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Parabéns Dom José Heleno, pelo 89º
Aniversário Natalício e pelos: 64 anos de
Sacerdócio e 40 anos de ordenação Episcopal!
O bispo emérito de Governador Valadares, residente em Caratinga, dom José
Heleno, celebrou 89 anos de idade, 64 de
sacerdócio e 40 de ordenação episcopal.
Natural de Cipotânia, MG, dom José foi
ordenado presbítero em 1952, exercendo
seu ministério nas paróquias de Rio Espera, Desterro do Melo e Mercês. Foi eleito
bispo em 1976, indo para Valadares.
Desde sua renúncia ao governo da
diocese em 2001, devido às complicações
de saúde, ele reside em Caratinga. Foram mais de dez anos na companhia de
seu irmão dom Hélio Gonçalves. Nestes
últimos, dom José tem vivido com dom
Emanuel, que lhe tem grande estima e
consideração.
Dom José, recebe da paróquia São
João Batista/Catedral essa singela homenagem!
“DOM JOSÉ
HELENO, “Padre
é aquele que desempenha a sua função
com zelo e dignidade, procura o caminho
seguro para o Pai, a verdade que não decepciona, a vida plena que brota do amor
de Deus.”
A vocação é dádiva que se recebe das
mãos de Deus e o senhor a recebeu com
humildade no coração, simplicidade e desempenhou o seu ministério com piedade

e fé desafiando a importante e sublime
missão de Evangelizador.
É uma glória o padre dizer: “ISTO
É MEU CORPO, ISTO É O MEU SANGUE, os seus pecados estão perdoados”,
porque suas mãos foram ungidas para perdoar e abençoar.
O padre é o guia, o orientador, o pastor de seus fiéis, por isso nos ensina “o
que vale ao homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma?” (São Francisco
Xavier).
Comemoramos com muita alegria os
40 anos de vida episcopal do bispo feliz,
alegre e amigo que sempre ensinou a todos a conjugar os verbos: dar, partilhar e
amar, porque a vontade de Deus é que todos nós sejamos santos.
Dom Heleno, tenho a lhe dizer que,
quem segue Jesus também ama Nossa Senhora, porque onde Maria entra, aproxima as pessoas de Jesus.
Que Deus permaneça sempre com o
senhor, cobrindo-o de brilho e bênção, fazendo-o portador da paz e do amor, e que
seu sorriso chegue até Deus como uma
prece, pedindo que na terra haja paz entre
os homens.

Dora Bomfim Pereira do Vale
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MENSAGEM DO PÁROCO

E

stimado amigo paroquiano, leitor de nosso informativo “A Catedral”, saudações e bênçãos no Senhor.
Eis que bateu as portas de
nosso coração um novo ano
litúrgico, trata-se do tempo do
Advento.
Advento é uma palavra
latina que significa aproximarse, vir chegando aos poucos.
Durante as quatro semanas
do Advento a gente se prepara para o Natal. No Advento
ouvimos as vozes sempre atuais dos profetas bíblicos, anunciando a vinda do Messias.
Também ouvimos a voz de
João Batista e do próprio Jesus
anunciando a proximidade do
Reino de Deus.

