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Novena e Festa em honra a São Sebastião
Local: Capela São Sebastião

Celebraremos a novena e festa em honra a São Sebastião, no período de 12 a 22
de janeiro, com Santa Missa todos os dias,
de segunda a sexta-feira às 20h, no sábado
às 19h e domingo às 15h, na capela de São
Sebastião, situada à Praça Calógeras, nº 3.
Um tempo especial da graça de Deus, em que
somos chamados a partilhar a nossa fé, com
a firmeza e o testemunho do nosso padroeiro. Permita que a graça de Deus lhe contagie,
iluminando sua vida, participando com fervor desse novenário.
No dia 22, domingo, realizaremos a Cavalgada de São Sebastião, sendo a II cavalgada da Catedral. São Sebastião, rogai por nós!
(Pe. Moacir).
DIA 12 (QUINTA-FEIRA):
Responsável pela Liturgia:
Comunidade São João Paulo II
Padre: Agrimaldo José Teixeira
DIA 13 (SEXTA-FEIRA):
Responsável pela Liturgia:
Comunidade Sagrada Família/
Morada do Lago
Padre: José Carlos de Oliveira,
do Limoeiro
DIA 14 (SÁBADO):
Responsável pela Liturgia:
Comunidade São Sebastião
Padre: Anderson Corrêa, de Córrego Novo

DIA 15 (DOMINGO):
Responsável pela Liturgia:
Comunidade São Sebastião
Padre: Moacir Ramos Nogueira
DIA 16 (SEGUNDA-FEIRA):
Responsável pela Liturgia:
Terço dos Homens
Padre: Moacir Ramos Nogueira

DIA 17 (TERÇA-FEIRA):
Responsável pela Liturgia:
Pastoral Carcerária, pastoral do Batismo
e Legião de Maria
Padre: Agrimaldo José Teixeira
DIA 18 (QUARTA-FEIRA):
Responsável pela Liturgia: Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão
Padre: Geziel José de Almeida, de Iapu
DIA 19 (QUINTA-FEIRA):
Responsável pela Liturgia: Comunidade
Nossa Senhora Aparecida/Vila Machado
Padre: Moacir Ramos Nogueira
DIA 20 (SEXTA-FEIRA):
Responsável pela Liturgia: Apostolado
da Oração e Confraria do Rosário
19:00h – procissão saindo em frente à
casa do senhor Orlando.
19:30h - Santa Missa
Padre: Moacir Ramos Nogueira
DIA 22 (DOMINGO):
Cavalgada de São Sebastião

Acesse nosso Site
www.catedralcaratinga.com.br
O fenômeno do mundo globalizado, tão comentado nos veículos de
comunicação, é influenciado fortemente por algumas forças tecnológicas,
dentre elas a rede mundial de computadores, também conhecida como
internet. Segundo pesquisas, o Brasil é o 5º país mais conectado do mundo,
ficando atrás apenas dos Estados Unidos, Japão, França e Alemanha.
Neste contexto essencialmente virtual, os sites são ferramentas extremamente
poderosas, também na evangelização. Com esse objetivo, estamos lançando
o site da paróquia da Catedral. Convido você para conhecer nossa página e
acompanhar nossos trabalhos pastorais. (Pe. Moacir)
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MENSAGEM DO PÁROCO

E

stimado amigo paroquiano, leitor de nosso Informativo “A Catedral”. 2017 chegou! É janeiro novamente! Que o Ano Novo
renove nossas esperanças, e que a estrela crística resplandeça
em nossas vidas, e o fulgor dos nossos corações unidos, intensifique a manifestação de um Ano Novo repleto de vitórias! E que o
resplendor dessa chama seja como uma tocha que ilumina nossos
caminhos para a construção de um futuro repleto de alegrias! E
assim, teremos um mundo melhor!
Nesta minha primeira mensagem do ano que partilhar com
você essa pequena história: “O homem, seu filho e o burro”:
Um homem ia com o filho levar um burro para vender no
mercado.
– O que você tem na cabeça para levar um burro estrada afora
sem nada no lombo enquanto você se cansa? – disse um homem
que passou por eles.
Ouvindo aquilo, o homem montou o filho no burro, e os três
continuaram seu caminho.

