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PALAVRA DO PADRE

Padre Hideraldo Veríssimo Vieira - Pároco

“Eu pensei que 2020 seria o ano de conquistar tudo que
planejei. Mas 2020 foi o ano de aprender a valorizar tudo
aquilo que eu já tenho”. Eis o que precisamos fazer ao iniciar
este Novo Ano. Afinal, o ano que passou foi de muitas
mudanças para todos nós. E sei que jamais esqueceremos o
que vivemos com a Pandemia do COVID-19.
Janeiro chega e com ele a ESPERANÇA de dias melhores,
pois vivemos momentos difíceis os quais mudaram o rumo
de nossas vidas. Muitas famílias não puderam se encontrar
para viver as tradicionais festas de natal e ano novo e vamos
iniciando este ano com as limitações que a Pandemia está
nos impondo, o distanciamento e tantos outros cuidados,
no sentido de preservar a nossa vida, a vida de nossos
amigos e amigas e de nossos entes queridos.
“Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação
dos séculos” (Mt 28, 20). Estas palavras de Jesus, dirigidas
aos discípulos, dão-nos a certeza de que não estamos
sozinhos diante dos problemas, desilusões, sofrimentos,
crises, pandemias, etc. Ele caminha conosco. Estamos
vivendo um tempo difícil da Pandemia do Novo Coronavírus
(COVID-19), em que parece custoso ver a presença do Senhor
junto a nós. O Papa Francisco, na Praça de São Pedro vazia,
expressou bem: “Densas trevas cobriram as nossas praças,
ruas e cidades; apoderaram-se das nossas vidas, enchendo
tudo dum silêncio ensurdecedor e um vazio desolador, que
paralisa tudo à sua passagem: pressente-se no ar, nota-se
nos gestos, dizem-no os olhares. Revemo-nos temerosos e
perdidos”. Mas a narrativa dos discípulos de Emaús, nos dá
a certeza de que nas noites escuras da vida e da história, o
Senhor permanece conosco, Ele caminha conosco” (Lc 24, 1335). (Fonte: Pandemia e pós-pandemia: dez pontos para reflexão – VaticanNews)
O vírus não mudou apenas a rotina do comércio, não
afetou apenas a economia, não mudou somente o nosso
modo de lidar com os outros e estabelecer relações sociais,
mas mudou também a maneira de viver a fé.
Abriram-se as janelas de 2021 e o que virá para a
humanidade e para cada um de nós? Qual será o legado
desse momento, de Pandemia, que ficará para a posteridade?
Acredito que um ponto marcante é o ter que viver a IGREJA
DOMÉSTICA e ter que nos organizarmos para as Missas,
inicialmente por meio das Rádios e Redes Sociais e depois,
a Missa com o público reduzido. Ainda é orientado que os

idosos e pessoas do grupo
de risco mantenham-se
distantes das Missas e que os
mesmos recebam a Sagrada
Comunhão em casa. Esta
pode ser levada pelos
familiares. Tempos difíceis
e de aprendizados. Nas
Pastorais e nos Movimentos
tivemos que aprender a estar distantes e não fazer acontecer
os momentos de oração e as reuniões ordinárias. A
solidariedade é uma marca, uma vez que fomos envolvidos
na campanha: “É tempo de Cuidar”, com ações concretas,
tais como: Campanha do Quilo e amparo aos irmãos que
vivem na rua, como a entrega de marmitas com alimentos e
distribuição de roupas e gêneros da higiene pessoal.
Muita coisa aconteceu em nossa Paróquia, neste tempo
de Pandemia e pude perceber que a Igreja e seus fiéis não
ficaram parados e de braços cruzados. Tivemos que nos
reinventarmos para manter o “Ser Igreja Viva”.
Finalmente, uma das palavras que marcarão a nossa
vida é SAUDADES. Afinal, milhões de famílias perderam
seus entes queridos na luta contra o CORONAVÍRUS.
No mundo, mais de um milhão e quinhentos mil mortos.
E no território de nossa paróquia pudemos sofrer com a
morte de pessoas conhecidas e que faziam parte de nossa
caminhada eclesial.
Que o Ano de 2021 seja portador da vacina para que
todos e todas possam ficar protegidos do COVID-19. Que
sejamos mais sensíveis no nosso relacionamento com as
pessoas que conosco convivem e possamos amar mais, pois
quem AMA CUIDA. Que não percamos a esperança de que
venham dias melhores.
Assim fala Santo Agostinho: “Ama e faz o que quiseres.
Se calares, calarás com amor; se gritares, gritarás com
amor; se corrigires, corrigirás com amor; se perdoares,
perdoarás com amor. Se tiveres o amor enraizado em ti,
nenhuma coisa senão o amor serão os teus frutos”.
Feliz Ano Novo com o desejo de melhores oportunidades
para perdoar, amar e ser amado!

