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Editorial
Um editorial muito curto? Sim, algumas linhas nas
quais o centro é Cristo e você! É um convite: deixe, por um tempo, seus
olhos passeando neste Informativo. Aqui se encontra a narrativa de
pessoas e a vida da Igreja da qual você é parte muito importante. Aquiete
o seu coração para sossegar e avançar às próximas mensagens. Será
um agradável passeio, basta começar e desfrutar.

ADVENTO, TEMPO PARA DEIXAR CHEGAR...
Recorde aquela pessoa que você ama muito.
Lembra-se de um momento em que esperava um momento de encontro?
Era a expectativa de estar junto no mesmo espaço. Mas, antes do
espaço em comum havia o tempo da espera, e o Papa Francisco nos
ensina que: “tempo é superior ao espaço” (EG, n. 222).
Em 2021, o ano litúrgico na Igreja será encerrado em
21 de novembro e, no domingo seguinte, dia 28, começaremos um novo
ano, iniciando-se, assim, o Advento. Viveremos, então, no tempo, um
momento de preparação à chegada (natal) do Senhor, porque n’Ele e
com Ele cremos "Porque dissestes: 'O amor é garantido para sempre!’ E
a vossa lealdade é tão firme como os céus." (Sl 88,3) Antes de abrir o
espaço em nosso coração como uma manjedoura ao menino Jesus,
devemos aproveitar o tempo (prioridade, como o Papa nos ensina) e nos
prepararmos. Para isto, a liturgia nos oferece quatro tempos (semanas)
nos quais as mensagens e as personagens das narrativas bíblias nos
introduzem paulatinamente às portas do mistério da Palavra que se fez
carne (Jo 1, 14).

Não é, no entanto, um momento confortável. A
Palavra de Deus será lida nas celebrações eucarísticas conduzindo-nos
a um movimento no tempo, ora no passado, depois para o futuro (visão
profética), para nos posicionar no tempo ideal: o hoje, o tempo da
conversão! Uma semana antes da conclusão deste ciclo, no terceiro
domingo do advento, seremos chamados a um movimento que supera o
espírito de penitência bem próprio e que nos marca pela cor roxa dos
paramentos dos sacerdotes e do altar, convidando-nos ao novo: “Alegraivos sempre no Senhor! Repito, alegrai-vos!” (Fl 4, 4). “Um filho nos foi
dado. O Pai não nos deu uma coisa qualquer, mas o próprio Filho
unigénito, que é toda a sua alegria” (Hom. SNS). Bem preparados,
chegaremos ao Natal do Senhor com o coração pleno, para aquela noite
feliz na qual “toda a criação participa da festa da vinda do Messias.” (AS,
5).
Nestes tempos desafiantes que passamos no cenário
mundial (e olhando para frente), precisaremos cultivar a esperança - a
partir do coração de cada um - em Cristo que é o Amor: “Simples como
as pombas, que pousam nos telhados com suavidade. Porém prudentes
e astutos como as serpentes, como pessoas que abrem brechas e
buracos, transcendem fronteiras e pensam o inusitado, a fim de que a
humanidade sofrida e abatida encontre repouso e cura em Deus que é
Amor.” (RIt, 122, p. 12, por Pe. Smyda SJ.)
Que, passando pelo Natal e com o coração repleto de
esperanças para o AnoNovo, saibamos em nossa caminhada espiritual
“abraçar diariamente o caminho do Evangelho, mesmo que nos acarrete
problemas: isto é santidade” (GeE, 94b).
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*AS – Admirabile Signum (sobre o significado e a Importância do Presépio do Papa
Francisco); EG – Evangelii gaudium (A alegria do Evangelho do Papa Francisco); Fl –
Carta aos Filipenses; GeE – Gaudete et Exsultate (Sobre o Chamado à Santidade no
Mundo Atual do Papa Francisco); Hom. SNS – Homilia da Solenidade do Natal do
Senhor em 2020, pelo papa Francisco; Jo – Evangelho de São João; RIt – Revista
Itaici (de espiritualidade inaciana); Sl – Livro dos Salmos.
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ABERTURA DO SÍNODO
Em 9 de outubro, na Sala do Sínodo do Vaticano,
perante bispos representando as Igrejas Particulares do mundo inteiro, o
Papa Francisco afirmou que: “Celebrar um Sínodo é sempre bom e
importante, mas só é verdadeiramente fecundo se se tornar expressão
viva do ser Igreja, de um agir marcado pela verdadeira participação. E
isto, não por exigências de estilo, mas de fé.”
O sumo pontífice alertou sobre os perigos mais fortes
que podem ocorrer no sínodo: formalismo, intelectualismo e imobilismo.
É um momento de forte desafio para toda a Igreja no
qual os batizados poderão participar sem pré-requisitos de cargos. Tratase de um gesto concreto contra o clericalismo que o papa combate
desde 2O13.
Para desenvolver um espírito de comunhão,
participação e missão, o Papa Francisco pediu que: "este Sínodo seja um
tempo habitado pelo Espírito! Pois é do Espírito que precisamos, da
respiração sempre nova de Deus, que liberta de todo o fechamento,
reanima o que está morto, solta as correntes e espalha a alegria. O
Espírito Santo é Aquele que nos guia para onde Deus quer, e não para
onde nos levariam as nossas ideias e gostos pessoais".
Lembrou, também, que, na Igreja, "a participação é
uma exigência da fé batismal".
Fonte: VaticanNews

NOVENA DO PADROEIRO 2021

Em sintonia com o Sínodo dos Bispos, a Festa de
nosso padroeiro, neste ano, adotou em seu Tema as três palavras
conceituais sobre a sinodalidade: comunhão, participação e missão.
Teremos como tema: “Cristo: Rei da Comunhão, Participação e Missão
na Igreja em Saída”. Tem, também, como lema uma referência direta ao
Ano Inaciano: “Ver Novas Todas as Coisas em Cristo Rei.” Teremos a
novena e, nos três últimos dias, os momentos sociais após as missas da
programação (com novena meia hora antes de cada missa).
É um momento espiritual e comunitário especial para
nós. Todos estão convidados a participar dos momentos litúrgicos e
sociais.

