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Muitos trabalhos realizados, e muito a
se fazer, movidos pelo mesmo amor.

Caros paroquianos e paroquianas, irmãos na fé
No início desse novo ano, temos muito a agradecer pelo que passou. Com o apoio de
todos vocês, conseguimos realizar inúmeras atividades em 2021 que permitiram
fortalecer os nossos laços de comunidade cristã. Foi possível vislumbrar o testemunho
de muitos que doaram-se, no que podiam, para propiciar momentos especiais de
encontro com Deus e com os irmãos na fé.
Fortalecemos o nosso caminhar na Iniciação à Vida Cristã, aperfeiçoando a
sistemática de catequese em família, conseguindo já fazer alguns encontros com os
catequizandos na Igreja. Retomamos as confraternizações comunitárias em almoços
paroquiais, encontrando-nos para degustar galetos, sopas, carreteiro e paella. Tivemos
até um café da tarde no sistema “pegue-e-leve”. Adaptando-nos às restrições
decorrentes da pandemia, inovamos na preparação e na festa ao nosso Padroeiro,
incluindo recitais e momentos especiais de oração pelo momento que passamos. Os
nossos jovens (ONDA e CLJ) continuaram firmes na caminhada. >>>

Os nossos grupos de oração mantiveram a
esperança e a fé. O coral permaneceu unido.
As equipes que auxiliam nas missas (ministros,
leitores, coroinhas, acólitos e músicos)
dedicaram-se ainda mais para propiciar as
melhores condições para o nosso encontro com
o Cristo eucarístico. Fortalecemos nossa
caridade, com novas ações de solidariedade e a
retomada das ‘quentinhas’. Cada dizimista,
com seu apoio, permitiu a continuidade do
trabalho realizado. Os padres que nos
acompanham buscaram variadas formas de
servirem com mais zelo e amor.
A cada um que se doou, o nosso muito
obrigado. É a união das ações realizadas por
cada um que faz a nossa comunidade bonita e
alegre. Quem nos une é o amor de Cristo, e é o
seu Espírito Santo que nos fortalece e guia. E
em cada gesto de entrega e carinho de cada
pessoa que serve e apoia nas atividades da
Igreja podemos experimentar o amor que o Pai
tem por nós. Somos o corpo de Cristo (I Cor
12, 27), e ver a dedicação de irmãos na fé para
fortalecê-lo motiva-nos a também querermos
fazer o nosso melhor.
Sem dúvida, a beleza do trabalho realizado
chegará a Deus como um tributo de louvor e
graça por tudo que Ele nos presenteia.
Que esse novo ano que se inicia seja o
momento de fortalecermos ainda mais esse
nosso caminhar aos braços do Pai, com a
expectativa de aumentarmos os encontros
presenciais na Paróquia, com novos projetos
em cada uma das pastorais e movimentos que
constituem nossa comunidade, e com a
esperança renovada. Caminhemos juntos,
confiantes do amor de Cristo e da presença de
seu Espírito Santo entre nós, certos que “tudo
é possível ao que crê” (Mc 9, 23).
André e Raquel – Coordenadores do CPP.

Caridade 2021
Informamos a arrecadação das doações
feitas na Paroquia, junto aos paroquianos,
no segundo semestre de 2021:
• 1.830 quilos de alimentos
• 3.250 peças de roupas
• 903 pares de sapato
• 890 unidades de material de higiene,
utensílios, livros e material escolar
• 410 brinquedos
Agradecemos imensamente o carinho e
dedicação de todos com suas doações e
intenções, sempre atendendo nossos
pedidos. Encaminhamos o que foi
arrecadado durante o ano para Casa Fonte
Colombo, e na campanha de Natal,
incluímos o Centro Social Marista, em
que, somando às duas instituições,
encaminhamos brinquedos para 286
crianças, de 0 a 15 anos. Trabalho feito
pela comunidade, distribuindo amor e
esperança.
Rumo aos novos projetos para 2022!

"Buscar a face de Deus em tudo,
em todos, o tempo todo, e a mão
dele em tudo o que acontece; é
isso o que significa ser
contemplativo no coração do
mundo. Ver e adorar a presença
de Jesus, especialmente na
aparência humilde do pão e no
angustiante disfarce de pobre"
Santa Madre Teresa de Calcutá

Dica do mês!
Todo mês uma dica de leitura ou filme! E para começar,
nosso Pároco Luciono indica um livro para este mês de
Janeiro.

A sensação da escassez do tempo é sentida por todos, de modo especial, a cada final
de ano. Parece que o tempo encurtou e não conseguimos dar conta de todas as tarefas
do dia a dia. Contudo, a passagem do tempo, cronometrada pelos nossos relógios, é
sempre igual. O que muda é a percepção que temos do tempo. Atarefados como
vivemos, parece que já não há mais tempo. É preciso fazer escolhas certas quanto
àquilo em que investimos nosso tempo! Para estas férias, sugiro aos paroquianos a
leitura do livro Dá um tempo, da jornalista Izabella Camargo e publicado pela editora
Principium. Uma excelente leitura que nos fará repensar o modo como nos
relacionamos com o Tempo!
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Missas

Horários de missas
em janeiro:

Terças à
Sábados
18h
Domingos
9h, 11h e 19h
A secretaria abre de
terças à sexta das 14h às
18h.
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