
 

 Palavra Amiga 
Louvemos o Papa que temos 
Louvemos ao Senhor, claro,  pelo Papa que temos. 
Com saudade recordo as conversas com o meu amigo 
Mons. Roxo. Era sobre a Igreja, os sonhos, os 
desabafos ... “ o que eu faço, é rezar; que mais 
podemos fazer?” Eu falei que me escrevesse como é 
que ele rezava. Então rabiscou esta oração que eu 
levo no meu breviário e rezo quase todos os dias: 
“Vinde, Espírito Santo, reformai a vossa Igreja. 
Dai-lhe a colegialidade, contra o absolutismo da 
autoridade, que a impede de caminhar, tirai dela o 
clericalismo, para que os leigos tenham lugar, e abri-
a para as mulheres poderem evangelizar.” 
Do céu, o Roxo estará pensando: com Bergoglio até 
que a minha oração está sendo atendida. 
A 17/02/13 (atenção a data!) Fernando Altemeyer 
escreveu: “ O novo sucessor de Pedro, como o 
desejaríamos? Um Papa que confia nos teólogos, nos 
padres, nas religiosas, nos leigos e leigas 
missionários ... um Papa de sorriso fácil ... que ame e 
defenda a família... que enfrente a violência contra  
homossexuais, crianças, negros, jovens, mulheres e 
povos indígenas ... que busque, plante e reze, cuide e 
construa a união plural entre as Igrejas cristãs: 
ortodoxas, anglicanas, protestantes e pentecostais ... 
capaz de caminhar os judeus, islâmicos e gente de 
todas as fés ... um Papa capaz de uma misericórdia 
uterina ... capaz de um milagre: comover o coração 
da humanidade!”  
PS: Parabéns Fernando; nossa paróquia o recorda 
com carinho. Só não sabíamos que você era assim tão 
profeta. Não lhe parece?                                     
                                                                          PV                                                  
                                                                                                                                             
 Ação Comunitária e participativa                                                                  

 
A fachada das lojas, dos shoppings, os jornais e 
revistas “denunciam” que o Natal está próximo. E 
nós? Fazemos também uma faxina em nossa alma, 
enfeitando-a com bons propósitos? É hora de 
agregarmos novos empreendimentos, para assim, 
tornar nossa paróquia cada vez mais acolhedora. Não 
tenhamos medo de inovar. Às vezes, um pequeno 
gesto trás novos benefícios. Receber por exemplo, 
um novo irmão, com alegria, é bem saudável a ele e a 
nos também. Peçamos ao Menino-Deus que nos dê 
uma alma de criança para ver em quem nos cerca, a 
beleza de uma nova criatura, que favoreça ainda mais 
a nossa união.                                              Anice 

   Ação Missionária 
 
O tema da campanha de 2014 É: Fraternidade e 
tráfico humano. 
Esta campanha vem atender o clamor do povo que 
clama a Deus o direito de continuar vivos,  e porque  
tem suas vidas arrancadas pela ganância do poder 
egoísta e opressor, que bebe seu Sangue e come sua 
Carne, e tritura os seus ossos. O nosso Deus é Vivo, é 
vivo amor (..). Não quer sofrimento e morte para seus 
filhos. Jesus vem dizer: ai de quem feriu um dos 
meus pequeninos, melhor que amarre uma 
grande pedra no pescoço e se jogue no fundo do 
Mar.(Mc 9,42 a 50) Deus não quer que nenhum de 
seus filhos tenha a vida tirada em detrimento de 
outra. Pois todos são iguais perante o Deus que é Pai 
e Mãe. A missão é risco, mais ai de mim se não 
arriscar! (Isaias) Esta Campanha de 2014, brota do 
coração de Deus!  Ele enviou o seu próprio Filho 
para que todos tenham vida e vida plena.   
                                               
