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 Palavra Amiga
Mensagem do Papa Francisco para a CF 2014
... durante os próximos quarenta dias, procuraremos
conscientizar-nos mais e mais da misericórdia infinita
que Deus usou para conosco... e aqueles que mais
sofrem ... visando mobilizar os cristãos e pessoas de
boa vontade da sociedade brasileira, para uma chaga
social qual seja o tráfico de seres humanos
... existem seres humanos tratados como mercadoria!
Pense-se em adoções de criança para remoção de
órgãos, em mulheres enganadas e obrigadas a
prostituir-se, em trabalhadores explorados, sem
direitos nem voz, etc. Isso é tráfico humano!...
toleramos que um ser humano seja considerado como
um objeto, exposto para vender um produto ou para
satisfazer desejos imorais? ... Pais que escravizam os
filhos, filhos que escravizam os pais; esposos que se
exploram ... idosos sem lugar, crianças e adolescentes
sem voz.
Eu só ofendo a dignidade humana do outro, porque
antes vendi a minha. A troco de quê? De poder, de
fama, de bens materiais… E pasmem! ... a dignidade
humana é igual em todo o ser humano: quando a piso
no outro, estou pisando a minha... nenhum homem ou
mulher, jovem ou criança, seja vítima do tráfico
humano!
... de bom grado lhes envio uma propiciadora Bênção
Apostólica.
+ Franciscus Papa

 Ação Comunitária e participativa
Quaresma. No meu tempo de criança, nesse período
que vai da quarta-feira de Cinzas ao sábado de
Aleluia (hoje chamado Sábado Santo), não se comia
carne; a não ser peixe. Hoje, essa abstinência só é
imposta para a quarta-feira de Cinzas e para a sextafeira da Paixão. Mesmo assim, os idosos e as pessoas
debilitadas estão isentos dessa imposição. Como as
exigências vão se diluindo! Ao contar para as minhas
netas os costumes rigorosos da minha juventude dos
anos 50, uma delas perguntou: - no seu tempo havia
trem, Vó?... Belos tempos da Liga do Menino Jesus!
Da Pia União das Filhas de Maria! Dos Congregados

Marianos! Deus proteja a juventude de hoje. “Tudo
muda, tudo passa, neste mundo de ilusão. Só tu,
coração, não mudas; porque és puro e porque és
bom”.
Anice

 Ação Missionária
Foi Para a Liberdade que Cristo nos Libertou
Uma atitude ousada e corajosa foi tomada pela
comunidade católica no Brasil. Lutar contra o Tráfico
de Pessoas é o objetivo principal da Campanha da
Fraternidade, prática já tradicional com a qual se
marca no Brasil a quaresma. Dada as dificuldades e
os desafios, que a problemática impõe pedimos: que
todos que puderem se unam na prática de oração e
jejum pelo êxito da Campanha e principalmente pelo
fim do Tráfico Humano no Brasil e no mundo.
Pedimos aos que puderem jejuar nesta intenção, que
faça de acordo com suas possibilidades:
- para os jovens sugerimos que o jejum seja em forma
de sensibilização e divulgação da Campanha, entre
seus amigos, utilizando todos os meios de
comunicação ( facebook, twitter, etc)
- para os casais, sugerimos o jejum, e também
orações em família,
- para os adultos jejuem de acordo com suas
possibilidades,
- para os idosos, que o jejum seja em forma de
participação com suas orações,
- para as comunidades religiosas, sugerimos que
façam uma Adoração Eucarística semanalmente.
Unidos em oração e jejum nos sentiremos
fortalecidos no combate ao Tráfico de Órgãos
Humanos.
Maria Elilda dos Santos

 Agenda
15/03 (sáb): Reunião do Grupo Perseverança das
10:00h às 11:30h  Catequese das 15:30h às 17:00h
 Missa da Catequese às 17:30h.
16/03 (dom): 2º dom.Quaresma  Missa dos
dizimistas e Aniv. do mês às 10:00h.  Missa Gr
Nª. Sra. de Shoenstatt  Dom do dízimo – a equipe
fará a coleta antes e após as missas das 10:00h e
17:30h.