O Advento é tempo de alegre
expectativa. O tempo do Advento
é, para toda a Igreja, momento de
forte mergulho na liturgia e na
mística cristã. É tempo de espera
e esperança, de estarmos atentos
e vigilantes, preparando-nos alegremente para a vinda do Senhor,
como uma noiva que se enfeita,
se prepara para a chegada de seu
noivo, seu amado.
Há relatos de que o Advento começou a ser vivido entre os
séculos IV e VII em vários lugares
do mundo, como preparação para
a festa do Natal. No final do século IV, na Gália (atual França) e
na Espanha, tinha caráter ascético
com jejum, abstinência e duração
de 6 semanas como na Quaresma.
Este caráter ascético para a preparação do Natal se devia à preparação dos catecúmenos para o batismo na festa da Epifania. Somente
no final do século VII, em Roma,
é acrescentado o aspecto escatológico do Advento, recordando a segunda vinda do Senhor. Só após a
reforma litúrgica é que o Advento
passou a ser celebrado nos seus
dois aspectos: a vinda definitiva
do Senhor e a preparação para o
Natal, mantendo a tradição das 4
semanas.
O Advento recorda a dimensão histórica da salvação, evidencia a dimensão escatológica do
mistério cristão e nos insere no
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caráter missionário da vinda de
Cristo. Jesus de fato se encarna e
se torna presença salvífica na história, confirmando a promessa e
a aliança feita ao povo de Israel.
Deus que, ao se fazer carne, plenifica o tempo (Gl 4,4) e torna
próximo o Reino (Mc 1,15). O
Advento recorda também o Deus
da revelação, Aquele que é, que
era e que vem (Ap 1, 4-8), que
está sempre realizando a salvação,
mas cuja consumação se cumprirá
no “dia do Senhor”, no final dos
tempos. O caráter missionário do
Advento se manifesta na Igreja
pelo anúncio do Reino e a sua
acolhida pelo coração do homem
até a manifestação gloriosa de
Cristo. As figuras de João Batista
e Maria são exemplos concretos
da missionariedade de cada cristão, quer preparando o caminho
do Senhor, quer levando o Cristo
ao irmão para o santificar. Não se
pode esquecer que toda a humanidade e a criação vivem em clima
de advento, de ansiosa espera da
manifestação cada vez mais visível
do Reino de Deus.
Deus é fiel a suas promessas:
o Salvador virá; daí a alegre expectativa, que deve nesse tempo, não
só ser lembrada, mas vivida, pois
aquilo que se espera acontecerá
com certeza. Portanto, não se
está diante de algo irreal, fictício,
passado, mas diante de uma reali-

dade concreta e atual. A esperança da Igreja é a esperança
de Israel já realizada em Cristo, mas que só se consumará
definitivamente na parusia
do Senhor. Por isso, o brado
da Igreja característico nesse
tempo é “Maranatha”! Vem
Senhor Jesus!
O tempo do Advento é
tempo de esperança porque
Cristo é a nossa esperança
(1Tm 1, 1); esperança na renovação de todas as coisas, na
libertação das nossas misérias,
pecados, fraquezas, na vida
eterna, esperança que nos
forma na paciência diante das
dificuldades e tribulações da
vida, diante das perseguições.
O Advento também é
tempo propício à conversão.
Sem um retorno de todo o ser
a Cristo não há como viver a
alegria e a esperança na expectativa da Sua vinda. É necessário que “preparemos o caminho do Senhor” nas nossas
próprias vidas, “lutando até o
sangue” contra o pecado, através de uma maior disposição
para a oração e mergulho na
Palavra.
Desejo a todos um feliz
e abençoado Natal!
Pe. Moacir Ramos Nogueira

DIA DA MISERICÓRDIA, COM
ATENDIMENTO DE CONFISSÕES
“O Bom Deus me fez compreender que existem almas que sua
misericórdia não se cansa de esperar.”
(Santa Terezinha do Menino Jesus)
Dezembro:
Dia 7 (quarta-feira): 14h às 18h e 19h às 20:30h.
Dia 14 (quarta-feira): 14h às 18h e 19h às 20:30h.
Dia 21 (quarta-feira): 14h às 18h e 19h às 20:30h.
Dia 28 (quarta-feira): 14h às 18h e 19h às 20:30h.
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NATAL: TEMPO FORTE
PARA A CONSTRUÇÃO DE
RELAÇÕES HUMANAS