Pároco: Pe. Hideraldo Veríssimo Vieira
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EVANGELHO DE SÃO MARCOS
Quem é Jesus?
Diretório da Liturgia da Igreja no Brasil para o Ano
Litúrgico de 2021, ano B - Evangelho de São Marcos.
Durante o ano inteiro celebramos na liturgia a vida
de Cristo, desde a sua Encarnação no seio da Virgem
Maria, passando pelo seu Nascimento, sua Paixão,
Morte e Ressurreição, até a sua Ascensão e a vinda do
Divino Espírito Santo. Quem é Marcos? Marcos, autor
do primeiro Evangelho, vivia em Jerusalém. A mãe se
chamava Maria. Em sua casa, reuniam-se os cristãos
da cidade. Inicia seu Evangelho escrevendo: “Começo
da Boa Nova de Jesus, o Messias, o Filho de Deus” (Mc
1,1). Acompanhou Paulo e o primo Barnabé à cidade de
Chipre, durante a primeira viagem missionária. Mais
tarde, Paulo e Marcos estiveram juntos em Roma. Paulo
referia-se a ele como fiel amigo e colaborador. Um dia
Pedro “dirigiu-se para a casa de Maria, mãe de João,
também chamado Marcos; estava lá uma numerosa
assembleia a orar” (Atos 12,12). Era costume haver
reunião de cristãos em sua casa. Pedro falava dele como
“meu filho Marcos” e segundo a tradição, forneceu-lhe
grande parte de informações sobre a vida de Jesus. Viveu
na época do Imperador Nero, do ano de 54 ao ano de 68
da era cristã. Pelos anos 60-65 escreveu seu Evangelho.
A perseguição de Nero apagou qualquer notícia exata
sobre Marcos. Uma tradição o apresenta como mártir em
Alexandria, no Egito, onde ele teria fundado a primeira
comunidade cristã da África.
O Evangelho de Marcos, o mais breve dos Evangelhos,
é tido como o mais original, ou seja, aquele que retrata
melhor a Pessoa de Jesus e das primeiras comunidades. O
texto reflete, em muitos aspectos, os conflitos da revolta
judaica contra a ocupação violenta pelo Império Romano.
Foi quando os romanos tomaram Jerusalém e acabaram
com o Templo. Isso aconteceu no ano 70, depois de Cristo.
O Evangelho de Marcos é considerado o mais antigo de
todos os Evangelhos. É um escrito de ação, cheio de vida,
que se concentra sobre o que Jesus fez e por onde andou.

FORMAÇÃO

Em Marcos percebemos a preocupação de explicar certos
usos e costumes judaicos, o que mostra que escreveu
para uma maioria de leitores não judeus. Ele mostra
que os discípulos vão compreendendo devagar e melhor
as palavras de Jesus, enquanto os inimigos vão ficando
mais raivosos. Jesus é apresentado como um homem de
ação, que ensina com autoridade, com coerência, com a
força do testemunho de vida. Ele é muito importante na
história dos princípios do cristianismo.
Marcos – para quem ele escreve? O livro se dirige
às comunidades cristãs de origem não judaica, fora
da Palestina. E foi escrito na língua grega, língua mais
falada na época, por causa da dominação grega antes
do Império passar às mãos dos Romanos. Objetivo –
por que ele escreveu? O Evangelho de Marcos nos quer
transmitir o sentido profundo de tudo o que aconteceu.
Enquanto os fariseus defendiam a família e a casa, Marcos
defendeu o Reino de Deus. A nova proposta de Jesus é o
Reino que é uma realidade estrutural (nova proposta),
um povo novo com bases sócio - políticas novas. Marcos
nos mostra quem é Jesus Cristo e o que Ele fez. Seu
evangelho é cheio de detalhes. Muito rico. A prática de
Jesus é o centro do projeto. Marcos nos mostra Jesus por
meio de sua prática! Entra em conflito de classe com
todos os que estavam procurando o poder para dominar,
ganhar muito dinheiro, enganar o povo, esconder a
realidade. Jesus propõe uma sociedade diferente, onde
todos vivam na fraternidade e na partilha do pão; onde
os responsáveis se coloquem a serviço dos pobres e
excluídos. O movimento que se criou em volta de Jesus
pela Galileia se espalhou até Jerusalém. O objetivo era
transformar as mentalidades pela prática da Justiça e do
amor. Quando relata a prática de Jesus, Marcos deixa bem
claro que Jesus é o MESSIAS, o Filho de Deus. Inicia seu
Evangelho escrevendo: “Começo da Boa Nova de Jesus,
o Messias, o Filho de Deus”.
Durante este ano de 2021, continue estudando o
Evangelho de Marcos.
• O batismo de Jesus por João Batista (Marcos 1,113)
• O ministério e os milagres de Jesus (Marcos 1,14
a 10,52)
• A última semana de Jesus (Marcos 11,1 a 14,11)
• A Última Ceia (Marcos 14,12-31)
• A prisão e a morte de Jesus (Marcos 14,32 a 15,47)
• A ressurreição de Jesus (Marcos 16,1-8)
• Conclusão (Marcos 16,9-20)
Deusdi Ferreira – Comunidade Santo Antônio
EPAP
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ADMINISTRAÇÃO DOS
SACRAMENTOS E VIDA
SACERDOTAL, EM TEMPO DE
PANDEMIA, NO ANO DE 2020

