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Uma das coisas mais difíceis na vida é amar sem se considerar 
dono. Até das coisas de Deus e até do próprio Deus, queremos 
nos adonar. Toma posse desta benção, toma posse da graça, toma 
posse da Palavra, toma posse disto, daquilo etc. “Tudo que eu 
quiser o cara lá de cima vai me dar”.

Quando nos adonarmos de alguma coisa ou de alguma pessoa, 
queremos subjugar, queremos forçar a realizar nossos desejos, 
viver ou existir segundo a nossa cartilha, adotar nossa visão de 
mundo etc.

Amar não é sinônimo de posse, é sinônimo de servir; ser feliz 
e realizado colocando-se a serviço da pessoa amada; ser feliz e 
realizado assistindo a felicidade e a realização da pessoa a quem 
serve, por amor.

Amar a ponto de gastar-se, gastar os dons, gastar os talentos, 
gastar as habilidades; fazer gostando de fazer, realizando-se nisto, 
implicando-se; sem, contudo, ser dono, é o que o Senhor Deus 
nos pede; pois Ele mesmo faz isto por nós. O Pai nos amou tanto 
que entregou seu próprio filho unigênito à morte para nos salvar. 
O próprio Jesus Cristo disse: “Ninguém tem maior amor do que 
aquele que dá a sua vida por seus amigos.” (Jo.15,13)

Deus não nos quer escravos, mas livres; não quer forçar que O 
aceitemos, quer que O aceitemos livremente; de todo o coração. 
Aí está o valor do livre arbítrio, o motivo pelo qual Deus não nos 
força a aceitar Sua vontade, Seus e ensinamentos. Deus nos pede 
renúncia, não nos obriga a renunciar. “Em seguida, Jesus disse 
a seus discípulos: ‘Se alguém quiser vir comigo, renuncie-se a si 
mesmo, tome sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar 
a sua vida, irá perdê-la; mas aquele que tiver sacrificado a sua 
vida por minha causa, irá recobrá-la.” (Jo.15,24-25) Ou ainda: 
“Entre vós, porém, não será assim: todo o que quiser tornar-se 
grande entre vós, seja o vosso servo; e todo o que entre vós quiser 
ser o primeiro, seja escravo de todos. Porque o Filho do Homem 
não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em 
redenção por muitos.” (Mc.10,43-45)

Este ano, que se inicia, em nossos relacionamentos, amemos 
desinteressadamente, sirvamos sem querer dominar, subjugar. O 
nosso amor ao próximo deve nos fazer servi-los; deixemos que o 
amor do próximo por nós o coloque a nosso serviço. Deixemos 
que o nosso amor a Deus nos coloque a serviço d’Ele. Ao longo 
deste ano, que iniciamos agora, coloquemo-nos à serviço de Deus 
e dos irmãos, e, deixemos que nos sirvam. Reconheçamos nossos 
irmãos de fé, no serviço que nos prestam, na comunidade; e, 
manifestemos nossa a eles gratidão. Vamos mostrar que somos 
irmãos, servindo ao próximo, na comunidade. Mostremos nosso 
amor a Deus, servindo-O.

Mas, ainda há um ponto a ser considerado: a despersonalização. 
Amar ao próximo desmedidamente, gastando-se totalmente, sem 
um norte orientador, é despersonalizar-se. Não me parece ser 
esta a vontade de Deus, porque não é assim que Ele lida conosco. 
Na passagem bíblica do jovem rico: “Jesus fixou nele o olhar, 
amou-o e disse-lhe: ‘Uma só coisa te falta; vai, vende tudo o que 
tens e dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois, vem 
e segue-me’. Ele entristeceu-se com essas palavras e foi-se todo 
abatido, porque possuía muitos bens.” (Mc.10,21-22) Pontos 

para os quais devo chamar a 
sua atenção: Jesus só aceita 
os pobres materialmente ou 
quem muda-se para a pobreza 
material? A resposta é não. 
O jovem rico amava a sua 
riqueza material mais do que 
a Deus, não era desapegado, 
este é o motivo de não o 
chamar de volta. Jesus nos 
ensina que devemos amar 
a Deus sobre todas as coisas. Nicodemos era um dos principais 
entre os judeus e tinha posses, pois, dentre outras coisas, foi 
quem cedeu o túmulo para que o corpo de Jesus fosse sepultado 
e era um túmulo novo, onde não havia sido sepultado ninguém. 
Mateus, o publicano, disse a Jesus, em sua casa, que daria metade 
de seus bens aos pobres e ressarciria quatro vezes mais a quem 
tivesse defraudado. Não é dito que ele ficou pobre, mas revela 
que sua riqueza, a partir daquele momento, não era o que tinha 
de mais importante em sua vida. Outro ponto: a santificação é 
processual e não pontual, ou seja, a partir deste momento sou 
santo. Vamos nos santificando à medida em que caminhamos 
no discipulado de Jesus. Jesus, ao fixar o olhar no jovem rico, 
o amou porque percebeu que, de fato, ele observava todos os 
mandamentos desde pequeno. O jovem rico já tinha caminhado 
muito na santidade. Então Jesus diz ‘uma só coisa te falta’, só mais 
um passo é necessário, desapegar-se e seguir Jesus.

