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 Palavra Amiga 
Mudanças de Rumo 

O Brasil viveu a Copa nas últimas semanas. Parou. 

Foi bom, não foi? Claro que foi! O objetivo da vida, 

não é ser feliz aqui e agora, e também no depois? 

Bom seria se a festa pudesse continuar. Mas aqui 

ainda não é o céu!  

E temos pela frente uma tarefa imensa: eleger os 

responsáveis pelo Brasil nos próximos 4 anos!  

Escolheu, tomou posse e decide o que quiser em 

nosso nome e para o bem “ou para o mal” de todos 

nos! Rezar! E não ficar só rezando pois não somos 

carmelitas enclausuradas.  

Nada de complexo de avestruz escondendo a cabeça 

na areia. Nada de ter medo de expor as próprias 

idéias, batalhar pelo nosso partido, respeitar o do 

outro, exigindo o mesmo respeito e liberdade. Isso 

tem tudo a ver com o Reino de Deus! Maior 

concentração de riqueza por exemplo é reino do 

mundo. Distribuição mais justa de nossas riquezas é 

mais Reino de Deus entre nos. 

“ Eu não quero me meter e nem saber de política". 

Não é atitude cristã mesmo sendo mais cômoda. 

Lembro-me dos tempos de seminarista quando Pio 

XII proclamou que não votar ou votar mal era pecado 

mortal (naquele contexto histórico). E mandou as 

freira de clausura saírem todas para votar. 

Não devo como pároco fazer grupo de política. 

Vocês porém devem todos fazê-lo como cidadãos. 
                                                                                PV 

         

     Ação Comunitária e participativa    

 
Julho – Segundo Semestre 
Julho – Natal. Natal, já?  Sim Senhor (a)!  
Vamo-nos preparando para o Natal do Menino 
Jesus... não é assim que fazemos para o 
aniversário natalício de uma pessoa querida. É 
tempo de pensar na festa ”que faremos para” 
aquele que na sua humildade motiva o mundo 
inteiro. O mundo inteiro? Sim; reparemos nas 
vitrines das lojas como timidamente começam a 
expor artigos natalinos, sugerindo a compra de 
presentes. 
E nós, os católicos? Também a nós é sugerida a 
idéia de começar a formar os grupos para a 
Novena de Natal; Já está pensando no seu? 
                                                                      Anice 

   Ação Missionária          

A CNBB divulgou mensagem para orientar os 

cristãos nas eleições 2014. 

As eleições de outubro foram tratadas na 52ª 

Assembléia Geral da Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil,  em Aparecida(SP). 

O documento, emanado deve servir para inspirar a 

elaboração de outros materiais nas dioceses. Tem 

como objetivo conscientizar  os cristãosda 

responsabilidade de seu voto.  

Nas eleições de 2012, para prefeitos e vereadores, a 

CNBB divulgara uma nota em que propunha o voto 

consciente e limpo. Nas eleições de outubro vamos  

escolher presidente, governador, deputado estadual e 

federal. 

“Devemos escolher pessoas dignas, pessoas de 

princípios e valores. O eleitor deve saber o que seu 

candidato defende e pensa sobre os assuntos da vida 

e possua uma história que confirme seus princípios". 

O texto não traz indicação de nomes, nem de 

partidos. 

A igreja destacou ainda a importância de eleger 

políticos que se comprometam com a realização de 

uma reforma política e outras reformas como 

educacional, tributária e fiscal.                       Beth 
 Fonte: G1- Atualizado em 08/05/2014 

 

 Agenda 
17/07 (quint):BV Inácio de Azevedo*Missa às 17h30 

19/06  (sab): Missa às 17h30 

20/07 (dom):Missa dos dizimistas e aniversariantes 

do mês às 10h * Missa do Grupo de Nª Sª de 

Shoenstatt * Domingo do dízimo *  equipe fará a 

coleta antes e após as missas da 10h e 17h30. 

22/07 (ter):S. Maria Madalena * Missa às 17h30  

26/07 (Sab): Santos Joaquim e Ana – Missa às 17h30 

27/07 (dom): Missa do Grupo Jovem às 10h e 17h30 

29/07 (ter): Sta Marta  *  Missa às 17h30 

 31/07(quin): Sto Inácio de Loyola    Missa às 17h30 

Grupo de Oração – sextas das 19h30 às 21h30 

01/08 (sex): 1ª sexta feira do mês *  Missa às 17h30  

02/08 (Sab): Missa às 17h30 
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03/08 (dom):Missa da Irmandade às 10h e 17h30* 

CPP para a festa do Padroeiro, após Missa das 10h. 

04/08 (seg): São João Vianney   *  Dia do Padre  *  

Missa às 17h30 *  Retorno das Aulas de 

Alfabetização de Adultos das 19h às 21h30. 

07/08 (quin): 1º dia do Tríduo preparatório para a 

festa do Senhor Bom Jesus dos Passos às 17h30. 

08/08 (sex): 2º dia do Tríduo preparatório para a festa 

do Senhor Bom Jesus dos Passos às 17h30 * Retorno 

do Rango do Bom Jesus 

09/09 (Sab): 3º dia do Tríduo preparatório para a 

festa do Senhor Bom Jesus dos Passos às 17h30. 