– Ô rapazinho preguiçoso, que vergonha deixar o seu pobre
pai, um velho, andar a pé enquanto vai montado! – disse outro
homem com quem cruzaram.
O homem tirou o filho de cima do burro e montou ele mesmo. Passaram duas mulheres e uma disse para a outra:
– Olhe só que sujeito egoísta! Vai no burro e o filhinho a pé,
coitado...
Ouvindo aquilo, o homem fez o menino montar no burro na
frente dele. O primeiro viajante que apareceu na estrada perguntou
ao homem:
– Esse burro é seu?
O homem disse que sim. O outro continuou:
– Pois não parece, pelo jeito como o senhor trata o bicho.
Ora, o senhor é que devia carregar o burro em lugar de fazer com
que ele carregasse duas pessoas.
Na mesma hora o homem amarrou as pernas do burro num
pau, e lá se foram pai e filho aos tropeções carregando o animal
para o mercado. Quando chegaram, todo mundo riu tanto que o
homem, enfurecido, jogou o burro no rio, pegou o filho pelo braço
e voltou para casa.
Em 2017 pense e reflita o seguinte: quem quer agradar a todo
mundo, no fim, não agrada a ninguém. Se você e sua família desejam agradar a alguém, procurem agradar a Deus! Vivam unidos,
dividam as tristezas e somem as alegrias do dia a dia. Aproximem-se
de tudo que os aproxima de Deus. Afastem-se de tudo aquilo que
os afasta de Deus. Esse é o segredo para uma vida mais feliz, cheia
de bons momentos e agradável aos olhos do criador. Nada agrada
mais ao criador que uma vida repleta de sabedoria e vontade de
vencer.
Caro amigo paroquiano, “adquire a sabedoria, adquire a prudência; não te esqueças das palavras de minha boca nem delas te
afastes. Não abandones a sabedoria, e ela te guardará; ama-a, e ela
te protegerá” (Provérbios 4,5).

DIA DA MISERICÓRDIA, COM
CONFISSÕES, SANTA MISSA
E BÊNÇÃO DO SANTÍSSIMO
Dia 4 (quarta-feira): Missa 15h. Após a missa das 19h,
bênção do Santíssimo. Confissões a partir das 14h.
Dia 11 (quarta-feira): Missa 15h. Após a missa das 19h,
bênção do Santíssimo. Confissões a partir das 14h.
Dia 18 (quarta-feira): Missa15h. Após a missa das 19h,
bênção do Santíssimo. Confissões a partir das 14h.
Dia 25 (quarta-feira): Missa 15h. Após a missa das 19h,
bênção do Santíssimo. Confissões a partir das 14h.

Desejo a todos um feliz
e abençoado Natal!
Pe. Moacir Ramos Nogueira
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MENSAGEM DE ANO NOVO

O

ano novo é um convite à renovação, é mais um recomeço que
acontece para todos nós. Precisamos contabilizar quantas estrelas fizemos brilhar em nossa trajetória no ano que se foi, guardando com carinho as mais doces memórias do que vivemos. É hora
de agradecer a Deus e momento de celebrar a vida, experimentando a
mágica que esta data nos inspira, fazendo pequenos esforços para ver
grandes mudanças em nossa trajetória.
A virada é um momento fugaz, mas o ano que inicia precisa de
365 dias bem vividos, um a um, quer se queira ou não. Por isso, priorize o bem, perdoe, ame sem medidas, seja generoso e misericordioso,
para que flua um ano de frutos e de paz, trazendo sempre Jesus em
seu coração. Guarde a fé mesmo nas provações, e nestes momentos
difíceis, nunca se esqueça de que temos um Pai que jamais nos abandona; façamos, pois, o ano velho ser novo de novo!
Escreva para si a mais bela história, sonhe e realize feitos ainda
maiores, tente o melhor para o ano que se inicia, não economize esforços nem aspirações. Ofereça de si para o outro e que o exemplo
de Jesus seja o alicerce de sua fé. “Entregue seu caminho ao Senhor,
confia n’Ele e Ele agirá!” (Salmo 37:5)

A melhor mensagem de ano novo é simples: não deixe morrer a
mágica deste momento, acredite em milagres, não perca a esperança
em uma vida nova, em uma alma renovada, realize feitos ainda maiores, aprendendo e promovendo mudanças positivas. Não economize
sonhos, acredite em seus desejos, transforme os esforços em realizações.
A todos, com carinho, um feliz, abençoado e próspero ano novo,
e que o Espírito Santo encha seu coração de serenidade e paz.