Mas, voltemos ao ponto que falta: a despersonalização. 
Amar a Deus e amar ao próximo, sem um norte orientador, é 
despersonalizar-se. O norte orientador é: “Jesus respondeu-
lhe: ‘O primeiro de todos os mandamentos é este: Ouve, Israel, 
o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor; amarás ao Senhor teu 
Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu 
espírito e de todas as tuas forças. Eis aqui o segundo: Amarás o 
teu próximo como a ti mesmo. Outro mandamento maior do que 
estes não existe.” (Mc.12,29-31) Deus precisa estar acima de tudo 
em nossa vida; acima até de nós mesmos. O próximo deve ser 
amado como amamos a nós mesmos e não acima do amor que 
temos por nós mesmos. Jesus também disse: “Tudo o que quereis 
que os homens vos façam, fazei-o vós a eles. Esta é a Lei e os 
profetas.” (Mt.7,12) Também Deus age assim para conosco. Um 
exemplo é a própria passagem do jovem rico. 

Como eu disse, no mês passado, o Natal é o parto de Jesus na 
realidade em que cada um de nós está inserido, num diálogo 
aberto, sincero, fiel, amoroso e cheio de temor entre nós e Deus, a 
exemplo de Jó. Um diálogo que ilumina a nossa vida, como Jesus 
iluminou a vida da samaritana, ao pé daquele poço de água.

Que você, neste ano que estamos iniciando, redirecione a 
sua vida, segundo o que eu disse neste artigo, e, caso ainda não 
faça parte, torne-se mais uma pessoa a serviço de Deus, em sua 
comunidade. Deus abençoe.

Pe. Aloísio Vieira
Pároco
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FORMAÇÃO

ANO LITÚRGICO C

Ano 2022, a Igreja celebra o Ano C, dedicado à leitura 
e reflexão do evangelho de São Lucas. Esses escritos 
apresentam o cuidado com os pobres, o chamado à 
conversão, a misericórdia de Deus e a presença da Virgem 
Maria na vida da Igreja.

Quem é o autor do evangelho de Lucas? Desde os 
primeiros séculos os autores consideram que o evangelho 
seja de Lucas. Muitos comentaristas atribuem ao evangelista 
Lucas à profissão de médico (Cl 4,14) e o identificam com 
o discípulo e colaborador e secretário de Paulo (Fm 23ss, 
2Tm 4,11). O Evangelho de Lucas deve ter sido escrito entre 
os anos 80 a 90.  O lugar onde foi escrito entre a Grécia ou 
Ásia, ou mesmo a Antioquia da Síria.

Qual era seu objetivo? os escritos de Lucas é a prioridade 
dada aos cristãos provenientes do paganismo de cultura 
grega e aos judeus que moravam fora da Palestina (na 
diáspora). Eram comunidades de origem Paulinas, com 
imensas dificuldades de adaptação. Os escritos de Paulo 
confirmam este aspecto. Diante da catástrofe que foi a 
guerra judaica (70 d.C.), do cerco e destruição da cidade 
de Jerusalém por Tito e 4 legiões romanas, da destruição e 
incêndio do Templo de Jerusalém, da conquista de Massada 
73 d.C., dos conflitos internos e externos que transparecem 
no texto, o Evangelho de Lucas passou a fortalecer a fé das 
comunidades e reforçar o seu papel na história da salvação 
e assim, mantendo-as corajosamente no seguimento a Jesus 
Cristo. 

Para os pequenos, pobres, marginalizados do Império 
Romano, a proposta de Jesus é avassaladora. Iria mudar 
suas vidas iria fazê-los senhores da própria história. A 
totalidade da pessoa humana seria salva. Nesse sentido, 
Jesus é o nosso “Salvador” (Lc 2,11; At 5,31; 13,23), supera 
todas as propostas vinda da “paz Romana” e a ilusão de que 
o Imperador traria uma nova forma de vida. Luca apresenta 
Jesus Cristo como compassivo e misericordioso ( Lc 7,13; 
10,33; 15,20); Jesus profeta escolhido pelo Pai recebe uma 
missão de levar a Boa Nova aos pobres, aos pequeninos, 
aos que se encontram nas periferias das grandes cidades 
portuárias romanas (Lc 4,16-30; 7,36-50; 13,32-34). Em 
Jesus se realiza a revelação de Deus (Lc 1,42). Assim aparece 
no batismo, assim se manifesta na transfiguração do monte 
Tabor. No ministério público Jesus é apresentado como o 
Messias enviado por Deus, para salvar o seu povo (Lc 1,47; 
2,11.30-32).