10/08 (dom):Transfiguração do Senhor * dia dos Pais 

* Festa do nosso Padroeiro Senhor Bom Jesus dos 

Passos * Procissão às 9h30 e Missa Solene às 10h * 

Confraternização das pastorais. Missa solene às 

17h30, pelo Emmo.Cardeal Scherer. 

15/08 (sex): Assunção de Nª Sª  Missa às 17h30. 

16/08 (Sab): Missa às 17h30. 

17/08 (dom): Missa dos dizimistas e aniversariantes 

do mês às 10h * Missa do Grupo de Nª Sª de 

Shoenstatt * Domingo do dízimo *  equipe fará a 

coleta antes e após as missas da 10h e 17h30. 

                        

                

   Ação Litúrgica   
16/07- Nossa Senhora do Carmo, entregou o escapulário a 

São Simão Stock, recordando a herança espiritual do 

profeta Elias 

17/07 – Beato Inácio de Azevedo. Presbítero e mártir, 

designado para as missões jesuíticas no Brasil, foi 

martirizado por piratas com seus 39 companheiros no 

navio que os trazia para cá. 

22/07- Santa Maria Madalena, primeira testemunha da 

ressurreição de Jesus que o havia seguido até o pé da cruz.  

23/07- Santa Brígida, RPN 

25/07 – São Tiago Maior, apóstolo, irmão do evangelista 

João, por primeiro evangelizou a Espanha. RPN 

26/07 – Santos Joaquim e Ana, pais de Maria e portanto 

avós de Jesus. RPN 

29/07 – Santa Marta, irmã de Maria e Lázaro, fieis amigos 

de Jesus. RPN 

31/07 – Santo Inácio de Loyola, abandonando o serviço 

militar, dedicou-se ao serviço do Senhor fundando a 

Companhia de Jesus (Jesuítas). RPN 

01/08 – Santo Afonso Maria de Ligório, bispo e doutor, 

fundou a Congregação dos Redentoristas. RPN 

04/08 – São João Maria Vianney, padroeiro dos párocos 

por 40 anos pároco de Ars, cidadezinha à qual acorriam 

multidões para confessar-se e aconselhar-se com ele.RPN 

05/08 – Dedicação da Basílica Santa Maria Maior, o mais 

antigo santuário mariano do ocidente. 

07/08 – São Caetano e São Sisto2º, RPN 

08/08 – São Domingos de Gusmão, presbítero, com São 

Francisco de Assis, um dos grandes pregadores da Igreja. 

Fundou a Ordem dos Pregadores (Dominicanos). RPN 

09/08 – Santa Teresa Benedita da Cruz, Edith Stein, 

filósofa, mártir no campo de concentração. RPN 

11/08 – Santa Clara, virgem e fundadora. Entusiasmada 

pelo ideal de São Francisco de Assis, com ele fundou a 

segunda Ordem Franciscana, as Clarissas. É padroeira da 

comunicação televisiva. RPN 

14/08 – São Maximiliano Maria Kolbe, presbítero, 

prisioneiro no campo de concentração nazista, ofereceu-se 

para morrer em lugar de um pai de família judeu. RPN  

                                                                   Cidinha      

                                                                 

  Festa do Bom Jesus 
Festa do Padroeiro abrilhantada por Dom Odilo 
É com imensa alegria que vamos acolher nosso 

Cardeal Arcebispo Dom Odilo Scherer na festa do 

Padroeiro dia 10 de agosto na celebração das 17h30. 

Vamos todos unir- nos na homenagem ao Bom Jesus 

e no agradecimento a Dom Odilo por sua deferência, 

como um dos pastores mais importantes hoje na 

Igreja, que vem à nossa pequena paróquia em honra 

de nosso grandioso e glorioso Padroeiro Bom Jesus. 

 

   Você Sabia ? 
Esta devoção “ Senhor Bom Jesus dos Passos” , 

trazida  para a Europa pelos primeiros Cruzados, tem 

sua origem no trajeto percorrido por Cristo, após sua 

condenação até sua crucificação e sepultamento. Tem 

esta devoção a  sagrada intenção de que nunca seja  

esquecido este momento de entrega absoluta e perene 

que o Filho de Homem faz pela salvação da 

humanidade.  Chegou ao Brasil através do português 
Feliciano Mendes que, para pagamento de uma 

promessa, fez erigir no século XVIII, na província de 

Minas Gerais, a primeira Igreja dedicada ao Bom 

Jesus de Matosinhos. 

Pela força de seu significado, esta santa devoção, tão 

celebrada no período quaresmal, propagou-se 

rapidamente por todo território brasileiro.  
                                                                         Sergio 

 

   Bazar - Agradecimento 
Agradecemos a todos os colaboradores e 

participantes do bazar que ocorreu nos dias 05, 06 e 

07 de julho em clima de confraternização.                                                                                                       
        

  Romaria para Aparecida  
Preparemo-nos para nossa tradicional romaria no dia 

20 de setembro. 
 

 

   Visite o Site e Facebook da nossa 

Paróquia Bom Jesus  

 

Site: www.senhorbomjesus.pro.br 

E-mail: parbomjesus@ig.com.br 
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