Documento:Jornal de março OK.pdf;Página:1;Data:19 de Feb de 2020 14:04:43

Informa)vo

Paróquia Senhor
Bom Jesus

Informativo
Março 2020 . nº33
Bairro Bom Jesus
Belo Horizonte . MG
Tiragem - 1.000

www.paroquiasenhorbomjesusbh.com.br

“VIU, SENTIU COMPAIXÃO E
CUIDOU DELE”

N

a quarta-feira de cinzas
(26/2) a Igreja no Brasil
realizou o lançamento oﬁcial
da Campanha da Fraternidade
(CF) 2020, com o lema: “VIU,
S E N T I U C O M PA I X Ã O E
CUIDOU DELE”. A campanha
é destinada para a reﬂexão
pessoal e comunitária durante
os 40 dias da quaresma.
A CF 2020 tem como base a
parábola do bom samaritano
(Lucas 10, 25-37). Na
passagem bíblica, o Sacerdote
e o Levita desviam-se do
homem ferido e jogado ao
chão, pois não tinham tempo e
compaixão para com ele. E
aparece o samaritano (que na
época era desprezado por
todos) que aproxima-se do

ferido que foi vítima de ladrões.
Rompido por um amor e
cuidado, o samaritano gasta
seu tempo e dinheiro para
cuidar do ferido, oferecendo
hospedagem para o homem
restabelecer a saúde.
Nesse cenário, a Campanha
da Fraternidade reacende as
diversas ações de zelo em
benefício daqueles que, em
diversas situações da vida,
têm sido descuidados e
desprezados e urgentemente
necessitam de uma
intervenção pastoral e
teológica, embasada no amor,
na caridade e na Palavra de
Deus. O próximo não pode ser
visto apenas como mais um, e
sim o mais importante. Pois é

assim que encontramos o
Jesus humano.
A atitude de solidariedade do
samaritano ensina que o
próximo não é apenas aquele
que temos vínculo, amizade e
carisma, mas na plenitude
cristã, são todos aqueles de
quem nos aproximamos. Ter
compaixão e misericórdia é a
centralidade da fé, para fazer
de forma perpétua a vontade
de Deus, que ama de forma
igualitária toda a criação.
Nesse tempo quaresmal, você
é convida,do(a) a vivenciar um
olhar mais humano e sensível
a todos aqueles que mesmo
perto ou distante necessitam
do amor e da compaixão. Seja
também um propagador(a)
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A

jovem Brenda Agostinho,
nutricionista, de 25 anos,
não ﬁcou inerte diante das
notícias de várias famílias que
perderam tudo em razão das
fortes chuvas que caíram em
Minas Gerais. Após ouvir os
relatos de um amigo que ajudou
na cidade de Raposos, Brenda
mobilizou seus amigos e os
jovens do EJC, fazendo da sua
casa um ponto de arrecadação
de doações. Arrumou e separou
a s d o a ç õ e s c o m a m o r, e

distribuiu para as famílias
afetadas do nosso bairro e da
região metropolitana de BH, em
especial Raposos, local para
onde foi a primeira leva de
arrecadações. Muita gente do
EJC ajudou, mas além delas,
pessoas da comunidade e
amigos compartilharam a ação e
conseguiram doações também.
Por esta linda atitude Brenda é o
nosso Eu Missionário deste
mês.
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Quaresma: Reﬂexão e Conversão

Q

uaresma é o nome dado
aos 40 dias em que os
cristãos se preparam para a
sua principal celebração: a
Ressurreição de Jesus. É um
tempo propício para a reﬂexão
e conversão, ou seja, somos
convidados a confrontar as
nossas vidas com a
mensagem cristã do
Evangelho; e a partir daí
promover as mudanças
necessárias.

Para alcançar a reﬂexão e
conversão, a Igreja nos indica
as práticas de jejum, oração e
caridade.

infelizes sem asilo, vestir os
maltrapilhos, em lugar de
desviar-se de seu
semelhante”.

Em Isaías, 58, o Senhor nos
fala: “Sabeis qual é o jejum que
eu aprecio? É romper as
cadeias injustas, desatar as
cordas do jugo, mandar
embora livres os oprimidos, e
quebrar toda espécie de jugo.
É repartir seu alimento com o
esfaimado, dar abrigo aos

Que nesta quaresma, nós
façamos jejuns, abstinências e
sacrifícios; mas que façamos
tudo isto na ótica do amor de
Deus, na ótica de uma
verdadeira conversão, ou seja,
olhando para o nosso irmão
necessitado.

Paróquia recebeu novo seminarista
R
ecebemos no mês de
fevereiro o Seminarista
Gustavo Antônio Correia, que
irá realizar estágio pastoral na
nossa Paróquia neste ano,
acompanhando os grupos e
movimentos. Gustavo tem 26
anos, é mineiro de Caeté.

De família católica, a vivência
da fé esteve sempre presente
em sua vida, sobretudo no
testemunho dos pais, em

grande parte de sua mãe, que
desde a infância o inseriu na
vivência católica através das
missas e catequese. O nascer
da vocação (primeiro a vida) e
depois ao desejar ser padre,
surgiu quando criança.
Desejamos as boas-vindas a
você Gustavo, que nossa
comunidade possa contribuir
com sua formação e que Deus
abençoe sua caminhada
vocacional.
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Obras no Salão Paroquial

A

s reformas no Salão Paroquial e no porão já estão acontecendo. Mas para as
obras continuarem a Paróquia precisa da sua ajuda. Procure a secretaria da
Igreja ou ligue no 3442-2375, para saber como ajudar.

Você Sabia?
A quarta feira de cinzas é o primeiro dia da Quaresma: um dia usado para
lembrar a própria mortalidade, já que a cinza simboliza a condição fraca do
homem, que caminha para a morte. “Do pó vieste, ao pó retornarás”

A quaresma dura na verdade 46 dias corridos, mas os domingos não são
contados porque são dedicados ao Senhor;

Simbologia do número 40: Na Bíblia, o número quatro simboliza o universo
material. Os zeros que o seguem signiﬁcam o tempo de nossa vida na terra,
suas provações e diﬁculdades.
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