Lucas em sua narrativa mostra um Jesus que vai ao 
encontro dos samaritanos, valoriza os publicanos em 
Lc 5,27: Levi e em Lc 19,2-10: Zaqueu, dos pecadores 
(Lc 7,36-50; Lc 15,11-32); da viúva (Lc 7,11-17), enfim 
dos marginalizados e excluídos da sociedade. O Jesus de 

Lucas veio para todos e quer salvar a todos. Seu plano de 
evangelização começa com aquilo que é menosprezado e 
rejeitado pela sociedade.

Jesus ama a cidade de Jerusalém . O  evangelho de Lucas 
dá grande destaque a cidade de “Jerusalém”. Tudo começa 
e termina em Jerusalém (1,5-23; 24,53). Jesus não se omite 
de participar das festas de preceito realizadas no templo, 
em Jerusalém (2,22.42), e metade do evangelho de Lucas 
narra ou em viagem para Jerusalém ou em estadia nessa 
cidade (9,50-21,38). Concluindo podemos afirmar que a 
cidade de Jerusalém é o ponto de chegada de Jesus para 
realizar a obra (Lc 17,11; Lc 19,28-38) e o ponto de partida 
para as comunidades assumirem após a ressurreição, a 
continuidade de sua missão (Lc 24,52).

Jesus vive em Oração? Lucas coloca em destaque a vida 
de oração de Jesus a tal ponto que o evangelho se entrelaça 
com os momentos de oração de Jesus, são muitos textos. Os 
momentos mais importantes de sua vida, as decisões mais 
radicais são preparadas pela oração. (Lc 1,10-11.13; 3,21; 
5,16.33; 6,12; 9,18.28; 11,1.2-8; 18,9-14; 22,32.41; 23,46).

As mulheres são discípulas de Jesus? Possivelmente 
por influência da cultura grega o evangelista Lucas cita 
um número maior de mulheres seguidoras e discípulas de 
Jesus dos outros evangelistas. É considerado o Evangelista 
das mulheres. (Personagens). Não esta apegado a estrutura 
patriarcal da família Judaica e do menosprezo do judaísmo 
pela mulher que as consideram impuras. A religião Judaica 
impõe duramente o sistema do “Puro e do Impuro” Em 
Lucas a mulher participa da evangelização, acompanha o 
grupo dos discípulos atua na obra de Jesus.

Maria, mãe de Jesus para Lucas é aquela que se dispõe a 
participar da história da salvação. É nela que começa a se 
manifestar o mistério do Deus encarnado. Maria passa ser 
o modelo do discípulo/ da discípula, pois acolhe Jesus, está 
presente no seu ministério (4,16-30), discurso inaugural da 
sinagoga de Nazaré. Além de Maria encontramos ao longo 
do evangelho de Lucas outras mulheres: Maria, chamada 
Madalena, Joana, mulher de Cuza, Suzana, que seguem 
Jesus desde a Galileia (Lc 8,1-3), elas estão presentes na 
sua morte e são as primeiras testemunhas da Ressurreição 
(Lc 22,27 e 23,50-56), as mulheres Maria Madalena, Joana 
e Maria, mãe de Tiago. Também são narradas várias 
curas e encontros significativos, nos quais as mulheres 
são protagonistas: a sogra de Pedro, a mulher pecadora, a 
mulher com fluxo de sangue. A presença do Espírito Santo 
como força que acompanha, conduz e inspira a missão de 
Jesus e da Igreja. Ele age em Jesus, Zacarias, Isabel, João 
Batista, Maria, Simeão, profetisa Ana e muitas outras 
pessoas.

Deusdi Ferreira 
Comunidade Santo Antônio / EPAP

Janeiro . 2022 . Paróquia São Geraldo
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amor divino, que é o Espírito Santo, que a catequese 
recebe a sua força de verdade e o constante empenho 
de dar testemunho do mesmo. A catequese configura-
se assim, como processo, itinerário ou caminho na 
seqüela do Cristo do Evangelho, no Espírito, rumo 
ao Pai, caminho este empreendido para alcançar a 
maturidade da fé “pela medida do dom de Cristo” (Ef 
4,7) e as possibilidades e as necessidades de cada um.

A catequese, que é, portanto, pedagogia da fé em ato, 
ao realizar as suas tarefas, não pode deixar-se inspirar 
por considerações ideológicas, ou por interesses 
puramente humanos, não confunde o agir salvífico 
de Deus, que é pura graça, com o agir pedagógico 
do homem, nem tampouco os contrapõe e separa. É 
o diálogo que Deus vai tecendo amorosamente com 
cada pessoa, que se torna sua inspiração e sua norma; 
dele, a catequese se torna “eco” incansável, buscando 
continuamente o diálogo com as pessoas, segundo 
as grandes indicações oferecidas pelo Magistério da 
Igreja. 

