
Quem julga livro pela capa pode perder uma grande história

árias vezes o nosso jeito de olhar, de escutar, de 
tocar e de julgar já nos enganou. Ao olhar uma pes-
soa, ao escutar um som e ao tocar um objeto, cria-

mos logo, um conceito na nossa cabeça, baseado, primei-
ramente, naquilo que é externo. Nem sempre o externo, “a 
capa”, revela o conteúdo. Corremos então, o risco de julgar 
as pessoas apenas pelas suas 
aparências. Geralmente ignora-
mos a história, a vida, os sentimen-
tos, as dificuldades, o passado e as 
verdadeiras intenções delas. Por 
isso nos nossos julgamentos nem 
sempre acertamos, porque julga-
mos sem antes conhecer, julga-
mos o livro pela capa sem antes 
abri-lo, e muitas vezes julgamos in-
justamente. Cuidado! porque po-
demos perder uma fascinante his-
tória... Não julguemos as pessoas, 
os conceitos e os comportamentos delas apenas por uma 
estação. Não permitamos que a imagem de uma estação 
destrua a beleza de todas as outras. A história a seguir vai 
te ajudar entender melhor essa verdade: Um homem tinha 
quatro filhos e queria que eles aprendessem a não julgar as 
coisas de modo apressado. Por isso, mandou cada um em 
uma viagem, para observar uma pereira que estava plan-
tada em um distante local. O primeiro filho foi lá no inverno; 

o segundo, na primavera; o terceiro, no verão e o quarto 
jovem, no outono. Quando todos os filhos retornaram, ele 
os reuniu e pediu que cada um descrevesse o que tinha 
visto. O primeiro filho disse que a árvore era feia, torta e 
retorcida. O segundo filho disse que a árvore não era assim, 
mas que se encontrava recoberta se botões verdes e cheia 

de promessas. O terceiro filho dis-
cordou; disse que ela estava co-
berta de flores, que tinham um 
cheiro tão doce e eram tão bonitas 
que ele arriscaria dizer que eram a 
coisa mais graciosas que jamais ti-
nha visto. O último filho discordou 
de todos eles; ele disse que a ár-
vore estava carregada e arqueada, 
cheia de frutas, vida e promessas... 
O homem então explicou a seus fi-
lhos que todos eles estavam cer-
tos, porque haviam visto apenas 

uma estação, e que a essência de quem eles são e o pra-
zer, a alegria e o amor que vêm daquela vida podem apenas 
ser medidos ao final, quando todas as estações estiverem 
completas. Conheça melhor e não julgue apenas pela capa. 
 
Pe. Paulo Kowalczyk,sac
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Consagração a Nossa Senhora da Conceição Aparecida 

Ó Maria Santíssima, que em vossa querida Imagem de Aparecida espalhais inúmeros 

benefícios sobre todo o Brasil, eu, embora indigno de pertencer ao número de vossos 

filhos e filhas, mas cheio do desejo de participar dos benefícios de vossa misericórdia, 

prostrado a vossos pés, consagro-vos meu entendimento, para que sempre pense no 

amor que mereceis. Consagro-vos minha língua, para que sempre vos louve e propa-

gue vossa devoção. Consagro-vos meu coração, para que, depois de Deus, vos ame 

sobre todas as coisas. Recebei-me, ó Rainha incomparável, no ditoso número de vos-

sos filhos e filhas. Acolhei-me debaixo de vossa proteção. Socorrei-me em todas as 

minhas necessidades espirituais e temporais e, sobretudo, na hora de minha morte. 

Abençoai-me, ó Mãe celestial, e com vossa poderosa intercessão fortalecei-me em 

minha fraqueza, afim de que, servindo-vos fielmente nesta vida, possa louvar-vos, 

amar-vos e dar-vos graças no céu, por toda a eternidade. Assim seja!  

 

Festa de Nossa Senhora Aparecida Rainha e Padroeira do Brasil - 12 de outubro 
De 3 a 11 de outubro – Novena na Matriz, às 19h. 