Pela graça de Deus e com os dons concedidos ao
Pe. Antuniel e a mim (Pe. Hideraldo) procuramos
estar presentes na vida sacramental do Povo de
Deus da Paróquia São Geraldo. Ao longo do ano
de 2020, as Celebrações dos Sacramento foram
assim:
• Sacramento do Batizados: 69
• Sacramento da Crisma, Crismandos: 35
• Sacramento da Eucaristia:
Missas: 597
1ª Eucaristia: 9
Sagrada Comunhão: 64 mil
• Sacramento do Matrimônio: 8
• Sacramento da Confissão: 826
• Sacramento da Unção: 114
Estes dados são para que o Povo de Deus da
Paróquia possa perceber que os trabalhos foram
realizados pelos padres e que houve uma dedicação
muito grande para estar presente nas comunidades

e no atendimento das pessoas, neste tempo de
Pandemia, mesmo tendo como base que durante
algum tempo as igrejas estiveram fechadas.
Além dos dados Sacramentais há toda uma parte
administrativa e da Ação Pastoral e Evangelizadora
que foram e são levadas em conta, mesmo tendo a
limitação do Isolamento.
Para aqueles que acham que padre não trabalha,
é necessário colocar-se no lugar dos mesmos e
perceber que são horas e horas de doação e entrega e
que, às vezes, ultrapassam as oito horas de trabalho
por dia dos trabalhadores e trabalhadoras.
O Padre é um homem de Deus, mas não é anjo,
ele é humano. O Padre cansa e tem que cuidar de
si mesmo, de sua saúde espiritual e corporal, tem
decepção, chora, adoece e sofre como quaisquer
pessoas. Tem família – pais, irmãos, sobrinhos e
parentes – tem amigos e precisa viver uma vida
com seus altos e baixos, como qualquer família.
Uma das coisas mais difíceis na vida dos Padres é
que pessoas da comunidade, que se dizem cristãs,
que amam a Igreja e que não têm prática cristã e
de amor, são pessoas pelas quais o Padre dá a vida,
estas são as que o trairão.
Peço a todos e todas que rezem pelo Pe. Antuniel
e por mim (Pe. Hideraldo) para que possamos
dedicar a nossa vida ao longo de 2021, nesta
Diocese e Paróquia, ao serviço a Deus, à Igreja e
ao Povo de Deus.
Antes de atirar pedras, estenda a mão e ajudenos, no que for possível, para que possamos fazer
o melhor pela grandeza do Reino de Deus e para
essa Paróquia onde estamos a serviço.
Que Maria, a Mãe de Jesus, abençoe a todos e
todas e contem com nossas orações.
Fraternalmente,
Pe. Antuniel Ribeiro Augusto
Pe. Hideraldo Verissimo Vieira

INTENÇÕES CONFIADAS PELO PAPA
AO APOSTOLADO DA ORAÇÃO, EM JANEIRO
Rede Mundial de Oração do Papa

Oração pela evangelização: a fraternidade humana
Para que o Senhor nos conceda a graça de viver em plena fraternidade com
os irmãos e as irmãs de outras religiões, rezando uns pelos outros,
abertos a todos.
4
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SAÚDE

BERINJELA DE FORNO
Ingredientes:
• 2 xícaras de berinjelas cortadas em cubinhos e escaldadas em água fervendo
• ½ xícara de castanhas do Pará ou amêndoas
• 1 xícara de pão velho
• 3 colheres de sopa de farinha de milho
• 1 cebola
• 2 dentes de alho
• Cheiro verde e sal a gosto
• 2 xícaras de água
INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Bata no liquidificador as castanhas, o pão seco, a farinha de milho e os temperos com a água. Junte as berinjelas
mexendo cuidadosamente e leve para assar em forno médio.
Fonte: Revista Família Cristã – encarte especial de receitas
Conceição Santos Napoleão e Maria Aparecida Nascimento
Coordenação Paroquial da Pastoral da Saúde

IGREJA EM AÇÃO

Os grupos de reflexão de nossa comunidade São João
Batista, como todos os grupos de reflexão de outras
comunidades, têm o compromisso de visitar as famílias
uma vez por semana para refletir a palavra de Deus e os
outros temas propostos em nossos livros de reflexão.
Nessas reuniões, oramos a Deus e agradecemos pelos
momentos de alegrias, sucesso, gratidão, nossas dores
e sofrimentos que fazem parte de nossas vidas. Assim,
voltamos para casa com leveza na alma e satisfação do
dever cumprido.