OBS: Continuamos a reflexão no próximo edição

Fonte de consulta: Novo Diretório de Catequese
Gilma Maria de Souza Neubaner (Catequese/ EPAC) 

Maria da Conceição Soares Toledo (Catequese/ EPAP)

PEDAGOGIA DIVINA
 E CATEQUESE

A catequese, enquanto comunicação da divina 
revelação, inspira-se radicalmente na pedagogia de 
Deus como se desvela em Cristo e na Igreja, acolhe 
os seus critérios constitutivos e, sob a guia do Espírito 
Santo, faz uma sábia síntese da mesma, favorecendo 
assim, uma verdadeira experiência de fé, um encontro 
filial com Deus. Deste modo, a catequese: É uma 
pedagogia que se insere no “diálogo de salvação” 
entre Deus e a pessoa e, além de servir a este diálogo, 
ressalta devidamente a destinação universal de tal 
salvação. No que diz respeito a Deus, sublinha a 
iniciativa divina, a motivação amorosa, a gratuidade, o 
respeito pela liberdade; no que diz respeito ao homem, 
evidencia a dignidade do dom recebido e a exigência 
de crescer continuamente neste. Aceita o princípio da 
progressividade da Revelação, a transcendência e a 
conotação misteriosa da Palavra de Deus, assim como 
também a sua adaptação às diversas pessoas e culturas.  
Reconhece a centralidade de Jesus Cristo, Palavra 
de Deus feita homem, que determina a catequese 
como “pedagogia da encarnação”, razão pela qual o 
Evangelho deve ser proposto sempre para a vida e na 
vida das pessoas. Valoriza a experiência comunitária 
da fé, própria do Povo de Deus, da Igreja. Radica-se na 
relação interpessoal e faz próprio o processo de diálogo. 
Faz-se pedagogia de sinais, onde se entrelaçam fatos e 
palavras, ensinamento e experiência. Sendo o amor de 
Deus a razão última da sua revelação, é do inexaurível 

FORMAÇÃO
Janeiro . 2022 . Paróquia São Geraldo
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Principais razões para se tornar um catequista:

1. Você crescerá em sua própria fé, aprenderá 
os ensinamentos da Igreja e aprofundará seu 
relacionamento com Jesus;

2. Seu batismo chama você para participar do 
ministério de Jesus;

3. Crianças, adolescentes e adultos no mundo 
de hoje, mais do que nunca, precisam ouvir as Boas 
Novas de Jesus;

4. Crianças, adolescentes e adultos no mundo de 
hoje, mais do que nunca, precisam encontrar bons 
exemplos de fé;

5. Você tem muito a compartilhar com aqueles a 
quem ensinará e oportunidades de compartilhar a fé 
com outros catequistas;

6. Os livros didáticos / recursos catequéticos de 
hoje oferecem excelente suporte;

7. Você será desafiado, se divertirá e fará novos 
amigos;

8. Você ajudará as pessoas a aprofundar seu 
relacionamento com Jesus; (Você estará evangelizando!)

9. Você estará entregando uma tradição de 2000 
anos que muda vidas;

10. É nosso trabalho: Jesus nos enviou para “ir e 
ensinar todas as nações”.

Que outros motivos você incluiria?

O(A) CATEQUISTA

A principal missão do catequista é levar a um 
encontro profundo com Jesus. Cada catequizando 
deve ser convidado a se imaginar caminhando com 
Jesus e seus apóstolos, vendo o que ele fazia em cada 
situação, sentindo-se parte dessa história. De acordo 
com o Papa Francisco, ser catequista não é uma 
profissão, mas uma vocação.

Evangelizar requer amor, amor sempre mais forte 
por Cristo, amor pelo seu povo santo. O catequista 
deve levar crianças, jovens e adultos ao encontro de 
Jesus, tanto histórico como de hoje. Histórico porque 
necessitamos de um referencial concreto, palpável, 
que passou pelas vicissitudes que passamos hoje e nos 
orienta como carregar a nossa cruz; viveu os valores 
evangélicos que nos transmitiu. Jesus de hoje, que 
nos ensina a viver os valores evangélicos em nossa 
realidade.

Seja Dizimista
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GRUPO DE REFLEXÃO

A comunidade São João Batista 
localizada no bairro esperança, possui 
hoje três grupos de reflexão, com 
a chegada da pandemia os nossos 
encontros paralisados, mesmo assim 
continuamos fazendo os trabalhos 
dentro do que eram possíveis com 
nossas orações e doações. 

Os participantes de nossos grupos na 
sua grande maioria são pessoas idosas 
e nas casas onde eram os encontros, 
sempre tinha um idoso, um doente e 
também muitas pessoas afastadas da 
igreja. 