Dia 12 – Missa às 07h, 09h e 19h 



 

Neste ano vamos votar em PREFEITO E VEREADORES

“A política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum “ 
(Papa Francisco) 

Conheça os 10 mandamentos que o eleitor consciente e responsável deve observar 

1 – Tomar consciência da importância da política e do 
valor do seu voto. 
“Voto não tem preço, tem consequência”. 
2 – Verificar se o candidato ama o povo o qual ele deve 
servir. 
Em primeiro lugar deve se olhar o projeto político do partido, 
se visa o bem do povo, de modo bem concreto; pois o polí-
tico deve ser um servidor, um empregado do povo, que res-
peita o projeto político de seu partido. 
3 – Examinar se o candidato assume verdadeiramente 
o compromisso social. 
Só se deve votar num político 
comprometido com o povo, 
não apenas com seu discurso 
na campanha eleitoral, mas, 
sobretudo, com suas atitu-
des, demonstradas por seu 
passado limpo, honesto e en-
volvido com as causas popu-
lares. Suas propostas políti-
cas e sociais devem ser con-
cretas, com possibilidade de 
serem executadas e total-
mente voltadas para o bem 
do povo. 
4 – Observar se o político respeita seu adversário. 
O político que só sabe atacar e desrespeitar a imagem dos 
colegas de outro partido, em seus comícios, não merece o 
nosso voto. Política verdadeira não se faz na base do ata-
que pessoal e sim a partir de propostas e programas con-
cretos. É preciso acabar com a politicagem dos ataques 
pessoais, tratando os adversários como se fossem inimi-
gos. 
5 – Não considerar nenhum político como represen-
tante da Igreja. 
A Igreja não tem partido. O compromisso da Igreja é com a 
vida, a dignidade humana, a justiça, o bem comum e com a 
ética na política. 
6 – Não votar em candidato, cujos projetos atentam 
contra a família ou contra a dignidade da vida humana. 
Por isso é indispensável ver a relação do candidato com a 
defesa da dignidade e a promoção da pessoa humana e da 
vida, em todas as manifestações, desde a sua concepção 
até o seu fim natural com a morte. 

7 – Exigir e fiscalizar aqueles que foram eleitos quanto 
à sua absoluta transparência administrativa. 
O eleitor deve acompanhar o desempenho daqueles que 
foram eleitos, pois, o voto é uma espécie de procuração 
para que o eleito aja em nome daqueles que o elegeram. 
8 – Colocar em prática a Lei contra a corrupção eleito-
ral. 
Eleitor consciente não vende e não troca de seu voto. É 
preciso quebrar o círculo vicioso de candidatos que corrom-
pem eleitores, e eleitores que corrompem candidatos. 

Quem vende o voto está vendendo 
a sua própria dignidade. Quem 
compra voto, compra a consciên-
cia do eleitor. Quem compra e 
quem vende voto está se degra-
dando em sua dignidade. 
9 – Levar em conta a Lei da Fi-
cha Limpa já em vigor. 
Agora, com a Lei da Ficha Limpa 
poderemos evitar que candidatos 
sujos com a justiça ou que não ti-
veram suas contas aprovadas con-
corram às eleições e venham a 
ocupar cargos públicos. 

10 – Não anular seu voto nem votar em branco. 
Se fizer isto, você poderá estar beneficiando um candidato 
que não merece o seu voto 

Corrupção 
“Esta praga apodrecida da sociedade é um pecado grave 
que brada aos céus porque mina as próprias bases da vida 
pessoal e social. A corrupção impede de olhar para o futuro 
com esperança porque, com a sua prepotência e avidez, 
destrói os projetos dos fracos e esmaga os mais pobres. É 
um mal que se esconde nos gestos diários para se estender 
depois aos escândalos públicos. A corrupção é uma teimo-
sia no pecado que pretende substituir Deus com a ilusão do 
dinheiro, como forma de poder... 
Para erradica-la da vida pessoal e social são necessários 
prudência, vigilância, lealdade, transparência, juntamente à 
coragem da denúncia. Se não se combate abertamente, 
mais cedo ou mais tarde, torna-nos cúmplices e destrói-nos 
a vida.” 