O

que é Natal? Natal é o grande e profundo mistério, jamais
explicável, de o filho de Deus, a Palavra eterna do Pai, tornarse humano, um de nós, assumir o pó da terra, com todos os
seus elementos físico-químicos dos quais somos feitos. Jesus assumiu a natureza humana com um corpo igual ao nosso – tornou-se
totalmente homem, menos no pecado. Ele é uma pessoa divina
– a segunda pessoa da Santíssima Trindade -com duas naturezas,
a divina e a humana. Ele assumiu a nossa casa comum, o planeta
terra, tornando-se, assim, parte dele. Jesus se fez humano para que
o homem se fizesse divino. Isso é Natal, Deus nascendo no meio de
nós. Ele quis recriar o homem e recriar a vida depois que o homem
estragou o projeto de Deus com o pecado. Para isso ele deu a vida
por nós.
Natal é a capacidade de olhar para o futuro, vislumbrando o
paraíso perdido, é carregar a mente de otimismo apesar de olhos e
ouvidos perceberem o contrário. Percebemos o contrário, porque
quase só notícias ruins são veiculadas pelos meios de comunicação.
Natal é otimismo, é alegria de fazer parte da criação de Deus e saber
que um mundo novo é possível. A semente que Jesus plantou não
morreu; ela cresce. Natal é tirar as escamas dos olhos e ver a semente crescer. Natal é vida assumida e recriada; é olhar o mundo com
os olhos de Deus.
Sabemos que a natureza, o paraíso que Deus criou está sendo
destruído. Isso não é Natal. Degradação do ambiente, assassinato
do Rio Doce, esgoto a céu aberto, as doenças se proliferando, a falta
de políticas públicas, a falta de saneamento básico, o descaso da
saúde, doze milhões de brasileiros sem emprego, crianças morrendo por falta d’água (4.000 por dia!). Isso não é Natal. A cultura da
morte provocada por Herodes invadiu o mundo. O consumismo,
o desrespeito pela vida, o desprezo pelo pobre, a criminalidade, corrupção aos olhos de todos, o estrago das mineradoras, a morte das
nascentes, a contaminação dos lençóis freáticos, a poluição do ar;
isso não é Natal. Natal é acreditar na vida, é sentir a alegria do dom
da vida, é apostar no futuro, é nadar contra a correnteza, é olhar
para a gruta escura e dizer: “nasceu Jesus e ele está no meio de nós
para trazer vida nova e vida em abundância”. “Eis que faço novas
todas às coisas”. Isso é Natal.

Dom Emanuel Messias de Oliveira
(Bispo Diocesano)

E

stamos nos aproximando do Natal do Senhor, momento nobre para estreitarmos os laços de fraternidade entre nós cristãos e com todos os homens e mulheres de boa vontade. Tempo em que as famílias se reúnem mais intensamente. Pais e filhos se
encontram e se abraçam; parentes e vizinhos se aproximam, tudo
entre os cristãos e não cristãos adquire novas esperanças construindo um ambiente mais propício de paz e felicidade.
Há muitos que ficam tão fascinados pela beleza deste momento mágico, que chegam a apresentar o Natal como a festa magna da
cristandade. Porém, para um esclarecimento maior, não podemos
nos deixar tomar por este crasso equívoco. Queremos afirmar que a
festa magna da cristandade é a Páscoa. Nela acontece toda a riqueza do mistério salvífico. O Natal é, sem dúvida, para nós cristãos,
uma festa de nobre magnitude. Todavia, esta data está apenas no
começo de uma nobilíssima trajetória para a celebração plena do
mistério soteriológico. Aqui, o Cristo nasce. “Nasceu para nós um
Salvador”. Mas, o coroamento deste início feliz, se dá na Páscoa.
Nela acontece o ápice do mistério. O Cristo nos salva, ressuscitando dentre os mortos, oferecendo para nós, por sua infinita misericórdia, a salvação eterna e universal, com a sua ressurreição após ser
crucificado e morto na cruz.
Celebrar o Natal é muito mais que fazer um encontro entre
nós e nozes, dos mesmos grupos ligados pela consanguinidade ou
entre os patrícios, cujos ingredientes sejam nós e nós mesmos. Que
esta festa seja construída por nós sem deixarmos de nos abrir aos
diferentes, aos pobres e necessitados, aqueles que esperam de nós,
um pouco mais de solidariedade, amor e misericórdia. Assim, podemos dizer:
Feliz Natal para todos!