                                           Maria Elilda dos Santos    
 
 
 Ecumenismo e Diálogo Inter-

religiosos  
O Concilio Vaticano ll pode servir bastante na 
tentativa de aproximar Maria e o ecumenismo.  Em 
seu livro de comentário do Maguinífica, Martinho 
Lutero  afirma que a veneração a Maria, há de durar 
de geração a geração e que nunca  haverá época em 
que Ela não seja louvada. O diálogo e o ecumenismo 
devem nos levar a venerar, honrar, respeitar e louvar 
a Virgem Maria, mas principalmente devem nos 
motivar a imitar o seu exemplo.Assim, a devoção a 
Maria deve ajudar o cristão a compreender e viver o 
mistério de sua própria vida, que procede 
constantemente do Cristo. O povo vê em Maria a mãe 
sempre atenta às necessidades dos filhos. 
É bom lembrar que o impulso mais fecundo para o 
movimento  ecumênico vem do empenho comum das 
Igrejas na busca de uma resposta concreta aos 
urgentes problemas sociais de nosso continente. 
Maria ensinará as Igrejas a acolher e anunciar o 
Evangelho, junto com o significado do amor 
misericordioso de Deus, revelado no seu Filho. 
Fonte: Rev.Milicia da Imaculada, n.251           
          
                                                                       Benê 
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15/11 (6ª): Feriado –Proclam.da República. Mis 17:30h. 

16/11 (sáb): Reunião do Gru Perseverança às 10:00h   

Catequese das 15:30  Missa da Catequese às 17:30h. 

17/11 (dom): Missa dos dizimistas e Aniversariantes do 

mês às 10:00h.   Domingo do dízimo – a equipe fará a 

coleta antes e após as missas das 10:00h e 17:30h.    

Missa do Grupo de Nª. Sra. de Shoenstatt. 

20/11 (quar):Dia da Consciência Negra. Mis às 17:30h. 

  Reunião do Gru Ternura – 3ª idade, no salão às 15:00h. 

24/11(dom): Jesus Cristo, Rei do Universo. Missas às 10 

e 17:30h, com o “envio” para as Novenas de Natal,  

Assembléia paroquial e almoço de confraternização. 

28/11 (qui): Dia Nac. de Ação de Graças. Miss às 17:30h 

01/12 (dom): 1º Domingo do Advento  .Missa da 

Irmandade Missas às 10:00h e às 17:30h.. 

04/12 (4ª): Encerramento da Alfabetização de Adultos. 

07, 08, 09 e 10 (Sab, dom, 2ª e 3ª feira): 26º Bazar 

Beneficente das 09 às 17h. 

08/12 (dom): Imaculada Conceição  28º aniversário da 

Paróquia. Missa às 10 e 17:30h  

12/12 (qui): Nª Srª de Guadalupe, padroeira da 

América Latina Missa das 17:30h 

14/12 (sáb): Natal dos Sofredores de Rua, Missa às 17:30h 

15/12 (dom): Missa dos dizimistas e Aniversariantes do 

mês às 10:00h.   Domingo do dízimo – a equipe fará a 

coleta antes e após as missas das 10:00h e 17:30h. Grupo 

de Nª. Sra. de Shoenstatt.    Natal das crianças. 
                                             

 Ação Litúrgica 
16/11 – Sta Margarida e Sta Gertrudes 

18/11 – Comemoração das Basílicas de Pedro e Paulo, 

erguidas sobre os túmulos dos dois apóstolos. 

19/11 – Santos Roque, Afonso e João. Presbíteros e 

mártires das reduções jesuíticas do séc. XVII, na região do 

rio Paraguai. 

21/11 – Apresentação de Nª Sª, desde criança só de Deus. 

22/11- Santa Cecília padroeira dos músicos. 

24/11 – Cristo, Rei do Universo. Os valores de seu reino: a 

justiça, a paz, a reconciliação, o serviço e o amor. 

30/11 – Santo André – Apóstolo, discípulo de João Batista. 

03/12 – São Francisco Xavier, colega de Sto Inácio em Paris e 

companheiro na Fundação da Companhia de Jesus,os Jesuítas. 