O nosso objetivo é levar, além da palavra, amor e carinho
a essas famílias que, na grande maioria, não participam de
nenhuma pastoral e, às vezes, de nenhuma comunidade/
igreja.
Os participantes lêem e refletem juntos todos os temas e
assuntos propostos.
Nesses encontros, deparamos com famílias em
necessidades básicas como: cestas de alimentos, fraldas nos
tamanhos do infantil à geriátrica, cadeiras para banho, entre
outros. Assim nos colocamos em ação para atendermos
mais um compromisso.
Ainda hoje, mantemos esse contato entre os grupos e
continuamos nessa caminhada, com a graça de Deus e a
solidariedade dos irmãos e irmãs que caminham juntamente
com os grupos em missão.
Agradeço a todos que fazem a diferença e, em especial, a
nossa irmã Dalva que, como ministra da palavra, muito tem
nos ajudado ao relatar em seu poema o grandioso trabalho
que os grupos de reflexão propõem e realizam.
Grupos de Reflexão da comunidade São João Batista
Bairro Esperança
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE
ECUMÊNICA EM 2021
FRATERNIDADE E DIÁLOGO,
COMPROMISSO DE AMOR

“Cristo é a nossa paz: do que era dividido
fez uma unidade. ” (Ef 2,14a)

Anualmente a Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) realiza a Campanha da Fraternidade
no tempo quaresmal da Igreja, que é uma forma de
contribuir para uma melhor vivência desse tempo
e tornar a pessoa mais solidária diante de situações
concretas que envolvem a sociedade brasileira.
Aproximadamente, a cada cinco anos, a Campanha
da Fraternidade é promovida de forma ecumênica,
em conjunto com outras Igrejas Cristãs. No ano de
2021, a campanha será realizada nesse formato e terá
como tema “Fraternidade e diálogo: compromisso
de amor”, e o lema “Cristo é a nossa paz: do que era
dividido fez uma unidade” (Ef 2, 14a). A Campanha
da Fraternidade tem como objetivo geral, redescobrir
a beleza do diálogo; denunciar a instrumentalização
da fé e as diferentes formas de violência; promover
6

a conversão; promover e estimular a convivência e
o diálogo ecumênico; animar as ações concretas em
favor do amor ao próximo e superar as desigualdades.
A primeira CFE aconteceu em 2000, com o tema
“Dignidade humana e paz” e lema “Novo milênio
sem exclusões”. A segunda, em 2005, abordou
“Solidariedade e Paz” e lema “Felizes os que promovem
a paz”. Em 2010, enfocou “Economia e Vida”, a
partir do lema “Vocês não podem servir a Deus e ao
dinheiro”. Em 2016, teve como tema “Casa comum,
nossa responsabilidade” e o lema “Quero ver o direito
brotar como fonte e correr a justiça qual riacho que
não seca” (Am 5.24), com focos: no saneamento
básico, desenvolvimento, saúde integral e qualidade
de vida dos cidadãos.
“Vivemos em um mundo com novas expressões,
novos conceitos e com novas palavras: polarizações,
Fake News e tantas outras expressões que já fazem
parte do nosso vocabulário. Sinais de um novo tempo
no qual parece que o diálogo, a boa conversa já não
são prioridades em alguns ambientes. Assim, dando
continuidade à CF de 2020, a CNBB e o CONIC
abraçaram juntos a Campanha da Fraternidade de
2021, que será ecumênica. Fraternidade e diálogo,
compromisso de amor! O lema que nos motiva é
recolhido da carta de Paulo aos Efésios (Ef 2,14a):
“Cristo é a nossa paz. Do que era dividido fez unidade.”
Qual é o significado desta confissão de fé em tempos
tão incertos como este em que vivemos, caracterizado
por conflitos, por afirmação e defesa de identidades,
às vezes com violência, racismos, xenofobias e outras
práticas de ódio? Como anunciar a Boa Nova de
Jesus Cristo em períodos turbulentos como o atual?
Eis a grande motivação para a campanha: convidar
as comunidades de fé, pessoas de boa vontade a
pensar, avaliar e identificar caminhos para superar as
polarizações e violências, através do diálogo amoroso
testemunhando a unidade na diversidade”, comenta
Pe. Patriky Samuel Batista, Secretário executivo de
Campanhas da CNBB.
Queremos que a CFE de 2021 ajude a florescer a
cultura da paz como consequência da transformação
de todas as estruturas desiguais como o racismo,
a disparidade econômica, de todas as formas de
segregação, geradoras de conflitos e violência,
concretizando assim, a oferta de Cristo. “Eu vim para
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que todos tenham vida e vida em plenitude”. (Jo 10,10)
O Diálogo Ecumênico cria a fraternidade, um
relacionamento de respeito entre aqueles que acreditam
em Jesus Cristo e que seguem o Evangelho. “Daí a
importância de viver a campanha da fraternidade
como tempo de conversão, que é um processo diário
e permanente, tal como exige o período quaresmal.
Momento para nos perguntarmos: o que aconteceu
conosco que já não dialogamos mais? Vejo o outro
como irmão ou como um desconhecido? Quem ama
sempre está aberto ao diálogo. O diálogo confere
identidade ao amor cristão. Um coração convertido
pela Palavra de Deus será sempre um coração aberto
ao diálogo com o próximo. Por esta razão temos aqui
um belo itinerário quaresmal: estabelecer um sincero
diálogo com Deus, um fraterno e amoroso diálogo
com o próximo, um profético diálogo que rompe com
a indiferença frente ao sofrimento”, acrescenta Padre
Patriky.
O Secretário executivo de Campanhas da CNBB,
lembra-nos de que neste ano recordamos os 25 anos
da publicação da Carta Encíclica Ut unumsint, de São
João Paulo II, sobre o Empenho Ecumênico. Uma
Encíclica que contribuiu muito para o diálogo e a
unidade entre os Cristãos. “Uma encíclica que confirma
de modo irreversível o empenho ecumênico da Igreja
Católica. Nela lemos que “a legítima diversidade não
se opõe de forma alguma à unidade da Igreja, antes
aumenta o seu decoro e contribui significativamente
para o cumprimento da sua missão” (n. 50). Neste
horizonte, afirma o Papa Francisco que “a unidade não
é principalmente o resultado da nossa ação, mas é dom
do Espírito Santo. E não acontecerá como um milagre,
mas caminhando juntos”. Neste esforço contínuo de
busca da unidade ficou famosa a expressão de que
o diálogo é “uma troca de presentes”. Presente que
faz brilhar a identidade de cada um. Presente para o
mundo como testemunho de comunhão. Em tempos
em que crescem os muros, somos chamados a construir
pontes, por meio de um “ecumenismo receptivo”, de
acolhida e convivência com o qual sejamos capazes de
dizer que, “quem somos” é um presente para você e
“o que você tem” é um presente para nós. As palavras
de Jesus sempre foram orientadas para que as pessoas
assumissem compromissos em defesa da igualdade e
do diálogo.