Alessandra Valente

MENSAGEM DO BISPO

P

enitenciárias ou APAC’s? O sistema penitenciário brasileiro está falido. Temos
no Brasil mais de seiscentos mil detentos. Nosso país é um dos campeões mundiais
de número de presos e é bom lembrar que
a grande maioria é pobre e jovem, numa
média de 25 anos. O Brasil, hoje com mais
de 12 milhões de desempregados, tem tudo
para agravar mais ainda a situação prisional.
É lógico que desemprego não é sinônimo de
criminalidade. Também o pouco investimento na educação é outro agravante. Acredito
que podemos dizer ou educação ou marginalidade. Só não podemos radicalizar.
Como está o sistema prisional no Brasil? Está do pior modo que se possa imaginar.
As celas são superlotadas. Os presos vivem
amontoados sem espaço nem mesmo para
dormir. À noite, eles têm que revezar com
os colegas para poderem descansar um pouco. A falta de higiene é degradante, muita

sujeira, muita umidade, uma inconcebível falta
de respeito pelo ser humano. Está muito distante
do mínimo que requer a dignidade humana. Ali,
temos tudo que favorece uma diversidade de doenças: problemas respiratórios, pneumonia, tuberculose, AIDS, etc. Há muita violência sexual e
desrespeito entre os presos. Sem dúvida, por causa deste descaso das autoridades competentes e
do desprezo da sociedade é que há tantas revoltas
nos presídios, sem contar as torturas que os responsáveis tentam negar a todo custo. O custo de
um preso hoje gira em torno de dois mil e quatrocentos reais. Estudar é muito mais barato. Cadeia
ou presídio não é ambiente para um ser humano.
Ali se cultiva a raiva, a revolta, nada que favoreça
o retorno digno à sociedade. Mais de 90% dos
presos, quando saem da prisão, voltam ao crime.
É que lá dentro ele se graduou em criminalidade.
A diferença entre um presídio e uma APAC se
percebe até mesmo nas visitas. Há uma burocracia enorme para se visitar um presídio. O aparato
militar é ostensivo e dá medo até aos visitantes.
Os responsáveis arranjam obstáculos até para a
Pastoral Carcerária que é credenciada para visitar, ajudar os detentos em diversos aspectos, sobretudo ouvi-los e rezar com eles, como também
auxiliar seus familiares. Se você vai a uma APAC,
o ambiente é outro. Não existem soldados nem
armas. Os responsáveis se alegram com sua visita, fazem até convites ao povo para conhecerem
como funciona uma APAC; ficam felizes com as
visitas e acompanham você por toda parte mostrando como tudo funciona, como funcionam
os trabalhos dos aparquianos, como eles intera-

gem em favor de sua própria recuperação, etc.
Você entra feliz e sai muito mais feliz ainda,
pois o ambiente das APAC’s é receptivo, acolhedor, alegre e saudável.
O que é uma APAC? APAC significa
“Associação de Proteção e Assistência ao Condenado”. É uma belíssima alternativa que
provavelmente não vai servir para qualquer
tipo de detendo. Mas, já é provado que a recuperação acontece no inverso do sistema prisional, ou seja, enquanto os presos que saem
das prisões reincidem no crime em mais de
90%, nas APAC’s, mais de 90% são recuperados e ressocializados. Nas APAC’s, os presos
são considerados e valorizados como pessoas
humanas, imagem e semelhança de Deus, e o
aspecto religiosos é fortemente acentuado. As
celas ficam abertas, os aparquianos transitam
livremente pelo prédio. Ali há corresponsabilidade do preso na sua recuperação. Há um
forte investimento no aparquiano com todo
tipo de recursos que visam sua reintegração
social. Nas APAC’s que tenho visitado percebi a alegria, o vislumbre de um futuro feliz
não muito remoto, boa convivência, muita religiosidade. Um clima saudável, enfim, um lugar digno, uma verdadeira escola de recuperação e ressocialização daquela pessoa humana
que, por infelicidade, falta de educação, falta
de políticas públicas ou outras razões, passou
pela criminalidade.

