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CALMA
Você é uma pessoa apressada? Você tem pressa para 

que? Como saber se é apressado? Fácil, fácil, o 

melhor teste é ficar numa fila. E analise seu comportamento 

nesse momento. Inventaram o computador para ser mais 

rápido, ainda e nem assim estamos satisfeitos. Nós que 

moramos na capital vivemos reclamando: aqui tudo é 

demorado. O computador já ficou lerdo. Aí pergunto: Para que 

tanta pressa? Ainda que fosse para ajudar os outros, talvez 

tivesse sentido, só que se fosse começaria tendo mais paciência 

consigo mesmo, na espera com o seu próximo. 
Vamos amar a vida! Celebrar as suas conquistas básicas, tão 

essencialmente importantes: saúde, paz, família, amigos e 

principalmente celebrar a vida com o tempo que Deus nos 

oferece. Estando sempre em perfeita comunhão, dando assim 

um novo olhar sobre as realizações, suas conquistas terão o 

mesmo mérito, porém, com um sabor diferente: menos 

desgastes, sacrifícios e cansaços, mais gratidão, humildade e 

mansidão. Ser calmo, não significa ser atrasado nos 

compromissos. 
Tenhamos mais paciência e teremos mais amigos e uma vida 

mais feliz. Como diz Pe. Fábio de Melo: “A eternidade se 

antecipa cada vez que do tempo nos esquecemos”. 
Frei Egisto, OAR 

om Júlio Endi Akamine, responsável pela 
região episcopal Lapa iniciou sua visita Dpastoral na Paróquia N. Sra. de Lourdes no 

último dia 26 de agosto até o dia 29 como primeira 
etapa. Durante a visita pastoral Dom Júlio salientou a 
importância de visitar os locais sagrados, as pessoas e 
as pastorais. 

Inspiro-me em Santo 
Agostinho, modelo de 
vida cristã e bispo para 

esta visita.

As fotos desta edição trazem as comemorações do meses de julho 

e agosto, com especial atenção para as festividades do mês da 

vocações, que inicia com o Dia do Padre e encerra com o Dia do 

Catequista, que nos leva a refletir sobre o trabalho importante e 

contínuo que os voluntários tem no apoio à divulgação das 

mensagens de Deus.
 Para a comunidade agostiniana o mês de agosto tem também 

sabor de ‘arte’, pela realização dos saraus, que estimulam talentos 

artísticos e incentivam a integração das famílias. Aliás, pensando 

em família vale conferir as fotos do evento realizado pela Pastoral  

da Família, que segue firme em seu propósito de unir casais, para 

que com suas atitudes possam divulgar a dádiva do amor, 

principal ponto de equilíbrio para a harmonia e a construção de 

um mundo melhor.
Entre as realizações, citamos as reformas dedicadas para melhor 

acolher nossa comunidade. Secretaria, salão e instalações 

renovados, com objetivo de criar ambiente propício a novos e 

contínuos serviços de apoio e atendimento às necessidades de 

nossos paroquianos. E assim, num ambiente agradável inspirar 

planos e práticas de ações que nos conduzam a uma aliança cada 

vez mais forte com o plano divino.
Sem dúvida os próximos meses trazem datas igualmente 

importantes, como a atenção para setembro que é o mês da 

Bíblia, canal de comunicação fundamental entre o Senhor e 

cristãos de todo o mundo. A celebração do dia de nossa Padroeira 

a Virgem Aparecida e o dia das crianças.  
Mencionando a frase de N.S.Jesus Cristo “deixai vir a mim as 

crianças”, fica o convite para que  “faça parte”, deixe renascer a 

criança que você foi e una-se em harmonia a todas as crianças que 

encontrar, você vai aprender tanto quanto poderá ensinar. Dê esse 

presente a seu coração.

Elisete N. Oliveira

Novidades!

Pais olhem que ótima noticia!

A partir de 03 de março de 2013, domingo, teremos 

missa para as Crianças às 9h00.

E a Missa das 10h00? Será as 10h30.

