura é 
livre; porém a colheita é consequência.

Deus é perfeito em tudo o que faz. Ele é o caminho, a 
verdade e a vida. A Ele toda honra e toda glória e todas 
as nossas vitórias!!!

Tânia Maria de Oliveira
Grupo de Reflexão Caminhando com Jesus

Comunidade Santo Antônio
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ÁREA SOCIAL

UDCBJ E A ASSISTÊNCIA SOCIAL

A UDCBJ, assim como as demais entidades que 
prestam serviços na área de assistência social, a cada 
fim ou início de cada ano, passa por momentos de 
incertezas, porém, sempre preservamos a esperança 
na continuidade dos trabalhos. Há 19 anos, a UDCBJ 
apoia e mantém o CAF- Crianças e Adolescentes Felizes 
prestando serviços de assistência na sede da associação 
na Avenida Orquídea, 1366, Bairro Bom Jardim. 
A criação do programa CAF partiu de lideranças 
das pastorais da Comunidade São Geraldo e foi se 
ampliando ao longo dos anos, conforme observação 
da realidade em que muitas crianças e adolescentes 
viviam pelas ruas do Bom Jardim, nos horários em que 
não estavam estudando, figurando como alvo fácil para 
adultos aproveitadores que as usavam como objetos de 
abusos e violência moral e sexual, além do aliciamento 
para introdução no mundo das drogas. As famílias mais 
vulneráveis se tornavam objeto de fácil envolvimento. 
E assim aumentavam o uso das drogas lícitas e ilícitas, 
roubos, assaltos, criminalidade em geral. Pela cidade 
afora foram criadas várias instituições que, assim como 
a UDCBJ, a antiga Casa das Meninas, por exemplo, e 
tantas outras foram criando alternativas para amenizar 
a situação de riscos sociais. E a Igreja se preocupou 
com a situação de riscos e ainda se preocupa porque, 
apesar de estar escrito na lei, não se vê o cumprimento 
da mesma em sua integridade. 

O artigo 203 da Constituição Federal de 1988 diz: 
“Art. 203. A assistência social será prestada a quem 
dela necessitar, independentemente de contribuição à 
seguridade social, e tem por objetivos: I -  a proteção 
à família, à maternidade, à infância, à adolescência 
e à velhice; II -  o amparo às crianças e adolescentes 
carentes; III -  a promoção da integração ao mercado 
de trabalho; IV -  a habilitação e reabilitação das 
pessoas portadoras de deficiência e a promoção de 
sua integração à vida comunitária; V -  a garantia 
de um salário mínimo de benefício mensal à pessoa 
portadora de deficiência e ao idoso que comprovem 
não possuir meios de prover à própria manutenção ou 
de tê-la provida por sua família, conforme dispuser a 
lei.”Assim, a sociedade civil organizada, com a força 
da Igreja, incentivando o voluntariado e as doações, 
tenta fazer de forma melhor aquilo que o Estado não 
consegue fazer na plenitude da lei. A UDCBJ, por 

meio do programa CAF, vem lutando para melhorar 
e ampliar o atendimento à comunidade nos últimos 
anos e, em 2020 está sendo feito aditamento de prazo 
e valor do termo de colaboração junto à Secretaria 
Municipal da Assistência Social de Ipatinga (SMASI), 
atendendo 90 crianças e adolescentes de 6 a 15 anos, 
com atividades esportivas e de lazer, pintura, artes, 
reforço escolar, apoio psicológico, grupos temáticos, 
etc. 

A colaboração da Comunidade/Igreja amplia o 
direito à alimentação a qual nossos usuários do 
SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento 
de Vínculos/ CAF) usufruíram do direito de buscar 
uma vida saudável, ampliando seus conhecimentos e 
fortalecendo a interação social e afetiva. “Art. 4º – É 
dever da família, da comunidade, da sociedade em 
geral e do Poder Público assegurar, com absoluta 
prioridade, a efetivação dos direitos referentes à 
vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao esporte, 
ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, 
ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e 
comunitária. (ECA, 1990)”. Assim, a UDCBJ agradece 
ao Pároco Padre Hideraldo, à Paróquia São Geraldo 
e a todas as comunidades que colaboram com a 
manutenção do CAF e demais atividades realizadas na 
sede da associação UDCBJ. Porque além das crianças 
e adolescentes que se beneficiam, há, também, os 
jovens, adultos e idosos e, principalmente a natureza, 
com a recuperação das nascentes. Enviai, Senhor, mais 
operários para vossa messe, pois a messe é grande, 
Senhor, e os operários são poucos. Deus abençoe a 
todos! Procure saber como ser voluntário e operário 
desta messe. 