Dom Emanuel Messias de Oliveira
(Bispo Diocesano)
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RESTAURAÇÃO DE LUSTRES, CADEIRAS NOVAS, GALERIA DOS PÁROCOS

A

MAIS BELA CATEDRAL. “Se o
Senhor não edificar a Sua casa, em
vão hão de trabalhar aqueles que a
edificam.” SL 126
Em 15 de agosto de 1930, ocorreu o
lançamento da pedra fundamental da Catedral de São João Batista e as obras continuam para conservação e preservação até
chegar os nossos dias.
Em 1932, deu-se a bênção solene da
cumieira que empolgava os caratinguenses com a banda de música, discursos que
marcava a etapa da construção do templo e
moradia do Senhor.
Em julho de 1933, inaugurou-se a torre colocando-se solenemente o relógio que
trabalha até os nossos dias.
15 de agosto de 1934, a inauguração
da nossa Catedral. Este é o dia oficial da
nossa Igreja-Mãe da Diocese, cuja imagem
do santo padroeiro encontra-se em sua torre. São João Batista é o padroeiro da nossa
Diocese, da cidade, do município e da Comarca de Caratinga.
A Catedral sempre passa por reformas, pintura para sua conservação e para
preservação desde o início de sua construção. Todos os párocos que por aqui passa-

ram, deixaram a sua marca indelével e, hoje,
nosso pároco, Padre Moacir, tem procurado
zelar pela Catedral com carinho, mantendo a
linha de seus antecessores.
Organizou na sacristia uma belíssima galeria com os retratos dos bispos da Diocese e
dos párocos da Catedral, resgatando a história da nossa Igreja.
A restauração dos lustres, arandelas e
castiçais os deixaram mais dourados e brilhantes, e, quando acesos, ofuscam os olhos
pela sua beleza. Os bancos do presbitério foram substituídos por cadeiras estofadas para o
maior conforto dos servidores de Cristo.
A Catedral é o verdadeiro cartão postal
da cidade pela sua beleza inconfundível, embelezando a Praça Cesário Alvim, cuja obra
se distingue pelo cuidado e zelo de nossos
párocos.
Enfim, a Catedral de São João Batista
foi construída para a glória de Deus, onde
louvamos e reunimos nossas vozes para que
elas possam chegar ao Criador como um hino
de ação de graças, porque temos a mais linda
Catedral.

Dora Bomfim
Pereira do Vale

24 HORAS PARA O SENHOR

“A

dorar ao Senhor”. Foi com
esta missão que nossa comunidade, mais uma vez, vivenciou
uma experiência de fé e intimidade com
Deus.
De modo sublime, porém intenso
e profundo, muitos corações foram tocados através da oração e da adoração ao
Santíssimo Sacramento.
Iniciada no dia 19 de novembro,
após a Santa Missa, a vigília de oração
e adoração estendeu-se pela madrugada
e durante todo o domingo, sendo finalizada na solenidade de Cristo Rei, momento em que foi oficialmente fechada a
porta da misericórdia.
Com efeito, nosso Pontífice, o Papa
Francisco, por meio de suas sábias palavras, nos adverte que, embora tenha se
fechado a Porta Santa, continuará sempre escancarada para nós a verdadeira
porta da misericórdia que é o Coração
de Cristo.

Jesus se faz presença entre nós quando o buscamos com o coração aberto e
sincero. Apenas Ele, Senhor do universo,
conhece em profundidade nossas vidas e
necessidades. Portanto, a experiência da
adoração nos faz reconhecer que somos
pequenos diante do seu imenso poder de
transformar o que realmente precisamos,
no tempo certo.

Nesta perspectiva, nossa comunidade pôde, durante essas 24 horas dedicadas ao Senhor, sentir-se mais viva,
louvando e agradecendo a Deus pelas
maravilhas realizadas em nossas vidas.

Selisvane F. Domingos

A Catedral
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NOVENA DE NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS

N

ada melhor que pensar em nossa
vida, dom de Deus, sob a proteção da Virgem Maria. Assim nos
reunimos, para juntos, celebrarmos a
Novena de Nossa Senhora das Graças da
Medalha Milagrosa, no período de 19/11
a 27/11. Nove dias de intensa oração e
derramamento de graças. Padre Moacir,
nosso pároco, fez questão de que a novena acontecesse todos os dias durante a
Celebração Eucarística às 15 horas, hora
da Misericórdia e às 19 horas. Exceto aos
domingos que celebramos às 10h30min e
às 18 horas. Foram dias de ricas bênçãos
para nossa Igreja.
A Virgem Maria tem um papel importantíssimo em nossa caminhada de
fé. “Não é deusa, não é mais que Deus”.
É Mãe de Deus e nossa! E como é bom
recorrer à Mãe em nossas necessidades
particulares e entre irmãos. Ela que é o
“precioso relicário”, nos ensina a fazer-