CF 2021

O cartaz da campanha destaca que “A identidade
visual da CFE 2021 expressa a comunhão dos diversos
dons e carismas presentes nos membros das diversas
comunidades de fé que compõe o CONIC. Dons
que se movimentam por meio de uma ciranda onde
não há primeiro nem último; onde todos se unem,
buscam o mesmo compasso, a mesma sintonia,
formam comunhão em movimento. A ciranda da
vida coloca de mãos unidas os membros das Igrejas,
mulheres e homens de boa vontade presentes nos
diversos ambientes da sociedade e nos faz um convite
quando, entre a criança e o cadeirante há um espaço
aberto à espera de todos que desejam se unir à roda
da fraternidade. O lema bíblico em destaque está entre
dois mosaicos que sinalizam a centralidade da Palavra
de Deus que nos une, ao mesmo tempo em que indica
a beleza da unidade na diversidade. No mosaico da
esquerda, de forma discreta, encontramos o traço de
uma cruz, símbolo do Cristo que vence a morte e,
Ressuscitado, nos convida a testemunhar a paz que é
resposta a um mundo de muros e polarizações. Nele
somos chamados a edificar pontes de fraternidade. O
diálogo, enquanto compromisso de amor, é a certeza
que nos une e nos envia em missão, como bem nos
lembra a canção “Baião das Comunidades”, somos
comunidade, povo do Senhor, mulheres e homens de
fraterna comunhão e solidariedade”.
Maria da Conceição Soares Toledo e
Gilma Maria de Souza Neubaner (Catequese/ EPAPs)
Fonte de consulta:
Manual da CFE 2021 e site da CNBB
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MOMENTO DE REFLETIR

ACREDITE NA VIDA

Acreditar que a nossa vida não é melhor ou pior
do que a de ninguém. Nunca sentir-se maior ou
menor, mas igual. Fazer o bem sem olhar a quem
e não esperar nada em troca é uma maneira de
encontrar a felicidade.
Procurar sorrir sempre, mesmo diante das
dificuldades e não se envergonhar das lágrimas,
diante da necessidade, é outra maneira de irmos
ao encontro dela. Ser humilde, prestar favores sem
recompensas, abrir as mãos e oferecer ajuda são
maneiras de buscar a felicidade.
Chorar e sofrer, mas lutar e procurar vencer, sem
deixar o cansaço derrotar você, nem o desânimo
ou o preconceito dominá-lo, é uma maneira de
ganhar a felicidade. Aprender a defender seus
ideais e a amar seus semelhantes, a conquistar seus
amigos pelo que são e não pelo que queiram que
sejam são maneiras de abraçar a felicidade.
Saber ganhar e saber perder é uma rara
conquista, mas você consegue. Tenha fé, acredite
em Deus! Viva cada momento de sua vida como
se fosse o último. Faça de sua vida uma conquista
de vitórias, uma virtude e aproveite tudo o que
ela lhe der como oportunidade. Mesmo sofrendo,
sofra amando. Pois é através do amor que você
encontrará as chaves para abrir as portas da
felicidade.
www.mundodas mensagens.com