CONTATOS: 

Telefone: (31) 3822-0896 
E-mail: associacaodemoradores.udcbj@yahoo.com.br

Maria da Penha Andrade Coordenadora do SCFV/CAF
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1 – DOMINGO
7h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Efraim 
7h – N. S das Graças – Missa – Pe. Hideraldo 
8h – Paróquia N. S. Aparecida/Iguaçu 
Abertura da CF 2020
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – Atos dos Apóstolos – Celebração 
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Antuniel
8h30 – S. José – Celebração
10h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Antuniel
13h30 às 17h – Centro Pastoral João Paulo II 
Planejamento de Catequese 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo 
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – S. Francisco – Celebração – Rogério 
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo

2 – 2ª FEIRA
19h – N. S. das Graças – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida

3 – 3ª FEIRA 
7h – Maria de Nazaré – Celebração 
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento de Confissão – Pe. Antuniel 

19h – S. Francisco de Assis – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h – S. João Batista – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h30 – Capela do Shopping do Vale – Missa com o Terço 
dos Homens – Pe. Antuniel
19h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião Paroquial 
de Coordenação da Pastoral Familiar 
19h30 às 21h – Maria de Nazaré – Formação para Ministros 
da Palavra e Sagrada Comunhão – Tema: “Missal Romano” 
Raphael 

4 – 4ª FEIRA
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração 
7h – Santo Antônio – Celebração 
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim 
19h – S. Antônio – Experiência de Oração para os Coroinhas 
Equipe da Oficina de Oração e Vida

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

PROGRAMAÇÃO: MARÇO
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6 – 6ª FEIRA
Sagrado Coração de Jesus
20ª Assembleia Diocesana de Pastoral 
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Hideraldo
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões– Pe. Hideraldo
16h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião para a 
elaboração da pauta para a reunião do CPAE – Pe. Hideraldo 
e Equipe
17h às 19h – Atos dos Apóstolos – Atendimento de Confissão 
Individual – Pe. Antuniel 
19h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Via Sacra – Nas Comunidades 

7 – SÁBADO
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS 
HORÁRIOS DE MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 KG DE 
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
20ª Assembleia Diocesana de Pastoral 
18h – S. Francisco – Missa – Pe. Antuniel 
18h – Maria de Nazaré – Celebração – Henrique 
18h – S. João Batista – Celebração – Rogério 
19h30 – S. Família – Celebração – Henrique 
19h30 – S. Antônio – Celebração 
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Antuniel 

8 – DOMINGO
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS 
HORÁRIOS DE MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 KG DE 
ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
20ª Assembleia Diocesana de Pastoral 
7h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Antuniel 
7h – N. S das Graças – Missa – Pe. Efraim 
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – Atos dos Apóstolos – Celebração – Henrique 
8h30 – S. Antônio – Celebração – Rogério 
8h30 – S. José – Missa – Pe. Antuniel 
10h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Antuniel 
18h – Atos dos Apóstolos – Celebração
18h – N. S. Aparecida – Celebração
19h30 – S. Francisco – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Celebração 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – 16º Aniversário da 
Paróquia – Pe. Hideraldo e Pe. Antuniel 

9 – 2ª FEIRA
19h – N. S. das Graças – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida

10 – 3ª FEIRA 
7h – Maria de Nazaré – Celebração 
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel 
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
19h – S. Francisco de Assis – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h – S. João Batista – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h30 às 21h – N. S. Aparecida – Formação para Ministros 
da Palavra e Sagrada Comunhão – Tema: “Missal Romano” 
Raphael 

11 – 4ª FEIRA
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração 
7h – Santo Antônio – Celebração 
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim 
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
16h às 18h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Hideraldo
19h – S. Antônio – Experiência de Oração para os Coroinhas 
Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPAE

12 – 5ª FEIRA
9h às 11h30 e de 15h às 18h30 – Centro Pastoral João Paulo 
II – Atendimento de Confissão – Pe. Antuniel 
15h – Visita aos Doentes e Bênçãos – Pe. Hideraldo 
18h – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião para a 
elaboração da pauta para a reunião do CPP – Pe. Hideraldo 
e Equipe
19h30 às 21h – S. Francisco de Assis – Formação para 
Ministros da Palavra e Sagrada Comunhão – Tema: “Missal 
Romano” – Raphael 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos – Pe. Antuniel

13 – 6ª FEIRA
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões– Pe. Hideraldo
19h30 – Via Sacra – Nas Comunidades 

14 – SÁBADO
DIA DO DIZIMISTA
9h às 15h – Arpas/Monlevade – Reunião com as Juventudes 
Pe. Hideraldo e Equipe
18h – S. Francisco – Celebração – Henrique 
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Hideraldo
18h – S. João Batista – Missa – Pe. Antuniel  
19h30 – S. Família – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – S. Sebastião – Celebração – Rogério 

PROGRAMAÇÃO: MARÇO
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15 – DOMINGO
DIA DO DIZIMISTA
7h – N. S. Aparecida – Celebração
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Antuniel
8h30 às 17h – Escola Municipal Levindo Mariano
Retiro Paroquial para os Catequizandos da Crisma
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Efraim 
8h30 – S. Família – Celebração
8h30 – S. Antônio – Celebração 
8h30 – S. José – Celebração – Rogério 
10h – Matriz S. Geraldo – Missa – Antuniel
11h30 – N. S. das Graças – Batismo – Pe. Antuniel
16h – Sagrada Família – Missa com os Crismandos
Pe. Hideraldo
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Antuniel 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – São Francisco de Assis – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa em Comemoração ao 
Aniversário da Infância e Adolescência Missionária 
Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Antuniel

16 – 2ª FEIRA
19h – N. S. das Graças – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h30 – S. José – Missa do 1º Dia do Tríduo do Padroeiro 
Pe. Antuniel 

17 – 3ª FEIRA 
7h – Maria de Nazaré – Celebração 
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel 
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
19h – S. Francisco de Assis – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h – S. João Batista – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h30 às 21h – Sagrada Família e S. Sebastião – Formação 
para Ministros da Palavra e Sagrada Comunhão 
Tema: “Missal Romano” – Raphael 
19h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Formação para 
Coordenadores e Agentes Comunitários da Pastoral do 
Dízimo – Assessoria Rogério
19h30 – S. José – Missa do 2º Dia do Tríduo do Padroeiro
 Pe. Hideraldo

18 – 4ª FEIRA
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração 
7h – Santo Antônio – Celebração 
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim 

9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
16h às 18h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Hideraldo
19h – S. Antônio – Experiência de Oração para os Coroinhas 
Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h30 – S. José – Missa do 3º Dia do Tríduo do Padroeiro
Pe. Hideraldo 

19 – 5ª FEIRA
9h às 11h30 e de 15h às 18h30 – Centro Pastoral João Paulo 
II – Atendimento de Confissão – Pe. Antuniel 
15h – Visita aos Doentes e Bênçãos – Pe. Hideraldo 
19h às 20h30 – S. Sebastião – Atendimento de Confissão 
Individual – Pe. Antuniel 
19h30 – S. José – Missa da Festa em honra a S. José 
Pe. Hideraldo
       Matriz S. Geraldo – Não haverá Missa e Bênçãos

20 – 6ª FEIRA
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
15h - Paróquia Senhor do Bonfim - 24h para o Senhor 
17h – Centro Pastoral João Paulo II – EPAF 
19h – Centro Pastoral João Paulo II – CPP 
19h30 – Via Sacra – Nas Comunidades 

21 – SÁBADO
Paróquia Senhor do Bonfim - 24h para o Senhor 
15h às 16h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Reunião com as Juventudes – Pe. Hideraldo
18h – S. Francisco – Celebração 
18h – Maria de Nazaré – Celebração 
18h – S. João Batista – Missa Paroquial em Ação de Graças 
com os Jovens – Pe. Hideraldo 
19h30 – S. Família – Celebração – Rogério 
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Sebastião – Celebração – Henrique

22 – DOMINGO
7h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Antuniel
7h – N. S. das Graças – Celebração  
8h às 12h – Santuário Senhora da Piedade/Fabriciano 
Via Sacra Paroquial – COMIPA
8h30 – Atos dos Apóstolos – Celebração
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Antuniel
8h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Efraim 
8h30 – S. José – Missa – Pe. Hideraldo 
10h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Antuniel