Frei Egisto, OAR



A SAGRADA ESCRITURA

Esquina com a rua Aroaba

Momento formativo

Este mês de setembro é dedicado a Bíblia, tempo propício Devemos tomar muito cuidado quanto à interpretação de 
para lê-la e praticá-la segundo a vontade de Deus, os textos ou passagens da Sagrada Escritura. É necessário ler e 
exemplos de Jesus Cristo e a inspiração do Espírito Santo. No compreender primeiramente o texto no seu próprio 
último dia do mês da Bíblia, celebraremos a memória de São contexto em que foi escrito, para depois fazermos o 
Jerônimo, presbítero e doutor da Igreja, grande tradutor e pretexto, ou seja, como esse texto se justifica e se atualiza 
exegeta da Bíblia, que enriqueceu toda a Igreja com a sua hoje em nossa vida e em nossa comunidade. 
tradução. A Igreja o declarou padroeiro de todos os que se Há duas possibilidades para uma adequada interpretação 
dedicam ao estudo da Sagrada Escritura com amor e fervor. da Sagrada Escritura: A primeira seria por meio de uma 
“A Sagrada Escritura é a palavra de Deus enquanto é leitura orante: leitura, meditação, oração, contemplação e 
redigida sob a moção do Espírito Santo”1, portanto, ela ação, fazendo-a como um alimento necessário para nosso 
possui um sentido para vida do homem que crê, trazendo  o espírito. A segunda possibilidade seria por meio de uma 
conteúdo revelado: o que no princípio era o Verbo que interpretação profunda de um texto bíblico, permitindo 
estava com Deus: Jesus Cristo (Cf. Jo. 1,1). fazer uma interpretação existencial do texto no seu 

contexto, buscando na própria existência do texto uma Os textos da Sagrada Escritura são inspirados pelo Espírito 
mensagem para a vida do homem de Santo. Eles trazem em si toda a Verdade 
hoje. Revelada, sem sombras de dúvidas ou 

margens para erros; podem ser até um Assim, à luz do Espírito Santo, não 
pouco escuros e confusos, devido ser somente a compreenderemos, mas 
interpretados por homens e expressos também a viveremos, anunciando-a por 
por linguagem humana. Por isso, é meio de nossos atos e palavras, a toda 
função do Espírito Santo nos iluminar, pessoa que encontrarmos e em todo 
ajudando-nos na interpretação e lugar que vaiamos. 
compreensão da Sagrada Escritura na 
Igreja, pois “o mesmo Espírito Santo FREI LAÉRCIO RODRIGUES DA CRUZ 
aperfeiçoa continuamente a fé por OAR
meio de seus dons”2. 
A Sagrada Escritura é Palavra de Deus, 
porém, escrita por homens. Deus 
servindo-se do gênero humano quis se 
dá e se fazer compreendido por toda a 
humanidade, perpetuando-se na 
Sagrada Escritura. “Muitas vezes e de 
modos diversos falou Deus, outrora, aos 
Pais pelos profetas; agora, nesses dias que são os últimos, 

Notas
falou-nos por meio do Filho” (Hb 1,1-2)3. 1. CONSTITUIÇÃO Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. In: CONCÍLIO 

VATICANO II. 1962-1965. Vaticano II: constituições, decretos e declarações. “A Sagrada Tradição e a Sagrada Escritura constituem um só 
Petrópolis: Vozes, 1996, 5.sagrado depósito da palavra de Deus confiado à Igreja”4, 
2.  Ibid., 5.    

por tanto, cabe a ela, guardar e interpretar seu conteúdo, 3.  BÍBLIA DE JERUSALÉM. São Paulo: Paulus, 2006.
4. CONSTITUIÇÃO Dogmática Dei Verbum sobre a revelação divina. In: CONCÍLIO nos oferecendo uma interpretação à luz da fé e do Espírito 
VATICANO II. 1962-1965. Vaticano II: constituições, decretos e declarações. Santo, pois ela, segundo Bento XI, “funda-se sobre a Palavra 
Petrópolis: Vozes, 1996, 10.   

de Deus, nasce e vive dela”5. 5. Apud BENTO XVI. Verbum Domini. Exortação Apostólica Pós-sinodal Verbum 
Domini. São Paulo: Paulinas, 2011. 3 (A voz do papa, 194).Do encontro de Santo Agostinho com a Sagrada Escritura 
6.  Ibid., 38.pode-se dizer que “ele acreditou nas Escrituras, que antes 

se lhe apresentavam muito diversificadas em si mesmas, e 
às vezes indelicadas, [...]. Para Santo Agostinho, 
transcender a letra tornou credível a própria letra e 
permitiu-lhe encontrar finalmente a resposta às profundas 
inquietações do seu espírito, sedento da verdade”6. 



Aconteceu em Nossa Paróquia

I Encontro de Casais – dias 17 e 18 de agosto 
Momentos especiais de espiritualidade, conhecimento, renovação de amor e confraternização

Comemoração do Jubileu da Legião de Maria

Sarau Agostiniano - 2012



Aconteceu em Nossa Paróquia

e bebidas em geral

Visita Pastoral de Dom Júlio - Reunião com os jovens 26/08/2012

Missa em louvor a Santa Mônica

Solenidade de Nosso Pai Santo Agostinho
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MELHORANDO PARA
MELHOR ACOLHER

Salão Sta. Mônica

tSecre aria

Vamos comemorar o dia da Padroeira de nosso país 
irmanados numa corrente de amor, que inspire e 
modifique os corações e as consciências de políticos 
e legisladores, para que trabalhem no sentido de 
gerar ações de justiça e igualdade real de direitos 
entre os brasileiros.

