
É preciso recordar que Jesus no
Jordão, havia sido batizado por
João e sobre ele desceu o Espírito
em forma de pomba. Também lá, se
ouviu a voz do Pai que dizia: Este é
o meu filho amado, no qual pus o
meu agrado. Esta frase, dita pelo
Pai, deve ter incomodado a todas as
forças contrárias ao plano de Deus,
pois o Pai, reconhecia que aquele
Jesus, nascido de Maria, era o
Messias esperado, o redentor do
mundo, que vem nos livrar das
amarras do pecado.
 
Parece-nos que ao Demônio
restava-lhe ainda alguma esperança,
converter o Filho de Deus em
discípulo seu, submetendo-o às
tentações a que tantos já haviam
sido submetidos e continuarão a
submeter-se ao longo da história.
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Caros paroquianos e paroquianas, irmãos na fé;
O texto do evangelho com o qual a Liturgia celebra o início do Tempo Quaresmal,
inicia dizendo que naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser
tentado pelo Diabo.

 



 As tentações, apresentadas a Jesus, são as
mesmas de nosso tempo. Em uma sociedade
que supervaloriza o consumismo, onde impera
o espírito de competição e a satisfação pessoal,
torna-se bastante difícil imitar a atitude de
Jesus no Evangelho e andar na contramão,
vencendo as tentações pelo despojamento, pela
simplicidade, e pelo sacrifício.
 
 Promover o diálogo sobre a realidade
educativa no Brasil, à luz da fé cristã é um dos
objetivos da Campanha da Fraternidade 2022,
que tem como tema “Fraternidade e Educação”
e como lema “Fala com sabedoria, ensina com
amor” (cf. Pr 31, 26).
 
 Para que a Campanha da Fraternidade seja
melhor desenvolvida, foram propostos sete
objetivos específicos, que são: analisar o
contexto da educação e os desafios
potencializados pela pandemia; verificar o
impacto das políticas públicas na educação;
identificar valores e referências da Palavra de
Deus e da Tradição Cristã; refletir sobre o
papel da família, da comunidade de fé e da
sociedade no processo educativo; incentivar
propostas educativas que promovam a
dignidade humana, a experiência do
transcendente, a cultura do encontro e o
cuidado com a casa comum; estimular a
organização do serviço pastoral junto às
escolas, universidades, centros comunitários e
outros espaços educativos; e promover uma
educação comprometida com novas formas de
economia, de política e de progresso, a serviço
da vida humana e dos mais pobres.
 
 

Pe. Luciano Massullo
 



Quaresma 2021
 Missa realizada na quarta-feira de

cinzas marca início da quaresma e
Campanha da Fraternidade

O primeiro dia da Quaresma é
marcado no mundo todo pela Missa
da quarta-feira de cinzas.    Assim,
todos os anos, católicos do mundo
inteiro se preparam para receber a
imposição das cinzas na cabeça, que
representa um sinal de renovação, fé e
conversão dos fiéis em preparação
para a Páscoa.

Concedido uma vez por ano aos
católicos, o rito consiste em depositar
cinzas sobre a cabeça dos fiéis,
enquanto são proferidas as palavras: 
 “convertei-vos e crede no Evangelho”.

Fonte: Quaresma. Período de penitência e oração.
Editora Santuário. 2019.

Toda vez que decidimos não fazer uma compra fútil, que nos
viramos com algo que já possuímos ou que pegamos alguma coisa
emprestada com um amigo em vez de comprá-la, é como se
déssemos um pequeno presente para o planeta. O ar vai ser um
pouco mais limpo; a água, um pouco mais pura; as florestas, um
pouco mais cheias; e os aterros, um pouco mais vazios.
 
O texto acima é de Francine Jay, autora do livro Menos é
mais, um guia minimalista para organizar e simplificar a sua
vida. Em meio a uma sociedade que supervaloriza o consumo,
ela nos motiva à prática dos três R: reduza, reutilize e
recicle!

Dica do mês!
Todo mês uma dica de leitura ou filme!
Confira dica do nosso Pároco Luciano indica
um livro para este mês de Fevereiro.

Papa Francisco na Missa de Quarta-feira de Cinzas 2021. Foto: Vatican Media



 
A secretaria abre de

terças à sexta das 14h às
18h. 
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Terças à
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Missas
Horários de missas
em fevereiro:
 

Domingos
9h, 11h e 19h

 MARCO ANTONIO RODRIGUES DOS SANTOS 
 MARIA CANDIDATABORDA 

 MARIA DAS DORES GOMES DE ANDRADE 
 MARIA INEIDA CERVI 

 MARILENE DE SOUZA FRIZON 
 NARA ROCHA GOBBO 

 RAFAEL FAGUNDES VACARIN 
 RODOLFO PFITSCHER 

 TAMER FELIPE CANDATEN PIOVESANI 
 TERESINHA A. DE BORBA SARAN 

 VERA KRIEGER MAESTRI 
 WANESSA MENA BARRETO 

 ZAIDA DALBERTO 
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 ANILDE BARBIERI PANHO
 DULCE SCHMITT 

 ELISANGELA LEMES DA SILVA 
 GENI PIZOLOTTO 

 GLADIS MOMO SELISTER 
 KARINA GALDINO AGRA 

 LOITAMAR RAMOS DANDREA 
LUCIANO DA COSTA MASSULLO 

 MAGUI MEIRELES 
 MALONE RODRIGUES DA SILVA 

 
 