Com a chegada da pandemia, paralisação dos nossos encontros, continuávamos fazendo os trabalhos dentro do 
que eram possíveis de ser realizados, com todos os protocolos exigidos.

 No mês de agosto voltamos a reunir os três grupos, desta vez dentro da igreja de nossa comunidade são João 
Batista.

Começamos fazendo às reflexões e com isso Já fizemos a semana da família, da Bíblia e a semana missionária.
 Sendo que um dos grupos mais antigos  é o de Santa Terezinha. O grupo mensageiro da paz e são João Maria 

Vianney são os filhos ou filiais do grupo santa Terezinha.
E assim a gente vai levando, contamos às vezes com, 10, 12, 15 e até com 17 participantes em nossas reuniões.
Algumas pessoas ainda não voltaram, cada uma no seu tempo, acredito que muito em breve todos retornaram, 

e aí teremos novamente grupos cheios, animados e atuantes.
Que Deus nos abençoe,
Vacinas para todos e o fim da pandemia.

Grupos de Reflexão da Comunidade São João Batista

REFLEXÃO
Janeiro . 2022 . Paróquia São Geraldo

INTENÇÕES CONFIADAS PELO PAPA
AO APOSTOLADO DA ORAÇÃO, EM JANEIRO DE 2022

Rede Mundial de Oração do Papa

Intenção de oração pela evangelização – Educar para a fraternidade.

Rezemos para que todas as pessoas que sofrem discriminações e perseguições religiosas encontrem nas 
sociedades onde vivem o reconhecimento dos próprios direitos e da dignidade que nasce de ser irmãos.
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PASTORAL DA SAÚDE

BANHOS

Transforme esse hábito num momento importante 
para cuidar de você

Não importa se eles são energizantes, revitalizantes, 
medicinais ou embelezadores. Na verdade, todos os 
banhos feitos com ingredientes naturais são benéficos 
para quem busca o equilíbrio físico e até mesmo 
psíquico, já que o ato de se banhar implica concentração 
e também representa limpeza e purificação.

. Banho para aliviar assaduras de crianças:

Ferva por 2 minutos:
- 03 litros de água
- 02 xícaras (chá) de rosa-branca
- ½ xícara (chá) de camomila
- 02 xícaras (chá) de tanchagem
Desligue o fogo. Junte mais:
- 03 litros de água fria 
- 01 xícara (chá) de maisena
Mexendo sempre para que ela se dissolva bem. Coe 

o preparado, espere ficar morno e deixe a criança 
permanecer por 10 minutos nesse banho.

. Cansaço e fadiga

Esse banho serve para relaxar e revitalizar ao mesmo 
tempo.

Em uma bacia, coloque:
- Um punhado de folhas de hortelã
- 03 colheres de sopa de canela em pó
- Pétalas de um girassol
Jogue por cima dos ingredientes 05 litros de água 

morna e deixe descansando por 05 minutos.
Depois de coado, você pode jogar o preparado no 

seu corpo (do pescoço para baixo) ou jogá-lo em uma 
bacia ou banheira para se banhar.

. Cólicas Menstruais

No período que antecede a menstruação, tome um 
banho de hortelã para evitar as terríveis cólicas.

Ferva 03 litros de água e adicione a ela:
- 03 xícaras (chá) de folhas de hortelã
Tampe e deixe ferver por mais 2 minutos. Desligue 

o fogo e adicione 3 litros de água fria. Despeje em 
uma bacia ou banheira e fique jogando pelo sue corpo 
durante 10 minutos.

. Contra abcessos

Quem sofre com os abcessos, aqueles acúmulos de 
pus sobre feridas, pode fazer este banho parcial.

Ferva 01 litro de água e acrescente 01 punhado de 
sal grosso.

Desligue o fogo e espere amornar.
Deixe o local do corpo que contém o abcesso dentro 

da água por 30 minutos.

. Contra inveja e olho gordo

Em 03 litros de água morna, coloque:
-  1 punhado de arruda
- 01 colher (chá) de sal grosso
- 03 gotas de essência de eucalipto
- 05 gotas de essência de flores do campo

Misture bem e jogue a água no seu corpo, do pescoço 
para baixo, depois de ter tomado o banho normal.

Fonte: Revista Plantas Milagrosas, edição Especial Energia 

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

Janeiro . 2022 . Paróquia São Geraldo



8

REFLEXÃO
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SER BURRO ENTRE OS INTELIGENTES
OU SER INTELIGENTE ENTRE OS BURROS

Certa vez ouvi uma reflexão que me deixou intrigado, pensativo. A pessoa disse: “Seja o burro entre os inteligentes, 
mas não seja o inteligente entre os burros. Sabe o que isto significa? Significa que você deve andar com pessoa que 
lhe acrescentem muito. Muitas vezes, por causa do ego, você quer ser o inteligente entre todo muito. Não ande 
com os imbecis, porque você vai ser contaminado por eles. Não é você que vai mudá-los. Ande com pessoas que 
lhe tragam valor, que apoiem seus sonhos. Cuidado com os invejosos.”  

