CANTINHO DOS ANJINHOS
HISTORINHA COM O TIÃOZINHO, ROSINHA E VOVÓ
Crianças, vocês têm ido à missa
todos os domingos?

Hum... tem domingo
que eu não vou...

Jornal Informativo da Paróquia de São Sebastião - Poços de Caldas - MG - JUNHO 2013
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Mas o Domingo é o Dia do Senhor, dia em que o
cristão deve pensar mais em Jesus, porque foi Ele
mesmo que pediu para nos reunirmos e repetir o
que fez na última refeição com os apóstolos!
Na missa tem o momento pra gente pedir perdão e
pra ouvir o Evangelho, que é a Palavra de Deus. Na
hora da Consagração, ficamos pertinho de Jesus,
como os apóstolos na última Ceia!

Com a missa aprendemos que todos somos irmãos, por
isso rezamos juntos o Pai Nosso. E no final da missa,
recebemos a bênção para ir para casa com Jesus e
continuarmos sendo seus amigos e amigos de todos!
Vocês entenderam então como é importante
participar da missa todos os domingos?

Entendemos, não vamos mais faltar! E
vamos convidar nossos parentes e
amiguinhos para a Missa das Crianças na
Igreja Antiga de São Sebastião, todos
os domingos, às 9:30 horas!!!
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“É feliz todo homem que busca seu auxílio no Deus de Jacó e que põe no Senhor a esperança.”
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Palavra do Pastor

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Ao iniciarmos o mês de Junho, mês do Sagrado Coração
de Jesus, não podemos deixar de refletir sobre a experiência
de estarmos sempre junto Dele, através da Eucaristia e da
oração.
Neste sentido, o Coração de Jesus se transforma num
diálogo entre nós e o Pai e nos coloca em plena abertura
para a profunda intimidade com o Criador.
Em termos bíblicos, o coração representa a profundeza,
o mistério e a consciência humana. Ele é o símbolo das
maravilhas que Deus opera em nós.
Meditando sobre o Sagrado Coração de Jesus, por Ele
aprendemos a amar os
justos, como Ele amou,
a ter compaixão dos
pecadores e a acolher
os aflitos. Ele acolhe
nossas orações,
santifica-nos, purifica
nossos sentimentos.
Protege-nos, abençoanos para que
cheguemos à unidade
d a
f é
e
a o
conhecimento da glória
eterna.
Pelo Sagrado
C o ra ç ã o d e J e s u s ,
cremos na força do amor, na esperança de recomeçar, na
beleza do gesto solidário e fraterno, na justiça contra a
opressão.
Em nosso dia a dia, é preciso reservar momentos a sós
com o Sagrado Coração de Jesus para confortar-nos, para
ouvir nosso interior e organizar nossa vida, nosso

pensamento, expor nossos
sofrimentos e deixar que Ele
fale em nós.
A formação sacerdotal é
sempre desafiadora e, por
isso, deve ter como fonte o
Coração de Jesus. O ser e o
agir do sacerdote devem
originar-se no Coração ardente do Filho amado do Pai. A
energia do Sagrado Coração de Jesus é, pois, força viva e
irresistível.
Coloquemo-nos
diante Dele e peçamos
para andar sempre em
sua presença, para que
possamos nos revestir
d e co m p a i xã o, d e
b o n d a d e , d e
humildade, de
mansidão e paciência,
diante de nossos
irmãos.
Peçamo s então,
principalmente neste
mês dedicado ao
Sagrado Coração de
Jesus, que Ele penetre
em nós, em nosso coração, em nossa alma, transformandonos no Templo do Espírito Santo.
Coração de Jesus: seja a felicidade, a esperança e a força
da juventude, das famílias, do idoso, do enfermo.
Pe. José Maria de Oliveira
Pároco

MENSAGEM DO DÍZIMO
“O dízimo é uma opção amadurecida e provada na partilha
fraterna e solidária. Dando parte do que possuímos a Deus, na
comunidade, estamos socorrendo a Jesus Cristo em cada irmão.”

Anuncie aqui e colabore no
anúncio da palavra de Deus
EXPEDIENTE:
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“Feliz aquele que respeita o Senhor e que ama com carinho a sua lei!”