Pe. José Raul dos Santos Oliveira
Vigário Paroquial
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“A BÊNÇÃO, JOÃO DE DEUS!”

A

nossa Comunidade
realizou o tríduo em
honra ao seu padroeiro, São João Paulo II, o santo
de nossos tempos. Homem
que dedicou o seu pontificado a levar a “Paz que é tão
sonhada” a muitas nações.
Foram três dias de Celebração Eucarística, 20, 21 e 22
de outubro.
“Tu és Pedro”. Assim
iniciamos confirmando a
nossa obediência, respeito e
confiança ao servo da Igreja
de Cristo. “São João Paulo
II, com sua decisão firme de
servir a Deus, enche nosso
coração de alegria”. Seu testemunho se transforma em
um convite a também sermos
santos.
No 2º dia: “Família, Santuário da vida”. “A família é

a base da sociedade e o lugar
onde as pessoas aprendem, pela
primeira vez, os valores que os
guiarão durante toda a vida. ”
Neste dia, celebramos o aniversário de ordenação do Padre
Agrimaldo, vigário paroquial,
10/10 e natalício, 27/10.
Sábado, dia dedicado a

Virgem Santíssima, tivemos
como tema: “O sim de Maria”.
“A devoção a Mãe de Deus é
fonte de vida cristã profunda,
é fonte de compromisso com
Deus e com os irmãos”. Celebrou nesse dia, Padre Moacir,
nosso pároco. Finalizamos com
uma partilha, momento de des-

contração e de estreitar ainda mais os laços de amizade.
Nossa gratidão aos moradores e visitantes que não
mediram esforços para que
os três dias fossem de fato
um “Louvor de Glória a
Deus”!
Silvana Patrícia Pereira

MINISTROS EXTRAORDINÁRIOS DA SAGRADA COMUNHÃO

“S

er Ministro é servir à
comunidade por amor
a Deus e ao próximo.
É uma entrega pela fé, sustentada
pela esperança, alimentada pela
caridade”.
Missão linda que requer
muito zelo e responsabilidade. É
uma honra poder levar os ensinamentos de Jesus e o Corpo e o
Sangue do Cristo Vivo ao outro.
Momento sublime. Compromisso que assumimos diante de Deus
e da Comunidade, uma vez que
nos responsabilizamos também
pela ação evangelizadora através
de reuniões, encontros, retiros e
celebrações.
E com esta motivação, no
mês de outubro, foram chamadas
quinze pessoas que deram o seu
“sim” a Deus para se tornarem

Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão Eucarística.
Durante esse período de preparação, tivemos vários encontros
com momentos de orações, reflexões, leituras e orientações de
como desenvolvermos bem esse
lindo ministério.
Assim, foi preparada com
muito zelo e carinho, a cerimônia
da Investidura dos novos Ministros e a renovação das provisões
de outros 28, presidida pelo Pároco, Padre Moacir, no dia 29
de outubro. Momento marcante
para muitos, que se emocionaram
diante dessa nobre missão.
Que a exemplo de Maria,
acolhamos este “sim” com todo o
nosso ser.
Renata Soares
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CRISMA NA CATEDRAL

A

conteceu no dia 27 de outubro, na Paróquia da Catedral, a celebração da Missa da Crisma. É o Bispo
quem ministra esse Sacramento, mas por motivo de
saúde, Dom Emanuel Messias de Oliveira, delegou essa missão ao Pe. Moacir Ramos Nogueira, que a cumpriu com muita fé, amor e devoção.
Foi uma celebração muito bonita, onde 75 adolescentes, jovens e adultos, preparados com muita dedicação pelas
catequistas Jussiléia, Gracinha e Roberta, receberam o Sacramento da Crisma.
Agradecemos aos pais que confiaram em nossa catequese e em nossas catequistas.
Parabéns crismados!!! Que vocês nunca se esqueçam
que são: SOLDADOS DE JESUS, FERMENTO DE FÉ,
SAL DA TERRA E LUZ DO MUNDO.
Coordenadora Carminha
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ENCONTRÃO DE CASAIS