Então fiquei pensando!!! De fato, as pessoas são diferentes umas das outras e sempre vamos encontrar pessoas 
mais inteligentes que nós e pessoas menos inteligentes que nós. 

Segundo a reflexão, que este senhor fez, devemos procurar pessoas mais inteligentes que nós para trazer à nossa 
convivência e não conviver com pessoas menos inteligentes. Isto porque, ainda segundo esta reflexão, elas vão nos 
emburrecer. Mas, também podemos ser recusados, pois procurando o grupo ou pessoas mais inteligentes, ele ou 
eles poderão nos considerar menos inteligentes e nos desprezarem.

Também devemos considerar que há uma assimetria lógica nesta reflexão. Segundo a reflexão, não devemos 
andar com pessoas menos inteligentes, “Não ande com os imbecis, porque você vai ser contaminado por eles. 
Não é você que vai mudá-los.” Ora, se os menos inteligentes podem nos puxar para o nível deles, porque nós não 
podemos puxá-los para o nosso nível; contribuir para a evolução deles. Ou o contrário, se fazemos parte de um 
grupo de pessoas inteligentes, por que eles não podem nos fazer evoluir?

A premissa tese é verdadeira, ou seja, as pessoas são diferentes umas das outras e, entre estas diferenças, está a 
diferença de inteligência; sempre vamos encontrar pessoas menos inteligentes que nós e vamos encontrar pessoas 
mais inteligentes que nós. Mas, a premissa antítese apresenta assimetria, pois, se os menos inteligentes podem 
puxar os inteligentes para o nível deles, por que os inteligentes não podem fazer o mesmo? O relacionamento 
humano é de ajuda mútua, de partilha, de solidariedade, de serviço mútuo. Evoluímos juntos, caminhamos juntos. 
O que devemos fazer é estarmos abertos uns aos outros e disponíveis para receber ajuda e para ajudar, para colocar 
nossos dons e talentos a serviço dos irmãos e aceitar os préstimos dos dons e talentos dos outros.

Você já vive a experiência de ser ajudado pelos dons e talentos dos irmãos, na sua comunidade eclesial; pois 
quando precisa de alguma coisa, para si ou para outros, recorre à comunidade. Caso não faça parte de um dos 
grupos eclesiais de sua comunidade, comece agora, entre para um dos grupos eclesiais que lá existem e coloque 
seus dons e talentos a serviço dos irmãos.

Esperamos por você!!! 
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“Fala com sabedoria, ensina com amor”
(Cf. Pr.31,26) - C.F./2022 

01 – Sábado – Santa Maria, Mãe de Deus, 
Confraternização Universal, Aniversário Natalício 
do Diá. João Carlos Medeiros 
18:00h Cel de Ano Novo na São João Batista 
Diác. Rogério
18:00h Missa de Ano Novo na Maria de Nazaré 
Pe. Morini
19:30h Celebração de Ano Novo na São Francisco de 
Assis – Diác. Henrique
19:30h Missa de Ano Novo na Matriz São Geraldo 
Magela – Pe. Morini
19:30h Missa Ano Novo na Sagrada Família 
Pe. Aloísio
19:30h Celebração de Ano Novo na N Sra das Graças 
– Diác. Rogério

02 – Domingo – II Domingo do Natal, Aniversário 
Natalício Do Diác. João Carlos de Medeiros
07:00h Missa na N. Sra. das Graças – Pe. Aloísio
07:00h Missa na N. Sra. Aparecida – Pe. Morini
08:30h Missa na São José – Pe. Aloísio
08:30h Celebração na Sagrada Família
10:00h Missa na Matriz São Geraldo Magela 
Pe. Aloísio
18:00h Cel na N. Sra. Aparecida – Diác. Henrique
18:00h Missa na São Sebastião – Pe. Morini
19:30h Missa na S Francisco de Assis – Pe. Aloísio
19:30h Missa na N. Sra. das Graças – Dom Odilon
19:30h Missa na Matriz São Geraldo Magela 
Pe. Morini

04 – Terça feira
09:00h. Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio
15:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Morini

05 – Quarta feira
09:00h. Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio 
15:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Morini
19:30h. Reunião presencial do CPP na Matriz São 
Geraldo

06 – Quinta feira – Epifania do Senhor, Dia de Reis
15:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Morini 
19:30h Missa e bênçãos na Matriz de São Geraldo 
Magela – Pe. Morini
19:30h Adoração ao Santíssimo nas comunidades: N 
Senhora Aparecida, São João Batista, Nossa Senhora 
das Graças e São Francisco de Assis
19:30h Adoração e bênção do Santíssimo na Maria de 
Nazaré - Diác Henrique
19:30h Adoração e bênção do Santíssimo na Sagrada 
Família – Diác. Rogério