A BORBOLETA
E A VIDA HUMANA

Um certo dia, uma borboleta voava debaixo de
um telhado escuro procurando uma saída. Já fazia
muito tempo. Até que de repente, ela encontrou
uma telha transparente onde o sol brilhava, dando
a impressão de que ali era a saída. Permaneceu
então por um tempo naquele local, porém sem
sucesso. Ainda continuava presa. Nesse momento
de aflição, ela olhou para cima, e viu um canal que
seguia bem adiante e que ali era a verdadeira saída
para a luz do sol, onde ela poderia desfrutar de
toda a beleza que existe. Foi aí então que ela deu os
primeiros passos, voando devagarinho até chegar
lá fora, através daquele canal. Aí então é que ela
pôde ganhar a luz do dia e voar nesse grande
universo cheio de encanto e beleza.
Muitas pessoas vivem debaixo desse telhado
escuro (Mundo do pecado). Satisfazem os prazeres
da carne vivendo somente para esse mundo, sem
pensar que existe outra vida, ou seja, a vida eterna.
São as pessoas que procuram as drogas, o álcool, o
cigarro, pensando que ali é a saída.
O canal que a borboleta viu adiante, onde ela
encontrou a verdadeira saída, desfrutando das
belezas do universo, são as pessoas que olham
para cima e enxergam esse canal que é Deus, que
irá resolver todos os seus problemas. Isto acontece
através do jejum e da oração, cumprindo os
mandamentos de Deus e respeitando o direito de
cada um.
Assim é que essas pessoas ganharão a luz,
que é Deus, e desfrutarão das belezas celestiais
encontradas no Céu.
Eliseu José Dornelas
Comunidade Nossa Senhora das Graças
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RECEITA DE ANO NOVO
PARA VOCÊ ganhar belíssimo
Ano Novo
cor de arco-íris, ou da cor de sua paz,
Ano Novo sem comparação com todo
o tempo já vivido
(mal vivido talvez ou sem sentido)
para você ganhar um ano
não apenas pintado de novo, remendado
às carreiras,
mas novo nas sementinhas do que
virá a ser,
até no coração das coisas menos
percebidas
(a começar pelo seu interior)
novo espontâneo que de tão perfeito
nem se nota,
mas com ele se come, se passeia,
se ama, se compreende, se trabalha,
você não precisa beber champanha ou
qualquer outra birita,
não precisa expedir nem receber
mensagens

FELIZ ANO NOVO

(planta recebe mensagem?
passa telegrama?).
Não precisa
fazer lista de boas intenções
para arquivá-las na gaveta.
Não precisa chorar de arrependimento
pelas besteiras consumadas
nem parvamente acreditar
que por decreto da esperança
a partir de janeiro as coisas mudem
e seja tudo claridade, recompensa,
justiça entre os homens e as nações,
liberdade com cheiro e gosto
de pão matinal,
direitos respeitados, começando
pelo direito augusto de viver.
Para ganhar um ano - novo
que mereça este nome,
você, meu caro, tem de merecê-lo,
tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil,
mas tente, experimente, consciente.
É dentro de você que o Ano Novo cochila
e espera desde sempre.
Carlos Drummond de Andrade
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PADRE HIDERALDO

Definir Zumbi em uma palavra, vem duas: lutador e
guerreiro!
Pedir para os paroquianos definir padre Hideraldo em
uma palavra,
Vem logo: festeiro! “ Ô raça!”
Mas impossível defini-lo em uma palavra! Logo
emendam dezenas de outras.
São tantas as qualidades! Mas também tem defeitos!
Organizado! Positivo! Franco! Humano! Amigo e
prestativo!
Verdadeiro! Não faz rodeios...
Cuidadoso e amoroso com a família!

Novembro de 1965,
Enquanto em Palmares Zumbi fugia,
Tentando escapar da morte;
Em Antônio Dias, uma família composta
Por Maria e José, tal qual a família de Nazaré,
Esperava, ansiosa, o primogênito chegar.
20 de novembro,
Triste dia! Dia de a-le-gri-a!
Dois extremos. Destinos antagônicos!
Tristeza no Quilombo. Morre Zumbi dos Palmares.
Alegria! Muita alegria em Antônio Dias!
Nasce o primogênito de Maria e José,
E como Hideraldo será batizado.
Anos e décadas nos separam daquele dia.
Zumbi que morreu, hoje é referência de luta e
libertação.
É consciência Negra! É orgulho! É negritude!
Hideraldo que nasceu, hoje é referência na comunidade
cristã.
É Padre. É pároco. É liderança da Pastoral da Juventude!
Hoje, Zumbi, o líder que representa a luta negra
contra a escravidão,
É homenageado e exaltado por suas qualidades, mas
também julgado,
Pela diversidade dos múltiplos olhares dos brasileiros.
Hideraldo, Padre e Pároco, também não escapa a estes
múltiplos olhares,
Mas dos paroquianos das diversas comunidades do
triângulo: Bom Jardim, Esperança e Ideal.
Pedir para os brasileiros engajados na luta pela
Consciência Negra,
10