V

isando incentivar e conscientizar sobre a importância do
trabalho em comunidade e, no desejo de resgatar e valorizar os casais que vivenciaram o ECC e ainda não assumiram um trabalho pastoral, surgiu a ideia do “ENCONTRÃO”
que superou as expectativas no aproveitamento do tema proposto: “FAMÍLIA MISERICORDIOSA E MISSIONÁRIA,
LUGAR DA ALEGRIA E DO ENCONTRO.” Lindíssimo o
tema! Enquanto vivemos em um mundo onde muitas famílias
não são valorizadas, falta respeito e amor; casamentos se desfazem com facilidade, depararmos com casais que disseram sim
deixando tudo para estar ali buscando DEUS como alicerce. É
gratificante!
E foi assim nosso domingo do dia 30 de outubro. Iniciamos com a celebração da Santa Missa às 9 horas, na Catedral,
presidida pelo Pe. Moacir. Em seguida, fomos em caminhada
para UNEC I, onde tivemos momentos de fé, espiritualidade,
confraternização, estudo e um delicioso almoço. Novamente
com a presença do Pe. Moacir, encerramos às 17 horas, com a
certeza de “dever cumprido”.
Acreditando que o resultado foi positivo, fica o nosso agradecimento a todos que aceitaram o convite de participar e, aos
que se envolveram em algum tipo de trabalho, fica o desejo de
realizar outro encontrão no próximo ano.
Equipe dirigente do ECC
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TERÇO DOS
HOMENS

P

arábolas resumem pequenas histórias de grande significado para
a vida. É uma maneira de aprendermos com a vivência dos outros.
Aproveite a coletânea que preparamos
e, cada mês, reflita com seus familiares.
Lembre-se que devemos, a cada dia,
aprender algo novo e nos tornarmos
melhores que ontem.
Pai e Filho
Um menino, com voz tímida e
olhos de admiração, corre para o pai,
quando este chega do trabalho, perguntando:
- Papai, quanto o senhor ganha
por hora?
O Pai, numa atitude severa, responde:
- Olha, meu filho, isto nem a sua
mãe sabe. Não me aborreça, estou cansado.
O menino, num gesto insistente
torna a perguntar:
- Mas, papai, não custa nada me
dizer quanto o senhor ganha por hora.
- Três reais. Por que você quer saber?
- Então, papai, o senhor poderia
me emprestar um real?
O pai irado e tratando o filho
com aspereza respondeu:
- Então é por isso que você quer saber quanto eu ganho? Vá dormir e não
me amole mais.
Já deitado para dormir, o pai começou a pensar no menino e arrependeu-se da forma com a qual o tratou.
Talvez quem sabe, o menino precisasse
comprar algo. Levantou-se e foi até o
quarto do filho e em voz baixa perguntou:
- Filho, está dormindo?
- Não papai – respondeu o menino sonolento.
- Olha, aqui está o dinheiro que
você me pediu. Um real!
- Obrigado, papai! – disse o filho
pegando uma caixinha embaixo da
cama onde tinha mais dois reais.
- Pronto, agora completei três reais, papai. Poderia me vender uma hora
do seu tempo? Sabe, você é tão ocupado, quase não brinca nem conversa comigo e eu sinto tanto a sua falta. Por
isso pensei em comprar uma hora do
seu tempo, pois é muito bom estar com
você. O tempo passa e o último minuto
não volta mais.
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13 DE DEZEMBRO,
DIA DE SANTA LUZIA

Missas na Catedral, com bênçãos
dos olhos: 6:20h, 15h e 19h

N

o dia 13 de dezembro, nos países católicos, é comemorado o
Dia de Santa Luzia. A santa é padroeira em muitas cidades brasileiras e
também dos oftalmologistas e daqueles
que têm problemas de visão. É chamada
a Santa da boa visão, física e espiritual.
Por isso, é costume nesse dia, dar a
bênção dos olhos, pedindo a Santa Luzia que interceda por nós, livrando-nos
de todos os males da visão.
Santa Luzia, rogai por nós!