06/12 – São Nicolau. Bispo de Mira, venerado na Rússia e 

oriente, ligado a muitas tradições populares do Natal. 

07/12 – Sto Ambrósio Doutor e Bispo de Milão. 

08/12 – Imaculada Conceição,  

12/12 – Nª Sª de Guadalupe, padroeira da América Latina, cuja 

imagem milagrosa impressa no avental do índio São João Diego 

em 1531, atrai a mais numerosa peregrinação do mundo. 

13/12 – Sta Luzia, virgem e mártir, protetora dos olhos. 

 14/12 – São João da Cruz, Presbítero e Doutor da Igreja. 

 

   SERVIÇO DE ANIMAÇÃO COMUNITÁRIA – SAC -  
DO MOVIMENTO POR UM MUNDO MELHOR – MMM 

 

Dias 15/16 e 17 de Novembro, das 08:30 às 18:30h na 

Paróquia Bom Jesus dos Passos à Praça Portugal, 20 

(Cruzamentos das Av.Rebouças, Brasil, H. Schaumann e 

Pinheiros), Tel. 3085-9740, realizar-se-ão as 32ª 

Exercitações do SAC DO MMM.  Todas as pessoas que 

participaram gostaram.   

Das últimas Exercitações 25, 26 e 27 de Outubro em 

Campo Grande, MS na Paróquia São João Calábria 

pinçamos para os leitores alguns testemunhos escritos nas 

avaliações: 

“...vai mudar minha vida...” “...deixar Deus agir em nós...” 

...Integração comunitária...” “...todos os encontros 

deveriam ser assim...” “...buscar uma maior unidade na 

Igreja...” ...”Comunidade bem planejada...” “...deixaremos 

o egoísmo...” “...espírito de integração, amor, união, 

deixando-se conduzir pelo Espírito Santo...”  “...momento 

de parar para exercitar como ser cristão...por em prática a 

vivência comunitária...” “onde eu me situo no Plano de 

Deus...” ...”tudo foi maravilhoso...” “...passou muito 

depressa! O tempo foi muito curto...” 

Por que será que esse tal de Mundo Melhor há mais de 

meio século não perde a atualidade? Porque é a melhor 

tentativa que existe para realizar, mesmo que em pequena 

escala e com duração limitada, a palavra mais empenhativa 

do Verbo dirigindo-se ao Pai no momento mais solene de 

Sua vida: Pai, ... para que o mundo creia... faça-se que eles 

sejam um, como Nós os Três Somos Um. (Jo.17,21,23). 

Acredita você, que nós os cristãos, temos realizado essa 

condição posta por Jesus, para que se converta o mundo? 

O mundo crer é automático, se realizarmos nós a condição 

de sermos um, sermos comunidade miniatura da Trindade. 

A tentativa mais concreta e biblicamente fundamentada 

que conhecemos para que isto aconteça são as 

Exercitações.  

Como se pode tentar isto? Venha degustar umas gotas 

deste bálsamo trinitário. Venha tentar você também. 

Depois, você também deixará registrado o que lhe 

aconteceu. Venha! Mesmo sem se inscrever. Bote Fé. Dias 

15,16 e 17 na Bom Jesus.  

 
4ª Reunião do Núcleo da ADCE   

no Âmbito Paroquial 
 
Conforme o programado realizou-se no dia 06 às 
19:30h a reunião da ADCE, Associação de Dirigentes 
Cristãos de Empresas . Próxima reunião dia 04/12. 

 
Bazar Beneficente 

O 26° Bazar Beneficente acontecerá nos dias 7, 8, 9 e 

10 de dezembro das 9 às 17h. Esperamos por você! 
 

Assembléia Paroquial - Cristo Rei 
Cada pastoral vá preparando seu planejamento 2014 
e programe-se para o almoço de confraternização no 
dia 24 de novembro. 
 

Novenas de Natal 
Retire os livretos na sacristia da nossa paróquia para 
a novena em sua casa e com os vizinhos 