Ah! E... determinado, alegre e político!!!!
Acolhedor! Gosta de visitar e é observador!
Orante! Reflexivo! Cristão e grande homiliasta!
Obediente aos seus superiores.
Generoso! Empreendedor!
Ah!!! E gargalha como ninguém!
As gargalhadas que antes ecoavam apenas nos altares
das igrejas,
Hoje ecoam pelos vales, pelas ondas da liberdade!
São tantos os amigos de fé! Co-mu-ni-ca-dor.
E os defeitos?
É impulsivo! Às vezes coloca os carros na frente dos
bois.
Ah! Mas... assim que se percebe o equívoco, volta atrás
E segue em frente, “pois é vida que segue,
minha gente! ”
Mas... há controvérsia quanto ao seu maior defeito
ou... maior qualidade?
Para muitos, sua maior qualidade... Estes, liderados
por Marina.
Para outros tantos, seu maior defeito... Estes, liderados
por mim.
É a-tle-ti-ca-no. Ô raça!
Aí não há consenso, Padre....
Mas há consenso com o que a comunidade São João,
Aqui representada, deseja para o senhor.
Cantemos:
“Deus o abençoe, Deus lhe dê a paz, a paz que só o
amor é que nos traz.
A paz que só o amor é que nos traz.”
Por Dalva Morais/Novembro de 2020
Homenagem para o Pe. Hideraldo, por ocasião de seu aniversário
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1 – 6ª FEIRA
Sagrado Coração de Jesus
Solenidade: Santa Maria, Mãe de Deus
18h – N. S. Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Antuniel
19h30 – N. S. das Graças – Missa – Pe. Antuniel
19h30 – Matriz S. Geraldo – Celebração – Diácono Rogério
2 – SÁBADO
18h – São João Batista – Celebração – Diácono Rogério
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Antuniel
19h30 – S. Sebastião – Celebração – Diácono Rogério
19h30 – Sagrada Família – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – S. Antônio – Missa – Pe. Antuniel
3 – DOMINGO
Solenidade da Epifania do Senhor
7h – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel
7h – Nossa Senhora Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Antuniel
8h30 – São José – Missa – Pe. Hideraldo
10h – N. S. Aparecida – Batizados – Pe. Hideraldo
10h – Matriz S. Geraldo – Missa com transmissão pelo
YouTube da Paróquia São Geraldo – Pe. Antuniel
18h – São Francisco de Assis – Missa – Pe. Antuniel
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel
4 – 2ª FEIRA
19h30 – Centro Pastoral João Paulo II (Presencial)
Reunião do CPP
5 – 3ª FEIRA
9h às 11h30 e 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões, com agendamento – Pe. Antuniel
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel
6 – 4ª FEIRA
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e
Confissões, com agendamento – Pe. Antuniel
7 – 5ª FEIRA
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e
Confissões, com agendamento – Pe. Antuniel
19h30 – Matriz São Geraldo – Missa e Bênçãos, com
transmissão pelo YouTube da Paróquia São Geraldo
Pe. Antuniel
8 – 6ª FEIRA
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento
e Confissões, com agendamento – Pe. Antuniel
19h30 – São Sebastião – Missa – Pe. Antuniel