Rezemos juntos à nossa mãe Aparecida, que tanta esperança e 
alento trouxe aos menos favorecidos, doentes e desesperados, 
para que ela interceda pelos que sofrem com falta de alimento, 
moradia e atendimento médico, aspectos básicos para se viver 
com dignidade.
Seus milagres são a mostra da bondade divina, quando se 
estabelece o elo de fé entre os homens e Deus. Que possam 
também servir de exemplo para que as pessoas reconheçam os 
motivos que as unem. Deus criou o homem com o intuito de 
interagir com os demais, aprender e viver em paz, compartilhando 
tudo o que Ele criou. Que a Virgem Aparecida nos cubra com seu 
manto de amor, para que possamos perceber e perseguir a o 
propósito para o qual fomos criados.

Luis Eduardo de Oliveira

NOSSA SENHORA APARECIDA
É importante para nós ler o livro sagrado. Não devemos tê-lo em 
nossas casas como objeto de decoração ou amuleto. Temos que 
ter a consciência da prática da leitura, pois suas histórias são 
atuais, na Bíblia encontramos respostas para nossas situações 
cotidianas. Deus nos fala através da Bíblia. É necessário 
aprendermos a fazer uma leitura orante da Palavra de Deus.
Temos que ter respeito por ela. Ao abri-la, invoquemos a força do 
Espírito Santo para que Ele nos dê olhos que enxerguem não 
somente as palavras, mas a mensagem daquelas palavras sábias. 
Interiorizar o texto, refletir sobre as palavras, cada frase, 
visualizando as passagens bíblicas. Se não entendemos num 
primeiro momento, devemos voltar, reler e refletir. Às vezes é 
muito difícil. Então, por que não nos reunirmos em grupos e a 
partir da leitura, ouvir o que cada um entendeu e debater sobre o 
tema proposto?
Vamos darmos uma atenção especial a Bíblia. Que ela deixe de ser 
um simples objeto e se torne para nós fonte de vida e de esperança 
em nossas vidas.
Paz e Bem.

Marly, membro FRASAR.

Comunicação e vida

Seguimos com a reparação e renovação das instalações 
de nossa Paróquia. As  fotos indicam algumas das 
principais obras já concluídas e queremos compartilhar 
essa alegria com você.
 Observe como tudo está ficando mais agradável e 
organizado, para acolher com carinho e cuidado todas 
as atividades voltadas a difundir a Palavra de Deus, a 
integração entre irmãos de fé, assim como as ações de 
auxílio aos carentes e necessitados, num real sentido 
da palavra “comunidade”.

A continuidade desse trabalho de manutenção 
predial depende muito de seu apoio, com o que 
contamos para prosseguir nessa jornada. Portanto, 
aproveitamos renovar nosso pedido de ajuda e 
agradecemos toda colaboração recebida, que tem 
viabilizado melhorias e esperanças.

As obras continuam...
contamos com sua colaboração.

Sa
o pároco

la d



1. Brincar de casinha 

2. Cuidar de uma planta

3. Corrente de histórias

4. Dança das cadeiras

5. Hora da leitura

Criança brinca de casinha em qualquer lugar. Pegue alguns 

objetos como: travesseiros, cobertores, pratinhos e copos de 

plástico, bonecos e livros. Aproveite para entrar no encantado 

mundo do faz-de-conta. É na brincadeira de casinha que são 

treinados os papéis na sociedade, usa e abusa da imaginação.

Ao cuidar de uma plantinha, a criança desenvolve a 

responsabilidade, o respeito à natureza, a atenção e a 

coordenação motora. Selecione espécies que crescem rápido em 

um ambiente fechado, como cebola e feijão, para que ele note o 

que mudou a cada dia - as transformações podem ser anotadas ou 

desenhadas num diário. Institua uma rotina de cuidados, com 

hora certa para regar e colocar o vasinho ao sol.

Essa atividade estimula a memória e a criatividade, desinibe e, o 

que é melhor, pode acontecer em qualquer lugar. Comece com 

"era uma vez" e lance uma bola (ou algum outro objeto pequeno) 

para que as crianças continuem a história. Cada uma conta um 

pedaço e passa adiante o que está segurando nas mãos. Se tiver 

chance, ponha tudo no papel e leia para elas depois. Com certeza 

renderá boas gargalhadas, já que as tramas costumam ficar sem 

pé nem cabeça.