Beatificação de Nhá Chica
Francisca de Paula de Jesus, “Nhá Chica”, é a primeira
negra, analfabeta e filha de escrava a receber o título de
beata pela Igreja Católica no Brasil. A cerimônia que
concedeu o título à mulher que viveu a maior parte de sua
vida no Sul de Minas aconteceu no dia 4 de maio último, em
Baependi, a 260 quilômetros de Poços de Caldas.
Francisca nasceu no Distrito de Santo Antônio do Rio das
Mortes em São João Del Rey – MG, em 1808, e mudou-se,
ainda pequena, para Baependi, com a mãe e um irmão.
Ficou órfã aos dez anos. Mulher humilde, era fervorosa
devota de Nossa Senhora da Conceição e, a pedido da mãe,
passou a vida inteira a dedicar-se à prática de caridade.
Leiga, era chamada de "a mãe dos pobres" e respeitada por
todos que a procuravam, desde os mais humildes aos
homens do Império. Durante 30 anos, reuniu doações para
construir a capela de Nossa Senhora da Conceição, onde
hoje funciona o Santuário da Conceição, em Baependi.

A grande graça atribuída a Nhá Chica, falecida em 1895,
refere-se à professora Ana Lúcia Meirelles Leite, moradora
de Caxambu, em Minas Gerais, que foi curada de um grave
problema congênito no coração, sem precisar passar por
cirurgia, apenas pelas orações a Nhá Chica. O fato se deu em
1995, tendo a graça sido aceita pelo Vaticano no processo
de beatificação, em 14 de outubro de 2011, por concluir que
a cura não tem explicação científica.

Nhá Chica, já em vida, passou a ser aclamada pelo povo
como a Santa de Baependi, por sua fé. No dia 14 de janeiro
de 2011, o Papa Bento XVI aprovou as suas virtudes
heróicas: castidade, obediência, fé, pobreza, esperança,
caridade, fortaleza, prudência, temperança, justiça e
humildade.

LITURGIA DIÁRIA
Dia

Primeira Leitura

Salmo Responsorial

1

Eclesiástico 51,17-27

Salmo 18 (19B)

2

1 Reis 8,41-43

Salmo 116 (117)

3

Tobias 1,3;2,1-8

Salmo 111 (112)

Marcos 12,1-12

4

Tobias 2,9-14

Salmo 111 (112)

Marcos 12,13-17

5

Tobias 3,1-11.16-17

Salmo 24 (25)

Marcos 12,18-27

6

Tobias 6,10-11;7,1.9-17;8,4-9

Salmo 127 (128)

7

Ezequiel 34,11-16

Salmo 22 (23)

8

Isaías 61,9-11

1 Samuel 2

Segunda Leitura

Evangelho
Marcos 11,27-33

Gálatas 1,1-2.6-10

Lucas 7,1-10

Marcos 12,28-34
Romanos 5,5-11

Lucas 15,3-7
Lucas 2,41-51

9

1 Reis 17,17-24

Salmo 29 (30)

10

2 Coríntios 1,1-7

Salmo 33 (34)

11

Atos 11,21-26;13,1-3

Salmo 97 (98)

Mateus 10,7-13

12

2 Coríntios 3,4-11

Salmo 98 (99)

Mateus 5,17-19

13

2 Corintíos 3,15-4,1.3-6

Salmo 84 (85)

Mateus 5,20-26

14

2 Coríntios 4,7-15

Salmo 115 (116B)

Mateus 5,27-32

15

2 Coríntios 5,14-21

Salmo 102 (103)

16

2 Samuel 12,7-10.13

Salmo 31 (32)

17

2 Coríntios 6,1-10

Salmo 97 (98)

18

2 Coríntios 8,1-9

Salmo 145 (146)

Mateus 5,43-48

19

2 Coríntios 9,6-11

Salmo 111 (112)

Mateus 6,1-6.16-18

20

2 Coríntios 11,1-11

Salmo 110 (111)

Mateus 6,7-15

21

2 Coríntios 11,18.21-30

Salmo 33 (34)

Mateus 6,19-23

22

2 Coríntios 12,1-10

Salmo 33 (34)

23

Zacarias 12,10-11;13,1

Salmo 62 (63)

24

Isaías 49,1-6

Salmo 138 (139)