mos também de nosso coração um lugar
agradável para o Senhor. Ela que soube ensinar tantas coisas a Jesus, vem também nos
ensinar, nos formar, nos guiar e com muita
ternura, nos apontar Aquele que é o Salvador da humanidade, Jesus.
Deixe marcado em sua agenda 2017 e
se comprometa a rezar conosco a próxima

novena de Nossa Senhora das Graças da
Medalha Milagrosa! A cada um a gratidão
e oração. Assim, vamos formando comunidade que, unida em Jesus e Maria, terá
força para prosseguir. Nossa Senhora das
Graças, rogai por nós!

AÇÃO SOLIDÁRIA EM PROL DO
NÚCLEO DO CÂNCER E MOVISO

F

omos criados à imagem e semelhança de Deus; e este fato tão importante leva-nos a viver uma vida melhor,
de alegria, de contentamento, de amor
ao próximo e, acima de tudo, manter
uma boa saúde.
A Igreja se preocupa com o próximo
e observa os meios necessários para que
todos possam ter uma vida bem longa e
bem vivida, com dignidade e disposição.
Cabe a todos nós, zelar pelo nosso próximo, na certeza de que estamos
contribuindo para a saúde, porque Deus
quer todos bem para cuidar do seu Reino.
Baseando nos ensinamentos de São
Tiago, quando ele afirma que “Todo
aquele que sabe fazer o bem e não o faz,
comete pecado”, refletimos e pensamos
em nosso irmão.
No Ano Santo da Misericórdia,
instituído pelo Papa Francisco, e recordando as obras de misericórdia, nosso
pároco Padre Moacir, idealizou a contribuição da nossa Catedral iluminando-a em outubro com a cor rosa e em
novembro com a cor azul, para chamar
atenção de nossos irmãos, lembrando-os

para que cuidem da saúde. O objetivo é
mostrar e conscientizar a todos na luta
contra o câncer “ajudar as pessoas a superar desafios”, mostrando a necessidade da consulta periódica, lembrando-os
que o fator idade, o histórico familiar,
o diagnóstico antecipado, o controle do
peso, o exercício físico, a vida sedentária
são fatores preponderantes contra o mal
que aflige a humanidade.
A Igreja se compromete em ajudar
as entidades necessitadas, e em colaboração com o MOVISO (Movimento Social São João Batista) e em parceria com
o Núcleo do Câncer, organizou-se um
bingo beneficente, com prêmios valiosos e a apresentação do show da Banda
Chama, culminando, com muito sucesso, a parte social da Catedral de São
João Batista em favor de nossos irmãos.
Que outros eventos aconteçam em
prol de nossos irmãos, e o alerta seja
contínuo, porque Deus quer que todos
tenham boa saúde; e defender a vida é
dever de cada cristão.
Dora Bomfim
Pereira do Vale

