Agenda do mês de SETEMBRO
Ano - LXIII - n°216











01/09 – 12h – Missa do Imaculado Coração de Maria
02/09 – Domingo do quilo
06/09 - 20h – Reunião do CPP
07/09 –17h - Adoração ao Santíssimo Sacramento – Apostolado da Oração
18h – Missa Sagrado Coração de Jesus – Apostolado da Oração
20h – Missa Sagrado Coração de Jesus – MCJ
09/09 - Domingo do Dízimo
18/09 – 20h – Momento de Oração
23/09 – 12h – Almoço Paroquial Farroupilha
28/09 – 16h – Reunião do Apostolado da Oração

Programação xa da Paróquia

 Rosário Vivo: segundas-feiras às 15h
 Reunião dos Vicentinos: terças-feiras às 17h
 Grupo de Oração da Renovação Carismática:







quintas-feiras às 19h30min
ONDA: Sábados às 15h
CLJ: Sábados às 14h30min
Bênção da Saúde às terças-feiras às 18h
Ensaio do Coral às quintas-feiras às 19h
Liturgia: terças-feiras às 19h
Serviço Pastoral Social: quartas-feiras às 14h e 30min

Horário das Missas
Segunda a sexta:
12h e às 18h

Sábados:
16h e às 18h

Tel: (51) 3222.2785
E-mail: secretaria@paroquiasaopedro.org
Av. Cristóvão Colombo, 1629 - Bairro Floresta - Porto Alegre, RS
www.paroquiasaopedro.org

Domingos
9h,11h, 18h e às 20h
@saopedroportoalegre

Boletim informativo da Paróquia São Pedro - Porto Alegre
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DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA
O mês de setembro no calendário da Igreja no
Brasil é dedicado à Palavra de Deus, o mês da Bíblia. A
Palavra de Deus está na fonte, ou seja, na origem de toda
a fé cristã. Poderíamos dizer que não há verdadeira fé
crista, se esta não está baseada e fundamentada na
Sagrada Escritura; é dela que tiramos o fundamento para
o Magistério e a Tradição da Igreja, que para nós
católicos, juntamente com a Bíblia constituem fonte de revelação divina. É nos
testos da Sagrada Escritura que estão inspirados todos os textos litúrgicos,
orações, cantos, etc. Nela que se fundamentam as verdades de nossa fé, as
orações que rezamos e as leis que regem nosso agir cristão. Em ﬁm, a Sagrada
Escritura constitui para nós o centro de nossa espiritualidade.
Existem diversas formas de lermos a Palavra, podemos ler como se lê um
romance ou, como um livro de história, ou então, como fonte de inspiração para a
nossa vida, como oração, conversa íntima com Deus, que ao longo da história
manifestou-se ao seu povo e hoje a nós.
Neste contexto a melhor forma de ler a bíblia é seguir um roteiro, ter um
esquema de leitura, o que nos é oferecido pela indicação litúrgica das leituras e do
Evangelho para cada dia, como um caminho de Espiritualidade. Nos textos
propostos para liturgia vamos acompanhando passo a passo o desenrolar da
história da salvação. Para melhor aproveitarmos estes textos proponho aqui à
realização da Leitura Orante da Bíblia; que se divide em quatro passos. É o
método usado pelos monges, e que inspira o Ofício Divino.
O primeiro passo é a leitura do texto; conhecer bem o texto bíblico que
estamos lendo. Qual o contexto? Quando foi escrito e para quem foi escrito? Que
recurso literário este texto usa? O que o autor quer dizer com este texto?
O segundo passo é a meditação, repetir o texto diversas vezes,
memorizar, ruminar, atualizar. O que o texto nos diz? O que Deus quer dizer
através deste texto? O que este texto diz para minha comunidade? Para minha
família? Para mim?
O terceiro passo é a oração, suplicar, louvar, recitar. O que o texto me faz
dizer a Deus? Diante deste texto o que tenho para pedir e agradecer? Rezar com o
coração; deixar o Espírito impulsionar nossa oração.
O quarto passo é a contemplação, enxergar, saborear, agir. Avaliar os
fatos sociais, comunitários e pessoais a partir do texto lido. O que a Palavra me
leva a fazer? Como devo fazer?
A partir deste método, certamente nossa leitura da Palavra de Deus será
mais proveitosa e produzirá mais frutos em nossa comunidade e nossa vida
pessoal.
Pe. Luciano da Costa Massullo.

Dizimistas aniversariantes do mês de SETEMBRO

01 Nolir Ferro Buzanelo
01 Bruno Ost Duarte
01 Terezinha Charneski da Rosa
03 João Pedro Mazzuca
06 Enory Luiz Spinelli
09 Zenaide Ducatti
17 Elmi Maria Reichert
17 João Batista Lumertz
17 Jussara Pereira Bresolin

17 Renato Krüger
18 Lilia Maria R. Bona
19 Marilice Zemﬁeron Bahlis
20 Daniela Q. dos Reis Hochheggel
27 Nelly Terezinha Fagundes
27 Neuza Araujo
27 Ruben Carlos Raabe
28 Mirian Piccoli Pﬁtscher

Peregrinação ao Santuário de N. Sra. de Aparecida
Na última semana de
agosto um grupo de
p aroqu ia no s,
juntamente com o
pároco Pe. Luciano
Massullo, esteve em
peregrinação pelas
cidades históricas de
Minas Gerais,
Guaratinguetá e
A pa re cida em São
Paulo. Foram
momentos marcados
pela riqueza histórica e
artística das cidades
como Ouro Preto,
Tiradentes e Mariana;
pela devoção ao
primeiro santo brasileiro, Frei Galvão e a Virgem Aparecida.
Que o bom Deus faça dos peregrinos testemunhas de suas maravilhas!!!

São Jerônimo
São Jerônimo nasceu na Dalmácia cerca do ano 340.
Estudou em Roma e aí foi batizado. Tendo abraçado a
vida ascética, partiu para o Oriente e foi ordenado
sacerdote. Regressou a Roma e foi secretário do papa
Dâmaso. Nesta época começou a revisão das
traduções latinas da Sagrada Escritura e promoveu a
vida monástica. Mais tarde estabeleceu-se em Belém,
onde continuou a tomar parte muita ativa nos
problemas e necessidades da Igreja. Escreveu muitas
obras, principalmente comentários à Sagrada
Escritura. Morreu em Belém no ano 420.

Na a leg ria do
Evangelho a paróquia São
Pedro lança o Concurso do
Hino do Cen tenário da
Paróquia São Pedro com o
objetivo de animar o
processo de pastoral e
motivar o espírito católico e
c omunitário do s
paroquianos.
As inscrições poderão
ser feitas de 1º/09/2018 até
20/12/2018 no site da
paróquia, e a entrega ﬁnal
do hino com letra e cifra será
até o dia 28/02/2019. Até o
dia 15/03/2019 a Comissão
Julgadora fará a seleção dos
15 (quinze) melhores hinos
que serão interpretados no almoço festivo de 31/03/2019.
A Comissão Julgadora fará a seleção dos 3 (três) hinos melhor
classiﬁcados que serão apresentados (interpretados) no almoço festivo
paroquial do mês de maio de 2019, onde se escolherá o Hino do Centenário,
bem como, deﬁnirá o segundo e terceiro lugar, seguindo-se a premiação.
O vencedor do concurso receberá o prêmio no valor de R$ 3.000,00
(três mil reais) ao segundo lugar será concedido o valor R$ 1.000,00 (mil
reais) e o terceiro lugar receberá o prêmio no valor de R$ 500,00 (quinhentos
reais).