MENSAGEM DE NATAL

R

eviver a magia do natal serve para nos
lembrar de que nunca estamos sozinhos, e uma excelente oportunidade
para exercitar pequenos gestos de amor. É
momento propício para ser grato a Deus, de
amar mais, de sorrir mais, de ser feliz, de
sentir a verdadeira paz dentro do coração
para que a luz da nossa alma possa resplandecer e contagiar!
O nosso pedido especial deveria ser um
natal cheio de anos novos, buscando restabelecer novo vigor de humanidade e uma
fé renovadora, acreditando sempre em um
mundo mais fraterno e acolhedor, pois nossos sonhos são feitos de esperança em dias
melhores. O sentimento que emana nesta
época é verdadeiro alimento para a alma
que ainda carrega a criança que, em nós não
morre jamais. Por isso, abrace mais, acolha

sempre, seja solidário, pois unidos somos
fortes em Cristo Jesus!
Natal, tempo de paz... Não nos esqueçamos jamais do seu verdadeiro sentido; recorda-te de Jesus, guarda Suas palavras para
que possamos traduzi-las no serviço aos nossos semelhantes, e que nosso caminho seja
de fraternidade e luz. Portanto, estenda suas
mãos a quem delas necessita e abra seu coração para um constante renascer do Menino
Jesus.
Desejamos a você e a todos os seus, que
os sonhos sejam alcançados e as esperanças
concretizadas, lembrando que o natal agradável a Deus é aquele em que há partilha na
solidariedade, e, mais do que nunca, que o
amor prevaleça sobre todas as coisas!
Alessandra Valente
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AGENDA DE MISSAS – DEZEMBRO/2016
Dia 1º (quinta-feira): Catedral 6:20h e 19h – Tríduo para primeira eucaristia. 18h:
hora Santa.
Dia 2 (sexta-feira) - Missa Apostolado. Catedral 6:20h e 19h. Tríduo para primeira
eucaristia.
Dia 3 (sábado): Catedral 6:20h e 19h. São Sebastião 19h. Tríduo para primeira
eucaristia. Reunião da Pascon diocesana 14h-16h.
Dia 4 (domingo): Catedral: 6:30h, 9h, (10:30h, primeira eucaristia). 18h e 20h.
Vermelho Novo 19h.
Dia 5 (segunda-feira): Catedral 19h – envio dos animadores da novena de natal.
Dia 6 (terça-feira): Catedral: 6:20h e 19h. Sapucaia 19h.
Dia 7 (quarta-feira): Catedral 6:20h e 19h. Sagrada Família/Morada do Lago,
celebrando antecipado o dia da padroeira, 20h.
Dia 8 (quinta-feira), Imaculada Conceição: Catedral 6:20h e 19h. Carangola 19h.
Dia 9 (sexta-feira): Catedral 6:20h e 19h – formatura curso técnico enfermagem, FIC.
Dia 10 (sábado): Catedral: 6:20h e 19h. São Sebastião 19h.
Dia 11 (domingo): Catedral 6:20h, 9h, 10:30h, 18h e 20h. Santa Rita de Cássia/Bugre
9h.
Dia 12 (segunda-feira), N. Senhora de Guadalupe: Catedral 19h – formatura 5º ano da
Escola Menino Jesus de Praga.
Dia 13 (terça-feira): Santa Luzia. Catedral com bênção dos olhos: 6:20h, 15h e 19h.
Dia 14 (quarta-feira), São João da Cruz: Catedral: 6:20 e 19h – formatura pedagogia,
UNEC. MOVISO 16h.
Dia 15 (quinta-feira): Catedral: 6:20h e 19h – formatura cursos Psicologia, Fisioterapia
e Educação Física da UNEC.
Dia 16 (sexta-feira): Catedral: 6:20h e 19h – formatura curso Engenharia Ambiental e
Civil da UNEC.
Dia 17 (sábado): Catedral 6:20h e 19h. São Sebastião 19h.
Dia 18 (domingo): Catedral 6:20h, 9h, 10:30h, 18h e 20h.
Dia 19 (segunda-feira): Catedral 6:20h
Dia 20 (terça-feira): Catedral 6:20h e 19h. Reunião da forania em Vermelho Velho, 9h.
Dia 21 (quarta-feira): Catedral 6:20h e 19h – Bodas de prata Júlio e Elizângela. Iapu:
Novena de Santo Estêvão, 19h.
Dia 22 (quinta-feira): Catedral 6:20h e 19h.
Dia 23 (sexta-feira): Catedral 6:20h e 19h.
Dia 24 (sábado): Catedral 6:20h e 21h. São Sebastião 19h.
Dia 25 (domingo): Catedral: 6:20h, 9h, 10:30h, 18h e 20h.
Dia 26 (segunda-feira): Santo Estêvão: Catedral 6:20h.
Dia 27 (terça-feira), São João Evangelista: Catedral 6:20 e 19h. Casa de Maria 16h.
Dia 28 (quarta-feira), Santos Inocentes: Catedral 6:20h e 19h. São João Paulo II 20h.
Dia 29 (quinta-feira): Catedral 6:20h e 19h. Nossa Senhora Aparecida/vila Machado
20h.
Dia 30 (sexta-feira), Sagrada Família: Catedral 6:20h e 19h.
Dia 31 (sábado), São Silvestre: Catedral 6:20h e 21h. São Sebastião 19h.