Silvana Patrícia Pereira
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O

Movimento Social São João Batista, MOVISO, é uma entidade civil, sem fins lucrativos, que presta serviços dentro
da pastoral sócio transformadora, tendo como público alvo
pessoas em situação de rua e migrantes em situação de vulnerabilidade social e humana.
O atendimento se estende às pessoas procedentes de outras
cidades ou estados e que se apresentem em situação de rua, visando
sempre seus retornos às cidades de origem.
A entidade também mantém atividades voltadas para coleta,
compactação, venda e reaproveitamento de material reciclável de
todas as espécies, fornecendo trabalho aos seletores cadastrados na
entidade.
São fornecidos aos assistidos refeições (café da manha, almoço
e café da tarde), roupas, calçados, e banhos, diariamente.
Para adequação às exigências da Lei Orgânica do Conselho
Nacional de Assistência Social, a fim de promover os direitos de
cidadania aos migrantes e pessoas em situação de Rua da Cidade
de Caratinga e prestar a assistência em consonância com as demandas e exigências da sociedade e do próprio Conselho Municipal de
Assistência social, a partir de abril de 2016, foi firmado parceria
com o CREAS (Centro Especializado de Assistência Social) para
a triagem e direcionamento das pessoas a serem atendidas pelo
MOVISO, a fim de atender somente o público alvo da entidade.
E mensalmente, a Assistente Social e Psicóloga desse Centro Especializado ministram palestras/dinâmicas visando o desenvolvimento das pessoas atendidas, a fim de criar sonhos, esperanças e
sempre na tentativa de retirá-los da mendicância, através de oferta
de orientação e apoio especializados e continuados aos indivíduos
e famílias.
A média de atendimento diário da entidade é de 28 pessoas,
dando um total de 526 atendimentos ao mês, sendo 43 pessoas
de outras cidades e 473 da própria cidade, segundo Resumo de
Atendimentos do mês de novembro de 2016. Sem este auxílio, estas pessoas, estariam, certamente, pedindo de porta em porta em
nossa cidade.
Atualmente, a entidade MOVISO, sobrevive de doações da
comunidade e de parte do dízimo da paróquia da Catedral, sem nenhuma verba fixa por parte dos governos Federal e Estadual. Junto
ao Município de Caratinga temos o convênio PAA (PROGRAMA
DE APOIO AO ALIMENTO) e o pagamento de Água e Luz.
Além do apoio material aos assistidos, são ministradas palestras, na sede da entidade à Rua Nova 608, tendo como objetivo
proporcionar ao público alvo, maiores oportunidades e melhores
condições de vida através do atendimento socioeducativo, cultural,
educação ambiental e cidadania, com o apoio de uma Enfermeira
voluntária que ministra oficinas educativas, conversando sobre saúde, para adoção de medidas saudáveis.
Hoje, a entidade possui 3 funcionárias e alguns voluntários
que auxiliam nas tarefas diárias.
Por tudo isso, entendemos que, neste momento, o MOVISO
presta importante ajuda ao Desenvolvimento Social de Caratinga.

Vânia Maria Rodrigues Félix
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AGENDA DE MISSAS – JANEIRO/2017
Dia 1º (domingo) – Catedral 6:30h, 9h, 10:30h, 18h e 20h.
Dia 2 (segunda-feira) – catedral 19h.
Dia 3 (terça-feira) – catedral 6:20h e 19h.
Dia 4 (quarta-feira) – Catedral 15h e 19h. Após a missa, bênção do
Santíssimo.
Dia 5 (quinta-feira) – Catedral 6:20 e 19h.

MATRIMÔNIOS DO MÊS:

Dia 6 (sexta-feira) – Mosteiro 7h. Catedral 6:20h e 19h.

Dia 20 (sexta feira):

Dia 7 (sábado) – Catedral 19h. São Sebastião 19h.

Marcos e Ezilene, às 16h,

Dia 8 (domingo) – Catedral 6:30h, 9h, 10:30h, 18h e 20h.

na Catedral.

Dia 9 segunda feira – Catedral 19h, missa dos surdos. Casa de Maria 16h
Dia 10 (terça-feira) – Catedral 6:20h e 19h.

Dia 28 (sábado):

Dia 11 (quarta-feira) – Catedral 15h e 19h. Após a missa, bênção do

Saulo e Odaísa, às 11h, na Catedral.

Santíssimo.

Thiago e Natália, às 17h, na Catedral.

Dia 12 (quinta-feira) – Catedral 6:20 e 19h. São Sebastião 20h, abertura da
novena. Tarumirim 19h.
Dia 13 (sexta-feira) – Mosteiro 7h. Catedral 6:20h e 19h. São Sebastião
20h.
Dia 14 (sábado) – Catedral 19h. São Sebastião 19h. Pingo D’água 19h.
Dia 15 (domingo) – Catedral 6:30h, 9h, 10:30h, 18h e 20h. São Sebastião

Santa Missa na
Casa de Maria:
Dia 9 de janeiro
(segunda-feira), às 16h.

15h. Durandé 19h.
Dia 16 segunda feira – Catedral 19h, missa dos surdos. São Sebastião 20h
Dia 17 (terça-feira) – Catedral 6:20h e 19h. São Sebastião 20h. Bugre 19h.
Dia 18 (quarta-feira) – Catedral 15h e 19h. Após a missa, bênção do
Santíssimo. São Sebastião 20h.
Dia 19 (quinta-feira) – Catedral 6:20 e 19h. São Sebastião 20h.
Dia 20 (sexta-feira) – Catedral 6:20h e 19h. Mosteiro 7h. São Sebastião:
19h procissão e 19:30h missa.
Dia 21 sábado – Catedral 19h. São Sebastião 19h.

REUNIÕES DO MÊS:
Dia 3 (terça-feira):
Equipes litúrgicas, às 20h.
Dia 9 (segunda-feira):
CPP e Ministros Extraordinários
da Sagrada Comunhão, às 20h.