PROGRAMAÇÃO

9 – SÁBADO
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS
HORÁRIOS DE MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 QUILO
DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
9h – Centro Pastoral João Paulo II – Reunião da Equipe de
elaboração do Material dos Grupos de Reflexão
Pe. Hideraldo e Equipe
18h – Maria de Nazaré – Celebração - Diácono Rogério
18h – São João Batista – Missa – Pe. Antuniel
19h – Atos dos Apóstolos – Casamento de Josiel e Gislaine
Pe. Antuniel
19h30 – S. Francisco de Assis – Celebração
Diácono Rogério
19h30 – Santo Antônio – Celebração – Diácono Henrique
10 – DOMINGO
Festa do Batismo do Senhor
CAMPANHA DO QUILO – SSVP – LEVE NOS
HORÁRIOS DE MISSAS E CELEBRAÇÕES: 1 QUILO
DE ALIMENTO NÃO PERECÍVEL
7h – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Antuniel
8h30 – São José – Celebração – Diácono Henrique
10h – Matriz São Geraldo – Missa com a transmissão pelo
YouTube da Paróquia São Geraldo – Pe. Antuniel
18h – Sagrada Família – Missa – Pe. Antuniel
18h – Nossa Senhora Aparecida – Celebração
Diácono Henrique
18h – Atos dos Apóstolos – Celebração – Diácono Rogério
19h30 – Matriz São Geraldo – Missa – Pe. Antuniel
19h30 – Nossa das Graças – Celebração – Diácono Rogério
12 – 3ª FEIRA
9h às 11h30 e 15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II
Atendimento e Confissões, com agendamento – Pe. Antuniel
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel
14 – 5ª FEIRA
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e
Confissões, com agendamento – Pe. Antuniel
19h30 – Matriz São Geraldo – Missa e Bênçãos, com
transmissão pelo YouTube da Paróquia São Geraldo
Pe. Antuniel
15 – 6ª FEIRA
9h às 11h30 – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento
e Confissões, com agendamento – Pe. Antuniel
15h às 18h – Santo Antônio – Atendimento e Confissões
Pe. Antuniel
16 – SÁBADO
DIA DO DIZIMISTA
18h – São João Batista – Missa – Pe. Hideraldo
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Antuniel
19h30 – S. Sebastião – Celebração – Diácono Henrique
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16 – SÁBADO
19h30 – Sagrada Família – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel
17 – DOMINGO
2º Domingo do Tempo Comum
DIA DO DIZIMISTA
7h – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel
7h – Nossa Senhora Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Antuniel
8h30 – São José – Missa – Pe. Hideraldo
10h – Atos dos Apóstolos – Batizados – Pe. Hideraldo
10h – Matriz São Geraldo – Missa com transmissão pelo
YouTube da Paróquia São Geraldo – Pe. Antuniel
18h – São Francisco de Assis – Missa – Pe. Antuniel
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel
19 – 3ª FEIRA
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e
Confissões, com agendamento – Pe. Hideraldo
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
20 – 4ª FEIRA
Festa de São Sebastião
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e
Confissões, com agendamento – Pe. Hideraldo
19h30 – São Sebastião – Festa em honra a São Sebastião
Pe. Hideraldo e Diácono Henrique
21 – 5ª FEIRA
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e
Confissões, com agendamento – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz São Geraldo – Missa e Bênçãos, com
transmissão pelo YouTube da Paróquia São Geraldo
Pe. Hideraldo
22 – 6ª FEIRA
19h30 – S. Sebastião – Missa – Pe. Hideraldo
23 – SÁBADO
18h – São Francisco de Assis – Missa – Pe. Hideraldo
18h – Maria de Nazaré – Celebração – Diácono Henrique
19h30 – Sagrada Família – Celebração – Diácono Henrique
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
24 – DOMINGO
3º Domingo do Tempo Comum
7h – Nossa Senhora das Graças – Celebração
Diácono Henrique
7h – São João Batista – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 – Atos dos Apóstolos – Celebração
Diácono Henrique
8h30 – São José – Missa – Pe. Hideraldo
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10h – Matriz São Geraldo – Missa com a transmissão pelo
YouTube da Paróquia São Geraldo – Pe. Hideraldo
18h – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Hideraldo
18h – Nossa Senhora Aparecida – Celebração
Diácono Henrique
19h30 – Matriz São Geraldo – Missa – Pe. Hideraldo
19h30 – Nossa Senhora das Graças – Celebração
Diácono Henrique
26 – 3ª FEIRA
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Hideraldo
27 – 4ª FEIRA
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e
Confissões, com agendamento – Pe. Hideraldo
19h30 – Centro Pastoral João Paulo II – CPAE
28 – 5ª FEIRA
15h às 18h – Centro Pastoral João Paulo II – Atendimento e
Confissões, com agendamento – Pe. Hideraldo
19h30 – Matriz São Geraldo – Missa e Bênçãos, com
transmissão pelo YouTube da Paróquia São Geraldo
Pe. Hideraldo
30 – SÁBADO
9h – Paróquia S. José/Timóteo – Ordenação Sacerdotal do
Diácono Márcio Rodrigo Mota – D. Marco Aurélio
18h – São João Batista – Missa – Pe. Hideraldo
18h – Sagrada Família – Celebração – Diácono Henrique
18h – Maria de Nazaré – Missa – Pe. Antuniel
19h30 – Santo Antônio – Missa – Pe. Antuniel
19h30 – São Sebastião – Celebração – Diácono Henrique
19h30 – Matriz S. Geraldo – Batizados das crianças de 6ª e
9ª Etapas – Pe. Hideraldo
31 – DOMINGO
4º Domingo do Tempo Comum
7h – Nossa Senhora das Graças – Missa – Pe. Antuniel
7h – Nossa Senhora Aparecida – Missa – Pe. Hideraldo
8h30 às 16h – Comunidades N. S. Aparecida – Estudo da
CF 2021 (Presencial) – EPAP e Coordenador CPC e mais
duas pessoas de cada Comunidade – Equipe Paroquial
8h30 – Atos dos Apóstolos – Missa – Pe. Antuniel
8h30 – São José – Missa – Pe. Hideraldo
10h – N. S. das Graças – Batizados – Diácono Rogério
10h – Matriz São Geraldo – Missa com transmissão pelo
YouTube da Paróquia São Geraldo – Pe. Antuniel
18h – São Francisco de Assis – Missa – Pe. Antuniel
18h – Atos dos Apóstolos – Celebração – Diácono Henrique
19h30 – Matriz S. Geraldo – Missa – Pe. Antuniel
19h30 – Nossa Senhora das Graças – Diácono Rogério
Atenção: Todas as missas, devido a pandemia do
Covid-19, serão celebradas com público reduzido.
Agendamento pelo telefone: 3826-5213 ou pelo site
www.paroquiasaogeraldo.com.br