Santa Missa na
Casa de Maria:
Dia 27 de dezembro
(terça-feira), às 16h.

MATRIMÔNIOS DO MÊS:
Dia 10 (sábado):
Hélio e Daniela, às 17h,
na Capela São Sebastião.
Dia 17 (sábado):
Tiago e Sabrina, às 17h, na Catedral.

Santa Missa
no MOVISO:

Dia 14 de dezembro
(quarta-feira), às 16h.
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PARTICIPE:
* Bênção do Santíssimo Sacramento
=> todos os sábados, após a missa das
6:20h;
* Hora Santa – Apostolado da Oração
=> toda quinta-feira que antecede a 1ª
sexta, às 18h;
* Confraria do Rosário => todo sábado,
após a missa das 6:20h;
* Preparação para o Batismo => todo
primeiro domingo, de 8 às 12h;
* Batizado => todo 2º domingo, após a
missa das 10:30h, na Catedral. E todo
4º sábado, na Capela São Sebastião;
* Sagrada Face => toda terça-feira, às
18:20h;
* Grupo de Oração Filhos de Israel =>
toda segunda-feira, após a missa das 19h
e terça-feira, às 22:30h;
* Grupo de Oração Mãe da Divina
Providência => toda quarta-feira, após a
missa das 19h;
*Adoração com as famílias => toda
terceira quinta-feira do mês, após a
missa das 19h;
*Oração do terço => toda terça-feira, às
11:15;
*Terço dos Homens => toda segundafeira, às 20h.

TRÍDUO PREPARAÇÃO
PARA PRIMEIRA
EUCARISTIA
1 a 3 de dezembro,
às 19h, na catedral
“A Santíssima Eucaristia é o amor
dos amores”. E para dedicarmos nosso
amor a Jesus Eucarístico, nada melhor
do que adorá-Lo. Nesses três dias louvaremos e bendiremos a Deus pelos adolescentes que se preparam para recebê-Lo
no Sacramento do Amor.
Dia 4: primeira eucaristia, às 10:30h