19/03 (qua): São José - Padroeiro das Famílias Missa
às 17:30h. Rpn
22/03 (sáb): Reunião do Grupo Perseverança das
10:00h às 11:30h  Catequese das 15:30 às 17:00h
 Missa da Catequese às 17:30h.
23/03 (dom): 3º domingo da Quaresma  Missa
do Grupo Jovem. Missas às 10:00h e às 17:30h
25/03 (ter): Anunciação do Senhor – Missa às
17:30h.
28/03 (sex)
21:30h.

Grupo de Oração - das 19:00h às

29/03 (sáb): Reunião do Grupo Perseverança das
10:00h às 11:30h  Catequese das 15:30 às 17:00h
 Missa da Catequese às 17:30h.
Yoga - aulas às terças e quintas das 10:00h às
11:30h. no salão.
05/04 (Sab) Reunião do Grupo Perseverança das
10:00h às 11:30h  Catequese das 15:30 às 17:00h
 Missa da Catequese às 17:30h
.
 Bazar
06/04 (dom) 5º domingo da Quaresma  Missa do
Grupo Jovem. Missas às 10:00h e às 17:30h
 Bazar
07/04 (seg) Missa às 17:30h

 Bazar

12/04 (Sáb) Reunião do Grupo Perseverança das
10:00h às 11:30h  Catequese das 15:30 às 17:00h
 Missa da Catequese às 17:30h.
13/04 (dom): Domingo de Ramos e Paixão do
Senhor. Procissão às 9:30h e missa solene às 10:00h
e 17:30h. Missa da Irmandade  Encerramento
da Campanha da Fraternidade  Missa às
17:30h.
17/04 (qui): Quinta-feira Santa – Ceia do Senhor:
Instituição da Eucaristia e do Sacerdócio Ministerial
 Missa do “lava-pés” às 19:00h seguida da
Adoração ao Santíssimo.
18/04 (sex): Sexta-feira Santa – Paixão do Senhor
Adoração ao Santíssimo às 9:00h  Confissão
individual até às 17:00h  Via-Sacra às 15:00h 
Liturgia da Palavra, Adoração da Cruz e
Comunhão Eucarística às 17:30h, em seguida
Procissão com a imagem do Senhor Jesus morto.
19/04 (sáb): Sábado Santo - Vigília Pascal.
 Celebração da Luz, Liturgia da Palavra, Liturgia
Batismal e Liturgia Eucarística, às 19:00h
20/04 (dom): Páscoa da Ressurreição. Missas
solenes às 10:00h e às 17:30h. Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão.

Ação Litúrgica
17/03- São Patrício. Rpn.
19/03 - São José – esposo de Maria e Padroeiro da
Igreja. Assumiu a missão de acompanhar e proteger
sua esposa Maria e o filho Jesus do qual foi o pai
adotivo. Homem justo e fiel a Deus. Padroeiro da
Igreja e protetor das famílias.
02/04 – São Francisco de Paula. Abandonou as
proposta mundanas e procurou viver na solidão com
austeridade e profunda oração. Rpn.
19/04 – Santo Estanislau – Bispo de Cracóvia, pastor
sábio de dedicado. Padroeiro da Polonia. Rpn.
13/04 – Domingo de Ramos e Paixão do Senhor.
Com os ramos nas mãos sigamos os passos do
Senhor em sua entrada triunfal em Jerusalém no seu
percurso rumo à cruz.
29/04 – S. Catarina de Sena - Doutora e co-padroeira
da Itália
Cidinha

Jantar do “Rango”
Reiniciamos no final de fevereiro o já tradicional
“Rango do Bom Jesus”, cuja participação vem
aumentando, seja dos usuários quanto dos
coadjuvantes. Venha nos auxiliar você também!

Campanha da Fraternidade
Participe!!!
Tema: “Fraternidade e tráfico humano”
Lema: “é para a liberdade que Cristo nos
libertou”

Exercitações do Carnaval
Dias 1, 2, 3, e 4 de março das 08:30 às 18:30h,
realizaram-se as 33ª exercitações do MMM, SAC,
tendo como colaboradores Benê e Pe Marcio. Os
participantes mergulharam no eu, abrindo-se aos
demais no intercâmbio afetuoso. Participe das
próximas, nos dias 17, 18 de maio e 31. 01 de junho.

Feliz Páscoa!

