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A Família, como vai?

A

Igreja Católica no Brasil
irá celebrar entre os dias
11 e 17 de agosto a Semana
Nacional da Família, este ano
com o tema “A família, como
vai?”.
A família é algo único e
insubstituível, indispensável
para a formação do ser
humano. Não por acaso que
Jesus Cristo veio ao mundo
em uma família, enquanto
poderia ter vindo de várias
outras formas. Maria e José
foram essenciais para
transmitir ao Menino seus
princípios e valores.
É na família que aprendemos
as primeiras regras sociais,
conhecemos nossos primeiros
valores e construímos a nossa
primeira Igreja. Na família

damos início à nossa
identidade, social e religiosa,
por isto é tão comum que nos
comportemos como quem nos
criou, trazendo traços da
personalidade e atitudes muito
semelhantes.
Sendo a família tão essencial
para o desenvolvimento social
e espiritual do ser humano, o
nosso primeiro norte a nos
indicar os melhores caminhos;
somos todos convidados,
neste mês de agosto, a pensar
como vai a nossa família.
Atritos e discórdias sempre
irão acontecer. Todas as
famílias passam por situações
difíceis, momentos de
tensões. Cada um tem a sua
personalidade, suas
qualidades e seus limites. Mas

não podemos deixar que isso
prejudique este laço forte e
invisível que vai além do
sangue, sendo também
emocional e espiritual.
Márcia Braga, secretária
paroquial, (na foto ao lado do
marido André e das ﬁlhas
Larissa e Lailla), fala que a sua
família é a sua base.
“Nenhuma família é perfeita,
mas é a base do ser humano. É
dom, presente de Deus! Minha
família me dá forças para viver
cada dia com mais alegria e
agradecer a Deus por nós
existirmos e sermos família!”
Fique atento a programação
especial que teremos do dia 11
ao dia 17 de agosto para
festejar todas as famílias da
nossa Paróquia.
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Eu Missionário de agosto é
rosto conhecido de toda a
nossa comunidade de fé.
Edmilson Moreira é integrante
do Coral Senhor Bom Jesus, da
Irmandade do Santíssimo
Sacramento, do Terço dos
Homens, participa ainda do ECC
e é “tio” do EJC. Mas ele não
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para nestas pastorais e
movimentos, ele atua muito
além disto.
Edmilson Moreira está sempre
disponível para qualquer grupo
ou pastoral que precisa da sua
ajuda.

Catequese retorna das férias

A

cabada as férias de julho,
é hora das crianças
retornarem aos estudos, rever
os amigos e professores, e
substituir o vídeo game pelos
livros. E também é hora de
retornarem para a catequese
na nossa Paróquia.

E aqueles que não estavam
matriculados na catequese no
primeiro semestre do ano, não
precisam esperar até 2020.
Pode começar a sua formação
agora! Jovens e adolescentes
de 6 à 13 anos, procure a
Secretaria Paroquial e faça a

sua inscrição.
Na Paróquia temos catequese
aos domingos no Santuário
Senhor Bom Jesus e aos
sábados nas capelas de Santo
André e Santa Luzia.

Oração pelos cristãos perseguidos
A
ACN (sigla em inglês que
signiﬁca “Ajuda à Igreja
que Sofre”), com o apoio da
CNBB (Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil) convida
todos os cristãos para juntos,
no dia 04 de agosto, domingo,
dedicarem as suas orações
para os vários cristãos que são
perseguidos no mundo inteiro.
Esta data relembra a noite de 6
de agosto de 2014 em que
cerca de cem mil cristãos
aterrorizados tiveram que fugir

de suas casas no norte do
Iraque, apenas com as roupas
do corpo, expulsos pelo grupo
Estado Islâmico.

Em 2016, um cristão foi morto
a cada seis minutos,
simplesmente por professar a
sua fé. E este ano de 2019 já é
considerado um dos mais
sangrentos, dados levantados
pelo ato acontecido no Sri
Lanka, no Domingo de
Páscoa, quando mais de 200
pessoas faleceram.
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Ainda hoje, em muitos lugares
pelo mundo, os cristãos são
perseguidos, torturados e
mortos como nos primeiros
séculos do cristianismo. Esses
cristãos têm resistido de forma
heróica aos desaﬁos que
acompanham a sua fé em
Jesus Cristo. Nós não estamos
lá ﬁsicamente para ajudá-los,
mas podemos nos tornar
presentes pela oração.

Aconteceu na Paróquia
Obras e pintura do Santuário
Começaram na Paróquia algumas obras e
pequenos reparos na parte externa do
Santuário. Agora, o próximo passo será a
pintura externa do Santuário, com a sua
ajuda e colaboração. Junte a sua família e
doe o valor correspondente a uma lata de
tinta ou segundo as suas possibilidades.
Mais informações sobre as obras e como
doar na Secretaria Paroquial.

Campeontao do EJC

Arraiá do Bom Jesus

Começou em agosto mais uma edição do
Campeonato do EJC Bom Jesus. Mas este
ano com diversas novidades, com a inclusão
do futsal feminino, peteca, vôlei, queimada e
rouba bandeira, além do tradicional futsal
masculino. O campeonato também está
arrecadando dinheiro para melhorias na
Quadra do Bom Jesus, que pertence a
comunidade.

A praça do Senhor Bom Jesus ﬁcou mais
bonita e animada nas noites dos dias 13 e 14
de julho, com a realização do tradicional Arraiá
do Bom Jesus. Nossos sinceros
agradecimentos a todos os grupos e pastorais
pela ajuda e a toda comunidade pela presença
no evento.
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