Lucas 1,57-66.80
Mateus 7,6.12-14

Gálatas 1,11-19

Lucas 7,11-17
Mateus 5,1-12

Mateus 5,33-37
Gálatas 2,16.19-21

Lucas 7,36-50
Mateus 5,38-42

Mateus 6,24-34
Gálatas 3,26-29

Lucas 9,18-24

25

Gênesis 13,2.5-18

Salmo 14 (15)

26

Gênesis 15,1-12.17-18

Salmo 104 (105)

Mateus 7,15-20

27

Gênesis 16,1-16

Salmo 105 (106)

Mateus 7,21-29

28

Gênesis 17,1.9-10.15-22

Salmo 127 (128)

Mateus 8,1-4

29

Gênesis 18,1-15

Lucas 1

Mateus 8,5-17

30

Atos 3,1-10

Salmo 18A (19)

Gálatas 1,11-20

“Mostrai-me ó Senhor, vossos caminhos, fazei-me conhecer a vossa estrada!”

João 21,15-19
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CONSCIENTIZAÇÃO PARA O DÍZIMO

No coração da missão
Diante de tudo aquilo que a vida nos apresenta,
podemos chegar onde não queremos, mesmo que não
queiramos; basta ter fé e coragem para fazer acontecer o
seguimento. Assim, como servidores do Reino de Amor,
somos mergulhados numa dinâmica profundamente
marcada pela luz do Evangelho. Este Evangelho, que sendo
palavras amadurecidas e escritas por testemunhas oculares
da paixão, morte e ressurreição de Cristo, faz amadurecer
nossa fé e compreensão sincera do caminho que devemos
buscar na nossa vida.

O Missionário José Antônio Fonseca, do MEAC (Missionários para Evangelização e Animação de Comunidades),
proferiu palestra na Paróquia São Sebastião, no dia 16 de maio, a convite da Pastoral do Dízimo.

PENTECOSTES

O mundo, mesmo estando a todo vapor, apresenta
muitas fragilidades que não contemplam a felicidade
compromissada com a verdade. Parece que tudo anda
desregrado do projeto oferecido pela graça de Deus. Os
homens andam muito preocupados com o ter e pouco se
importam em serem verdade e vida no caminho que é Jesus
Cristo. Falta calor humano. Faltam afeto e alento no
cumprimento da verdade. Parece que está diminuindo a
sinceridade para com a verdade. Isto tudo e um pouco mais,
mostram o surgimento de uma nova ferrugem que
lentamente corrói o homem na historia de fé. De fato é um
desafio a mais na vida. Esta ferrugem pouco a pouco se
alimenta das fraquezas humanas. Falta compromisso
sincero com a fé que leva a uma integração profunda com o
sentido da vida.
Com tudo isso, a Igreja apresenta uma das vias ricas de
espiritualidade. Surge então o caminho realizado pelos
Grupos de Reflexão, que remontam às primeiras
comunidades bem definidas nos Atos dos Apóstolos. A
reflexão da Palavra purifica e impulsiona para frente. Sem
dúvidas, a reflexão fortalece o entusiasmo e garante o
antigo e novo jeito de ser comunidade.
O Grupo de Reflexão leva-nos a questionar o modo pelo
qual estamos caminhando. Faz-nos ser diferentes em
mutirão. Faz-nos crescer em comunidade, onde somamos
nossas forças para vencermos os desafios na luta cotidiana.
Os Grupos de Reflexão geram vigor espiritual na família, em
vista do bem comum na comunidade. Para tal, é preciso que

O Dia de Pentecostes foi celebrado com Encontro no Salão de Festas. Padre Dênis proferiu palestra
sobre o nascimento da Igreja e as comunidades urbanas e rurais apresentaram os sete dons do Espírito
Santo. O Encontro foi encerrado na Missa das 19 horas.