Dia 22 (domingo) – Catedral 6:30h, 9h, 10:30h, 18h e 20h. Cavalgada de
São Sebastião.
Dia 23 segunda feira – Catedral 19h, missa dos surdos.
Dia 24 (terça-feira) – Catedral 6:20h e 19h.
Dia 25 (quarta-feira) – Catedral 15h e 19h. Após a missa, bênção do
Santíssimo.
Dia 26 (quinta-feira) – Catedral 6:20 e 19h. Nossa Senhora Aparecida/ Vila
Machado 20h.
Dia 27 (sexta-feira) – Mosteiro 7h. Catedral 6:20h e 19h.
Dia 28 (sábado) – Catedral 19h e São Sebastião 19h.
Dia 29 (domingo) – Catedral 6:30h, 9h, 10:30h, 18h e 20h.
Dia 30 segunda feira- Catedral 19h, missa dos surdos.
São João Paulo II 20h
Dia 31 (terça-feira) – Catedral 6:20h e 19h.

ATENÇÃO!
A partir do dia 1º de janeiro,
faremos uma pequena adaptação
nos horários de segunda a sábado.
Continuaremos com a missa de
segunda a sábado às 19h. Às 6:20h
da manhã, teremos missas terças,
quintas e sextas-feiras. Na quartafeira, a missa será às 15h e, após a
missa das 19h, teremos bênção do
Santíssimo. Continuaremos com
o atendimento de confissões toda
quarta, a partir das 14h, dentro da
Catedral. Nos sábados, não haverá
missa às 6:20h.
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PRIMEIRA EUCARISTIA NA CATEDRAL

Q

uantas maravilhas o Senhor opera
em nós! Deram início à Vida Eucarística 18 adolescentes no dia 04 de
dezembro, na missa das 10h30min, presidida pelo nosso pároco Pe. Moacir Ramos
Nogueira. Como nos ensina Santa Teresinha do Menino Jesus, receberam pela
primeira vez, o beijo do Senhor em suas
almas. “Agora eles têm o céu dentro de si”.
Não é um ponto final. Não encerraram carreira. É o início de uma nova vida cheia de
amor e compromisso.
Foram orientados pela catequista Maria Inês que se inspirou na Palavra de Deus,
Catecismo da Igreja, Diretório Diocesano
e tantos outros documentos da Igreja Católica, lembrando sempre da nobre missão
de torná-los grandes adoradores de Jesus
Eucarístico.
Agradeço aos pais, “catequistas por
excelência”, pela oportunidade de conviver
com seus filhos. Foram tardes agradáveis e
inesquecíveis. Recordo que eles chegaram
com a “mochila” cheia. Tudo o que eles
precisavam para receberem Jesus estava
dentro desta “mochila”. O papel da catequista foi de organizar, consolidar o que
cada um trouxe para acrescentar à formação que receberam.
Lembro-me também das catequistas
Ângela, Auxiliadora, Célia, Dulce e Rosália pela amizade e companheirismo. Que

liturgia bem preparada! Quanto zelo! Que
bênção para todo o povo de Deus! Ao padre José Raul pela disponibilidade, carinho, paciência e elegância em receber essas
crianças em confissão. Ao padre Moacir e
Dom Emanuel que presidiram as celebrações durante o tríduo preparatório. Agradecida! Palavras sábias que despertaram em
nós o desejo ardente de seguir o Senhor Jesus Cristo e amar a Igreja em todos os momentos de nossa vida.
Tudo é providência. Justamente no
2º domingo do Advento, que a Igreja nos
convida a anunciar e esperar, a exemplo de
João Batista, Aquele que vem! Assim, no
clima do advento, é que as crianças/adolescentes O receberam de corpo e alma!
Meus queridos: Alice, André, Diogo,
Eduardo, Gabriel, Guilherme, Lucas, Maria Clara, Maria Luiza, Mariana, Matheus,
Pedro Azevedo, Pedro Víctor, Rafael, Ray,
Rogério, Sophia, Yasmin, sejam fiéis ao
convite do Senhor. Aproximem-se sempre
do Banquete que Ele mesmo fez questão
de preparar! “Um cristão não se despede,
encontra-se na Eucaristia”. Assim, nos encontraremos sempre... Ele está tão perto,
tão perto que se encontra dentro de cada
um. Isso é mistério da fé!
Silvana Patrícia Pereira

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