Esta brincadeira é antiga, mas desenvolve a coordenação, o ritmo, 

a concentração e a agilidade dos pequenos. As crianças correm ao 

redor das cadeiras e, quando a música termina, tentam sentar. abandonadas, crimes de todo tipo. Se Deus existisse, não haveria 
Como sempre falta um lugar, um participante cai fora a cada sofrimento.
rodada. Mas você não precisa desmontara casa. Recorte círculos O cliente ficou pensando, mas o corte estava terminando e a 
ou quadrados de papel e fixe as figuras no chão com fita crepe. conversa foi encerrada com assuntos mais amenos.

Entretanto, a primeira coisa que viram quando chegaram a porta 
Se ler é bom aprender a ler com prazer é fundamental, encontrar foi um mendigo, com barba de muitos dias e longos cabelos 
maneiras de se aconchegar para esses momentos é uma delícia! É desarrumados. Imediatamente, o cliente virou-se para o barbeiro 
uma atividade para ser feita em qualquer lugar, além de educativa e disse:
gera proximidade. - Sabe de uma coisa? Barbeiros não existem
E para começar... leia com as crianças o texto a seguir e incentive- - Como não existem? Eu estou aqui e sou barbeiro.
as a dizer o que entenderam. - Não existem! Insistiu o cliente, Porque, se existissem, não 

Duvidando da existência de Deus haveria pessoas com barba tão grande e cabelo tão desarrumado 
Um homem foi cortar o cabelo e a barba. Como sempre acontece, como esse que vemos.
ele e o barbeiro ficaram conversando sobre várias coisas, até que - - Posso garantir que barbeiros existem. Acontece que esse 
por causa de uma notícia de jornal sobre crianças abandonadas o homem nunca veio até aqui.
barbeiro afirmou: - Exatamente. Então, para responder sua pergunta, Deus também 
- Como o senhor pode ver, essa tragédia mostra que Deus não existe. O que acontece é que as pessoas não vão até Ele. Se O 
existe. buscassem, seriam mais solidárias, e não haveria tanta miséria e 
- Como? pecado no mundo.
- O senhor não lê jornais? Temos tanta gente sofrendo, crianças Autor desconhecido.

Convite a pessoas de todas as idades.
Mais do que presentes, as crianças gostam de companhia. Que tal separar um tempinho para brincar com elas?
Deixamos nesta página sugestões de algumas atividades, iniciando com uma DOBRADURA – O SAPO QUE PULA.

Corte uma folha de papel no formato de um quadrado e siga as instruções.
Feliz dia das Crianças.



Todo dia 22:  

Todo dia 27:  

Telefone da Secretaria Paroquial: 3834-4807

às 15h -

às 19h -

Missa de Sta. Rita de Cássia

Missa das Mães de Mônica

                   

         

Horário das Missas
Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta-feira: 

Sábado: 

Último sábado do mês às  – Cura e Libertação

Domingo: 

às 19h

às 18h

14h30

às 07h, 10h e 19h

Dizimistas Ani ersa ia t s
v

r n e
ANIVERSÁRIOS DIZIMISTAS = SETEMBRO

ANIVERSÁRIOS DIZIMISTAS = OUTUBRO

Alird Maria de Carvalho Vieira, Anita Gazzano Bonjovani, Antonio Dionisio Ferro, Aparecida Aida Penitente 
Mancilha, Benedito Rodrigues, Cássia Ap. Martins de Oliveira, Celestino dos Santos Martins, Conceição Urbino da 
Silva, David Sobral, Diana Galdino da Silva, Eliana Sandes, Elsa do Prado Garcia, Erisvaldo de Sousa Rodrigues, João 
Ribeiro Gonçalves, Jorge Luiz Borges, José de Gouveia, Julia Martinez Lourenço, Leonor Marcon Carnellos, Liliana 
Dias Pastore, Renato Gonçalves da Cunha, Silvio Rouffiac, Sybele Blecker.

Alexandra de Souza Rodrigues, Antonia Ap. Franchin Zaninetti, Artur dos Santos Gonçalves, Claudia Regina 
Candido, Elsio Sulvestre Trombeta, Futami Sasake, Hilda Donatelli, Ivone Nakashima, Ivonete Sacramento dos 
Santos, Jandyra Godinho, José Estevam de Souza Neto, Karina Cruz, Katia Felippe Ohtani, Luiz Gomes dos Santos, 
Maria Pereira Lousada, Maria Rosa Negri da Silva, Marlene Sapateiro, Raquel Ap. Adornato, Terezinha Lino 
Gonçalves Bonfim.

Dízimo como
mandamento da Igreja

Dízimo é partilha do coração, 
do trabalho, dos ideais e dos bens.

Sua presença é importante!