o homem esteja sempre centrado em Deus,
no coração de Deus, para sentir os
batimentos cardíacos de Deus e assim se
misturar com a Sua graça. É preciso criar
expectativa, esperança no compromisso da missão
batismal. Não pode faltar ardor missionário, aquele mesmo
que Cristo gerou nos discípulos quando os chamou pelo
nome para seguí-lo. No entanto, como sabemos, Cristo nos
atrai a si pelo grande envolvimento amoroso. É do amor
trinitário que, em Cristo, pela paixão, morte e ressurreição,
somos ingressados numa dinâmica que fortalece nosso
sincero sim.
Na caminhada dentro dos Grupos de Reflexão temos
alguns deveres muito importantes a vivenciar: ter espírito
de discernimento interior e exterior, clareza na escuta ao
próximo, sensibilidade no atendimento, autonomia no
comportamento, delicadeza na orientação, gentileza na
caminhada comunitária; ser astuto, não no sentido de
angariar para si vantagens, mas sim angariar condições que
facilite o bem comum de todos; ser prudente nas decisões e
ações, calmo no agir e firme cumprimento; ter maestria e
soberania diante das providências a se tomar como agente
de uma pastoral; cuidar de si para saber cuidar dos outros;
cuidar de outros para saber amar mais; amar com fé sem
escrúpulos; ter perspicácia, ou seja, sagacidade e agudeza
de espírito, maturidade nas falas e ação comunitária em
vista do bem da vida.
Portanto, o caminho se faz andando com muito cuidado.
É caminhando que aprendemos. É no caminho que
encontramos as surpresas da vida. No Grupo de Reflexão
não é diferente, ali encontramos vários meios que nos
ajudam a irmos em frente. Ali nos encontramos como os
discípulos no meio do mar a pescar. Devemos escutar a voz
do Senhor e assim realizar a sua vontade. Devemos lançar as
redes sem medo para colhermos os frutos do Reino de Deus.
Deste modo, que o caminho da missão seja realmente a
ação do nosso sim.
Diácono Gilmar Antônio Pimenta

Av. João Pinheiro, 6400 - Bortolan
TEL.: 35 3712-4705 - Poços de Caldas - MG
ANEXO AO POSTO MINEIRÃO - PRÓXIMO À DANONE
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“O Senhor é o pastor que me conduz; não me falta coisa alguma.”

“Cantai salmos ao Senhor, povo fiel, dai-lhe graças e invocai seu santo nome!”

3

festas e solenidades. Ao contrário, é o Tempo que deve ser
vivido como o prolongamento das festas, a primeira parte
como crescimento da vida nascida no Natal e a segunda como
renascimento após a ressurreição e o recebimento do
Espírito Santo no Pentecostes. É tempo de acolhimento da
Palavra de Deus, de vida normal do cristão, quando devemos
amadurecer os ensinamentos de Jesus e frutificar em boas
obras. É tempo de, entre o Natal e Quaresma, anunciarmos o
Reino de Deus, e entre a Páscoa e o Advento, sermos sinal de
Cristo no mundo.
No Tempo Comum a cor usada nas celebrações é o verde,
que significa que os cristãos devem ser fortes como o
pinheiro, que é a árvore mais forte entre todas.
Voltamos a viver, na Liturgia, o Tempo Comum. Este
período, o mais extenso do Ano Litúrgico, de 33 ou 34
semanas, situa-se entre a festa do Batismo de Jesus e o
começo da Quaresma e entre a segunda-feira depois de
Pentecostes até o início do Advento.
Sua denominação pode sugerir a impressão de um
Tempo menos importante ou inferior aos demais, sem

O Tempo Comum nos convida a perceber a presença de
Cristo nas pequenas coisas do cotidiano, como o trabalho, os
estudos, nossos relacionamentos afetivos, e a partilhar seu
amor em obras de misericórdia e ação social. É um período
sem grandes acontecimentos, mas que nos mostra que Deus
se faz presente nas coisas mais simples.

25 de maio
Festa Junina da Catequese
Missa da Mãe Rainha
Grupo de Oração na Praça

1 a 13 de maio
Festa de São Benedito
4 de maio
Confissão para Primeira Eucaristia na
Capela Santo Expedito
Preparação de Pais e Padrinhos de
Batismo
10 de maio
Confissão para Primeira Eucaristia na
Capela Maria Imaculada
10 a 18 de maio
Novena de Pentecostes, nas
comunidades urbanas e rurais
11 de maio
Confissão para Primeira Eucaristia na
Igreja Antiga

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA
No dia 13 de maio, completaram-se 96 anos de
aparição de Nossa Senhora de Fátima a três crianças na
cidade de Fátima, em Portugal, quando ela teria feito
três profecias. Comemorando esta data especial, houve

ACONTECIMENTOS

coroação da Santa na missa do domingo (12) na Capela
Santo Expedito e na missa do dia 13 na Igreja Matriz de
São Sebastião.