07 – Sexta feira
07:00h Missa na N. Sra. das Graças – Pe. Morini
09:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio 
15:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento 
na N.S. das Graças – Pe. Morini
19:30h Missa na Matriz São Geraldo Magela
Pe. Aloísio

08 – Sábado – Campanha do quilo – SSVP – Leve 
nos horários das missas e celebrações Alimento 
não perecível, Missa do envio dos coroinhas nas 
comunidades
18:00h Celebração na São Francisco de Assis
18:00h Missa na Maria de Nazaré – Pe. Morini
18:00h Missa na São João Batista – Pe. Aloísio
19:30h Celebração na Sagrada Família

09 – Domingo – Batismo do Senhor, Campanha 
do quilo SSVP – Leve nos horários das missas e 
Celebrações Alimento não perecível 
Aniversário Natalício de Dom Odilon Guimarães 
Moreira e Aniversário de Ordenação de Pe. Jesu 
Doss Rayappan, SMM, Missa do envio dos coroinhas 
nas comunidades
07:00h Celebração na N. Sra. das Graças
07:00h Cel na N. Sra. Aparecida – Diác. Rogério
08:00h Celebração da vida da Pastoral da  Criança na 
São Sebastião
08:30h Missa na São José – Pe. Aloísio
08:30h Missa na Sagrada Família – Pe. Morini
10:00h Batizados na N Sra  Aparecida – Pe. Morini
10:00h Missa na Matriz São Geraldo Magela 
Pe. Aloísio
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18:00h Missa na São Sebastião – Pe. Morini
18:00h Missa na N. Sra. Aparecida – Pe. Aloísio
19:30h Celebração na São Francisco de  Assis 
Diác. Henrique
19:30h Missa na N. Sra. das Graças – Pe. Morini
19:30h Missa na Matriz São Geraldo Magela 
Dom Odilon

11 – Terça feira – Aniversário Natalício de Pe. 
Ronaldo Silva Tôrre
09:00h. Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio 
15:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Morini

12 – Quarta feira
09:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio
15:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Morini

13 – Quinta feira
15:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Morini 
19:30h. Missa e bênçãos na Matriz de São Geraldo 
Magela – Pe. Aloísio

14 – Sexta feira – Aniversário Natalício de Pe. Márcio 
Soares e do Diác. Luiz Carlos de Paiva Aniversário 
de Ordenação Sacerdotal de  Dom Marco Aurélio 
Gubiotti
09:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio 
15:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento 
na N.S. das Graças – Pe. Morini
18:00h Celebração da vida da Pastoral da Criança na N 
Sra das Graças

15 – Sábado – Dia do Dizimista
15:00h Celebração da vida da Pastoral da Criança na N 
Sra Aparecida
18:00h Celebração na São Francisco de Assis
18:00h Missa na São João Batista – Pe. Morini
18:00h Missa na Maria de Nazaré – Pe. Aloísio
19:30h Missa na Sagrada Família – Pe. Morini

16 – Domingo – II Domingo do Tempo Comum, Dia 
do Dizimista
07:00h Missa na N. Sra. das Graças – Pe. Morini
07:00h Missa na N. Sra. Aparecida – Pe. Aloísio
08:30h Missa na São José – Pe. Morini
08:30h Cel na Sagrada Família – Diác. Rogério
10:00h Missa na Matriz São Geraldo Magela 
Pe. Morini
18:00h Missa na N. Sra. Aparecida - Pe. Morini
18:00h Missa na São Sebastião – Pe. Aloísio
19:30h Missa na São Francisco de Assis – Dom Odilon
19:30h Celebração na Nossa Senhora das Graças 
 Diác. Henrique
19:30h Missa na Matriz São Geraldo Magela 
Pe. Aloísio

17 – Segunda feira – Santo Antão, Abade (Memória)
19:30h. Missa do 1º dia do tríduo do padroeiro na São 
Sebastião, com a presença da Relíquia de São Geraldo 
Magela – Pe. Morini e Diác. Rogério

18 – Terça feira – Férias de Pe. Morini
09:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio 
19:30h Missa do 2º dia do tríduo do padroeiro na São 
Sebastião, com a presença da Relíquia de São Geraldo 
Magela – Pe. Aloísio 

19 – Quarta feira – Férias de Pe. Morini
09:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio 
19:30h Celebração do 3º dia do tríduo do padroeiro 
na São Sebastião, com a presença da Relíquia de São 
Geraldo Magela – Diác. Rogério

20 – Quinta feira – São Sebastião, Mártir (Memória), 
Férias de Pe. Morini
19:30h. Missa da festa do padroeiro na São Sebastião, 
com a presença da Relíquia de São Geraldo Magela – 
Pe. Aloísio
19:30h Celebração e bênçãos na Matriz de São Geraldo 
Magela – Diác. Rogério