PROGRAMAÇÃO

13/11 – Sábado – 16h30min – Abertura com Novena. Missa, às 17h.
14/11 – Domingo - 18h30min – Novena. Missa, às 19h. (Aos domingos,
haverá todas as missas nos horários normais).
(Observação: de 15 a 20, a missa do final da tarde
será adiada para as 19h).
15/11 – Segunda-feira - 18h30min – Novena. Missa, às 19h.
16/11 – Terça-feira - 18h30min – Novena. Missa, às 19h.
17/11 – Quarta-feira - 18h30min – Novena. Missa, às 19h.
18/11 – Quinta-feira - 18h30min – Novena. Missa, às 19h.
19/11 – Sexta-feira - 18h30min – Novena. Missa, às 19h. Após a missa,
haverá um momento social, com venda de refeições.
20/11 – Sábado - 18h30min – Novena. Missa, às 19h. Após a missa,
haverá um momento social, com venda de pizzas. Será realizado
o sorteio da rifa com o prêmio de um Relógio de pulso masculino.
21/11 – Domingo - 10h30min – Encerramento da Novena. Missa, às 11h.
(Aos domingos, haverá todas as missas nos horários normais).
Após esta missa das 11h, haverá um momento social com venda
de feijoada e bingo com os seguintes itens: ventilador,
liquidificador, sanduicheira, ferro de passar roupa e mixer.

Por que dizemos que Cristo é Rei?
São João oferece-nos este estranho diálogo entre Pilatos e
Jesus sobre Cristo Rei. Pilatos insiste: “Você é o rei?”, “Então você é um
rei?”, “Querem que eu solte o rei?” E Jesus responde: “O meu Reino não
é deste mundo”, ou inclusive: “Dizes assim: Eu sou rei. Para isso nasci e
vim ao mundo: para dar testemunho da verdade”.
Um rei desconcertante: uma coroa de espinhos pregada em
sua cabeça e um cetro de junco enganchado em sua mão, com a
púrpura de um manto sobre sua carne ferida. Aqui estão os sinais
ridículos desta realeza confusa, em que este homem vestido desta forma
é, ao mesmo tempo, rei e reino.

E, de fato, Jesus faz disso uma bem-aventurança presente:
“Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles pertence o reino
dos céus”. Inclusive o ladrão, que não pede para ser tirado da cruz, pede
o Reino! Na verdade, esse Reino não é um conceito, uma doutrina ou um
programa político a ser aplicado; ele é, antes de tudo, uma Pessoa que
tem o rosto e o nome de Jesus de Nazaré: “Hoje você estará comigo no
paraíso”.
Na eucaristia, Cristo Rei senta-se no seu trono de misericórdia
Este Reino se inaugura no coração do homem: é aí que Cristo
quer reinar primeiro. Resta-nos, portanto, renunciar às rédeas do poder
sobre as nossas vidas para deixar o governo da nossa existência a Cristo
Rei: “Arrependei-vos, porque o reino dos céus está próximo” (Mt 3,2;
4,17). A felicidade tem esse preço! Graças a esta conversão, Cristo pode
estabelecer o seu reinado sobre a inteligência humana, porque ele é a
Verdade que liberta. Cristo também reinará por meio de sua caridade,
que atrai nossa vontade para a lógica da entrega. No entanto,
ressuscitado e glorioso, Jesus manifesta o caráter real e universal do seu
reinado: “Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra” (Mt 28,18).
Consequentemente, este reinado de Cristo terá necessariamente efeitos
sócio-políticos.
Ao instituir a festa de Cristo Rei no dia 11 de dezembro de
1925, num tempo confuso da História, o Papa Pio XI declarou: “Se os
homens, pública e privadamente, reconhecerem o poder real de Cristo,
eles virão necessariamente a toda a sociedade benefícios civis incríveis,
tais como: justa liberdade, tranquilidade e disciplina, paz e harmonia”. Em
outras palavras, uma autêntica cultura de paz e justiça não pode ser
estabelecida sem o reino da verdade e do amor, isto é, sem o reino de
Cristo, que é Verdade e Amor.
Reino de Deus e Eucaristia
A Igreja já é o Reino de Deus misteriosamente presente neste
mundo. Ao comunicar a vida divina às pessoas, estende o reino de Cristo
na terra assim como no céu. O centro deste reino é a eucaristia. Aí, o
coração de Cristo Rei bate e vai bater até o dia em que Jesus devolver
toda a realeza a seu Pai; então Deus será tudo em todos! Na eucaristia,
Cristo Rei senta-se no seu trono de misericórdia à espera de nos
conduzir perante o seu trono de glória para entrar plenamente num reino
que não tem fim!
Texto do site católico português Aleteia

Avisos

(Note, conforme os avisos anteriores, que no período de 15 a 20 de
novembro de 2021 não haverá a missa das 17h, que será transferida
para às 19h)