13 de maio
Missa de Nossa Senhora de Fátima
16 de maio
Encontro para aprofundamento sobre o
Dízimo (palestra proferida pelo
Missionário José Antônio Fonseca, do
MEAC - Missionários para
Eva n g e l i za ç ã o e A n i m a ç ã o d e
Comunidades)
18 de maio
Preparação de Pais e Padrinhos de
Batismo
Jantar Dançante promovido pelo
Encontro de Casais em Cristo, com
apoio do Restaurante do Júnior

VILA CRUZ

DISTRIBUIDORA DE LEITES,
DERIVADOS E FRIOS EM GERAL

VILA CRUZ COMÉRCIO DE LEITES E DERIVADOS LTDA.

VENDAS
FAX: 35.3714.1998
TEL: 35.3714.4000
CEL: 35.9146.9304
vilacruz@veloxmail.com.br

Rua Gama Cruz, 133-2
Vila Cruz - CEP 37701-411
Poços de Caldas - MG

Disk-entrega: 3714-3311

26 de maio
Congresso da Legião de Maria
Celebração da Vida (Pastoral da Criança)
na Comunidade Santa Luzia
1º Aniversário do Terço dos Homens
30 de maio
Corpus Christi

1 de junho
Confissão para Primeira Eucaristia, na
Igreja Antiga, às 10:30 e às 15h
Preparação de Pais e Padrinhos de
Batismo, às 19h, no Centro Catequético
2 de junho
Espiritualidade das Lideranças, das 8 às
16h, no Salão de Festas

8 de junho
Festa Junina e Bingo na Comunidade São
José Operário
9 de junho
Encontro dos MECEs do Setor Poços de
Caldas, a partir das 7:30h, no Colégio
Jesus Maria José
Celebração da Primeira Eucaristia na
Capela Santo Expedito, às 10:30h

19 de maio
Aniversário da Pastoral da Criança
Sagrada Família

9 a 15 de junho
Semana de Reflexão do Dízimo

Pentecostes
22 de maio
Dia de Santa Rita (oração, missa e festa
na Comunidade Sagrada Família)

13 de junho
Missa em Louvor a Nossa Senhora de
Fátima (celebração dos 60 anos da
chegada da Imagem à Paróquia)

“Provai e vede quão suave é o Senhor!”

15 de junho
Encontro dos CPS com os CPPs do Setor
Poços de Caldas, a partir das 8h, no
Salão de Festas
Preparação de Pais e Padrinhos de
Batismo, às 19h, no Centro Catequético
16 de junho
Celebração da Primeira Eucaristia na
Capela Maria Imaculada, às 9h
Almoço em prol da construção da
Capela São José Operário, a partir das
11:30h, no Sala de Festas; cardápio:
churrasco de fogo de chão do Jô (costela
de boi, pernil, frango, calabresa, tutu
arroz e salada)
22 de junho
Festa Junina da Paróquia, a partir das
20h, no Salão de Festas
23 de junho
Celebração da Primeira Eucaristia, às
10:30h, na Igreja Matriz de São
Sebastião
Celebração da Vida da Pastoral da
Criança Sagrada Família, às 14h, no
Salão de Festas
Celebração da Vida da Pastoral da
Criança na Comunidade Santa Luzia, às
15h
29 de junho
Missa da Mãe Rainha, às 19h, na Igreja
Matriz de São Sebastião
Bingo em prol da participação de jovens
de nossa comunidade na Jornada
Mundial da Juventude, a partir das 20h,
no Salão de Festas.
30 de junho
Encontro de Pais e Padrinhos de
Batismo, às 10h, na Igreja Matriz de São
Sebastião.

Festa São Benedito
A Paróquia São Sebastião participou, uma
vez mais, da tradicional Festa de São Benedito,
com sua barraca na praça de alimentação e
celebração da missa no dia 8 de maio. Além do
principal objetivo que é louvar o glorioso São
Benedito e difundir entre os fiéis o seu exemplo
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14 de junho
Reunião Pós Encontro ECC, na Igreja
Matriz de São Sebastião, às 20h

de cristão dedicado aos mais necessitados, a
festa proporcionou bons momentos de lazer e
confraternização. A Paróquia agradece aos que
colaboraram no preparo dos pratos e no
atendimento ao público, bem como a todos
que prestigiaram a sua barraca.

“Quanto os céus por sobre a terra se elevam, tanto é grande o amor de Deus aos que o temem.”
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