Atenção: Todas as missas/celebrações, devido a 
pandemia do Covid-19, serão celebradas com 
público reduzido. Agendamento pelo telefone: 3826 
5213 ou pelo site.
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21 – Sexta feira – Santa Inês, Virgem e Mártir, Férias 
de Pe. Morini
09:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio

22 – Sábado – São Vicente, Diácono e Mártir, Férias 
de Pe. Morini
11:00h Casamento na Matriz de São Geraldo Magela 
Pe. Aloísio
18:00h Casamento na Matriz de São Geraldo Magela 
Pe. Aloísio
18:00h Celebração São Francisco de Assis
18:00h Celebração na Maria de Nazaré
18:00h Cel na São João Batista – Diác. Rogério
19:30h. Missa na Sagrada Família – Pe. Aloísio

23 – Domingo – III Domingo do Tempo Comum, 
Aniversário de Ordenação Sacerdotal de Dom 
Odilon Guimarães Moreira, Férias de Pe. Morini
07:00h Missa na N. Sra. das Graças – Pe. Aloísio
07:00h Celebração na N. Sra. Aparecida
08:30h Missa de Ação de Graças pelo aniversário da 
comunidade na São José, com a presença da Relíquia 
de São Geraldo Magela – Pe. Aloísio
08:30h Celebração na Sagrada Família
10:00h Batizados na N Sra das Graças – Diác. Rogério
10:00h Missa na Matriz São Geraldo Magela 
Pe. Aloísio
14:00h Reunião formativa com toda a coordenação 
comunitária e paroquial da Pastoral Litúrgica na Matriz 
São Geraldo Magela – Pe. Aloísio
18:00h Celebração na N. Sra. Aparecida 
19:30h Celebração na São Sebastião – Diác. Rogério
19:30h Celebração na São Francisco de Assis
19:30h Missa na N. Sra. das Graças – Dom Odilon
19:30h Celebração na Matriz de São Geraldo Magela  
Diác. Rogério

25 – Terça feira – Conversão São Paulo, Apóstolo 
(Festa), Férias de Pe. Morini
09:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio 
19:30h Missa de Ação de Graças pelo aniversário da 
RCC, com a presença da Relíquia de São Geraldo 
Magela, na Matriz – Pe. Aloísio

26 – Quarta feira – Santos Timóteo e Tito, bispos 
(Memória) – Aniversário Natalício de Pe. William 
Pires Luciano¸ Férias de Pe. Morini
09:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São  João Paulo II – Pe. Aloísio 
19:30h. Reunião presencial do CPAE, no Centro 
Pastoral São João Paulo II (aprovar planejamento 
orçamentário) – Pe. Aloísio

27 – Quinta feira – Férias de Pe. Morini
19:30h Missa e bênçãos na Matriz de São Geraldo 
Magela – Pe. Aloísio
19:30h Adoração e bênção do Santíssimo São João 
Batista - Diác Henrique
19:30h Adoração e bênção do Santíssimo na  São 
Sebastião – Diác. Rogério

28 – Sexta feira – São Tomás de Aquino, presbítero 
e doutor da Igreja (Memória) Aniversário de 
Ordenação de Pe. José Geraldo de Melo, Férias de Pe. 
Morini
09:00h Atendimento e Confissões, com Agendamento, 
no Centro Pastoral São João Paulo II – Pe. Aloísio

29 – Sábado – Aniversário Natalício do Diá. Luiz 
Sales Luzia, – Férias de Pe. Morini
15:00h Celebração da vida da Pastoral da Criança na 
São José
18:00h Celebração na São Francisco de Assis
18:00h Cel na Maria de Nazaré – Diác. Rogério
18:00h Missa na São João Batista – Pe. Aloísio
19:30h Missa na Sagrada Família – Pe. Aloísio

30 – Domingo – IV Domingo do Tempo Comum, 
Aniversário de Ordenação de Pe. Márcio Rodrigo 
Mota, – Férias de Pe. Morini
07:00h Cel na N. Sra. das Graças – Diác. Rogério
07:00h Missa na N. Sra. Aparecida – Pe. Aloísio
07:30h Curso para catequista novato no CPSJPII
08:30h Missa na São José – Pe. Aloísio
08:30h Cel na Sagrada Família – Diác. Henrique
10:00h Missa na Matriz São Geraldo Magela – Pe. 
Aloísio
18:00h Celebração na N. Sra. Aparecida
18:00h Missa na São Sebastião – Dom Odilon
19:30h Celebração na São Francisco de  Assis – Diác. 
Rogério
19:30h Missa na N. Sra. das Graças – Pe. Aloísio
19:30h Cel na Matriz São Geraldo Magela – Diác. 
Henrique
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