PROGRAMAÇÃO: MARÇO
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22 – DOMINGO 
17h às 18h30 – Sagrada Família – Atendimento de Confissão 
Individual – Pe. Antuniel 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
18h – N. S. Aparecida – Celebração
19h30 – São Francisco de Assis – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa em Ação de Graças 
pelo Aniversário da instituição do Ministério de Acólitos e 
instituição dos Novos – Pe. Hideraldo

23 – 2ª FEIRA
19h – N. S. das Graças – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h30 – Estudo Comunitário da CF – 2020 
Nas Comunidades 

24 – 3ª FEIRA 
7h – Maria de Nazaré – Celebração 
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel 
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
19h – S. Francisco de Assis – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h – S. João Batista – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h30 – Estudo Comunitário da CF – 2020 
Nas Comunidades 

25 – 4ª feira
7h – Matriz S. Geraldo – Celebração 
7h – Santo Antônio – Celebração 
7h – N. S. das Graças – Missa – Pe. Efraim 
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento e Confissões – Pe. Hideraldo
16h às 18h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Atendimento Pastoral – Pe. Hideraldo
19h – S. Antônio – Experiência de Oração para os Coroinhas 
– Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h30 – Estudo Comunitário da CF – 2020 
Nas Comunidades 

26 – 5ª feira
9h às 11h30 e de 15h às 18h30 – Centro Pastoral João Paulo 
II – Atendimento de Confissão – Pe. Antuniel 
15h – Visita aos Doentes e Bênçãos – Pe. Hideraldo 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa e Bênçãos com as 
famílias – Pe. Antuniel

27 – 6ª feira 
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento 
e confissões – Pe. Hideraldo
18h30 às 20h – S. José – Atendimento de Confissão 
Individual – Pe. Antuniel 
19h30 – Via Sacra – Nas Comunidades 

        28 e 29 – Itabira – Encontro Vocacional
• Jovem você que ser Padre? Participe deste Encontro 
Vocacional. Venha Conversar Comigo – Pe. Hideraldo

28 – SÁBADO
11h – Atos dos Apóstolos – Batizado – Pe. Hideraldo
14h às 17h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Bate papo 
com as Juventudes – Grupos de Jovens, Assessores adultos, 
Comissões Jovens Vicentinas e Juventude Missionária
15h às 16h30 – CPJP II – SSVP - Encontro dos Conselhos 
Particulares Vicentinos São Pedro, São Geraldo e Santo 
Antônio
16h às 17h30 – Maria de Nazaré – Atendimento de Confissão 
Individual – Pe. Antuniel 
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Antuniel 
18h – S. Francisco – Celebração
18h – S. João Batista – Celebração
19h30 – S. Família – Celebração
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Antuniel
19h30 – S. Sebastião – Celebração
  
29 – DOMINGO
7h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Antuniel
7h – N. S. das Graças – Celebração
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Efraim 
8h30 – S. Família – Missa – Pe. Antuniel 
8h30 – S. Antônio – Celebração 
8h30 – S. José – Celebração 
8h30 às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II 
Planejamento de Catequese 
10h – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo
17h às 18h30 – S. João Batista – Atendimento de Confissão 
Individual – Pe. Antuniel 
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
18h – N. S. Aparecida – Celebração
19h30 – São Francisco de Assis – Celebração
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Antuniel 
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo

30 – 2ª feira
19h – N. S. das Graças – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida

31 – 3ª feira
7h – Maria de Nazaré – Celebração 
8h – Arpas/Monlevade – Secretariado Diocesano de Pastoral 
Pe. Hideraldo
9h às 11h30 e de 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo 
II – Atendimento e Confissões – Pe. Antuniel 
19h – S. Francisco de Assis – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h – S. João Batista – Experiência de Oração para os 
Coroinhas – Equipe da Oficina de Oração e Vida
19h30 às 21h – São Geraldo – Formação para Ministros da 
Palavra e Sagrada Comunhão – Tema: “Missal Romano” 
Raphael 
19h30 – Maria de Nazaré – Missa Paroquial com os Grupos 
de Reflexão – Pe. Hideraldo

PROGRAMAÇÃO: MARÇO