REUNIÕES DO MÊS:
Dia 1º (quinta-feira): CPP, às 20h.
Dia 2 (sexta-feira): MOVISO, às 17h.
Dia 5 (segunda-feira): Equipes de
Liturgia, às 20h.
Dia 12 (segunda-feira): Ministros
Extraordinários da Sagrada
Comunhão, às 20h.
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A Catedral

PARÓQUIA SÃO JOÃO BATISTA
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O BATISMO – III

N

a definição que o Código dá, dizse que o batismo “só se administra
validamente pela ablução com água
verdadeira, juntamente com a devida forma verbal” (cân. 849).
Água verdadeira quer dizer que se
deve usar água e não outro líquido, como
já aconteceu em tempos passados. Numa
resposta do papa ao arcebispo da Noruega, Thorias de Trondheim, a 1º de março de 1206, ele afirma que não se podem
considerar como batizadas as crianças
que, chegadas à iminência da morte, por
falta de água e pela ausência de sacerdote,
foram “batizadas” passando-se saliva na
cabeça, no peito e entre as omoplatas delas (cf. Denzinger-Hünermann, 787). Em
uma resposta a outro arcebispo da Noruega, Sigurd de Trondheim, aos 8 de julho
de 1241, o papa afirma que não se pode
considerar como batizadas as crianças que
receberam o batismo com cerveja, mesmo

que isso tenha acontecido por causa da
falta de água (cf. Denzinger-Hünermann,
829).
O cân. 853 afirma que “a água a ser
utilizada na administração do batismo,
exceto em caso de necessidade, deve ser
benzida segundo as prescrições dos livros
litúrgicos”. No “Ritual do Batismo de
Crianças”, temos uma indicação mais clara a esse respeito. O Ritual, nas suas “observações preliminares gerais”, n. 21, pede
que “se a consagração da água foi feita na
Vigília Pascal, seja conservada, se possível
para todo o Tempo Pascal e usada para
afirmar mais fortemente a necessária relação com o mistério pascal. É de se desejar
que, fora do tempo pascal, se benza a água
para cada batizado, para que, pelas palavras da consagração, se manifeste, de cada
vez, com toda a clareza, o mistério de salvação, que a Igreja relembra e proclama”.
O sacramento do batismo é conferido por meio da ablução com água. A palavra batismo está ligada à ideia de imersão
na água, banho, purificação. A ablução,
porém, pode ser feita de formas diversas.
O cân. 854 afirma que o batismo pode
ser conferido por imersão ou infusão,
observando-se as prescrições da Conferência dos Bispos. A esse respeito, a CNBB
(Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) deu a seguinte norma: “Entre nós continua a praxe de batizar por infusão; no

entanto, permite-se o batismo por imersão, onde houver condições adequadas, a
critério do Bispo diocesano” (Legislação
complementar ao Código de Direito Canônico). Embora a imersão completa da
pessoa que vai ser batizada, seja mais apta
para significar a purificação total e a ressurreição em Cristo, a Igreja, no decorrer
dos tempos, passou a admitir a infusão,
ou seja, o gesto de derramar água na cabeça do batizando por três vezes. Portanto,
a infusão é o mais comum entre nós. O
batismo por aspersão, admitido pelo Código de 1917 (cf. cân. 758), foi abolido no
atual Código.
A devida forma verbal, à qual se refere o cân. 849, são as palavras essenciais
usadas no sacramento. Essas palavras se
encontram nos livros rituais e, de acordo
com a tradição latina, apoiada no Evangelho (cf. Mt 28, 19), as palavras são as seguintes: “N., eu te batizo em nome do Pai,
e do Filho, e do Espírito Santo”. Por isso,
a Igreja Católica coloca em dúvida o batismo realizado em algumas Igrejas ou grupos protestantes, que batizam “em nome
do Senhor Jesus”. Assim, se uma pessoa
batizada com essa forma verbal vem para
a Igreja Católica, deve ser batizada novamente sob condição.
.Pe. Agrimaldo José Teixeira
Vigário Paroquial

“Quem ajuda na evangelização, tem os mesmos méritos do evangelizador. ”