Papa Francisco

PRESTE BEM ATENÇÃO! 

SE VOCÊ JÁ FOI A ESTES LUGARES APÓS SURGIMENTO DA PANDEMIA, FIQUE 

ATENTO 
Consulta médica Farmácia Padaria Aniversário de parente 

UPA Supermercado Avião Casa do vizinho 

Trabalho Hospital Ônibus Rodoviária 

Lojas Rodoviária Banco Shopping 

ENTÃO VOCÊ JÁ PODE IR À IGREJA!  

O MESMO DEUS QUE TE GUARDOU NESTES LUGARES, TE GUARDARÁ NA 

IGREJA. 



Santo do Mês – São Francisco de Assis – 4 de outubro
ão Francisco, nascido em Assis, cidade medieval no 
centro da Itália, em 1182, é, sem dúvida, uma das 
mais atraentes personalidades da história; homem 

sem fronteiras que tem catalisado a simpatia de todos, ca-
tólicos e acatólicos. Levava aos homens, frequentemente 
armados uns contra os outros, a mensagem evangélica de 
paz e bem. O pai, notável comerciante, ambicionava que 
seu filho continuasse na mesma carreira; mas Francisco 
não tinha jeito de comerciante. De gênio alegre e folgado, 
sentia em si uma forte inclinação 
para os prazeres do mundo. A 
educação sólida e a profunda re-
ligiosidade que recebera de sua 
mãe fizeram-no evitar cuidadosa-
mente as más companhias e 
desta maneira guardar a inocên-
cia. Quando jovem, sonhou com 
as glórias militares. Participou de 
uma batalha entre a cidade de 
Assis e a vizinha cidade de Pe-
rusa, mas não foi feliz; foi preso 
e colocado em dura cadeia onde 
ficou sofrendo por um ano. 
Quando dava início a outra aven-
tura militar, sentiu repentina crise 
de consciência que lhe questio-
nava a validade das ações milita-
res. Voltou logo para sua cidade natal e, aos poucos, foi 
amadurecendo nele uma radical conversão: Deus o cha-
mava, não às vaidades do mundo, não à glória militar, nem 
à ambição do comércio, mas à imitação radical da pobreza 
de Cristo. Voltando a Assis, dedicou-se ao serviço dos do-
entes e pobres e num dia do outono de 1205, enquanto re-
zava nas ruinas de uma capela de São Damião, pareceu-
lhe ter ouvido uma voz saída do crucifixo: “Vá escorar a 
minha Igreja, que está desabando.” Começou com a prá-
tica de amor profundo para com os pobres; fazendo o pro-
pósito de nunca lhes negar esmola ou auxílio. Um dia, sem 
ter nada para ajudar um mendigo, resolutamente tirou o 
manto novo e trocou-o pelos farrapos do mendigo. Outro 
dia, dando um passeio a cavalo, aconteceu que um leproso 
estendesse a mão, pedindo-lhe esmola. Francisco desceu 
do cavalo, deu generosa oferta, mas ao ver a mão do le-
proso teve um arrepio de horror e de nojo. Envergonhado 

por esta fraqueza, tomou a mão do doente e a beijou. Pouco 
a pouco se formou em Francisco o desejo de desfazer-se 
de tudo o que é do mundo, procurar a solidão e entregar-se 
à oração e à penitência. Mas o pai do Francisco, não supor-
tando a liberalidade do filho, chegou a maltratá-lo dura-
mente, e, enfim, o levou à presença do bispo de Assis, a fim 
de que renunciasse a todos os seus bens. Francisco então 
tirou as vestes, entregou-as ao pai, dizendo: Até este dia 
vos chamei de pai. Agora poderei dizer com toda a razão:’ 

Pai nosso que estais nos céus, 
porque só nele pus minha espe-
rança’. Vestiu um grosso hábito, 
cingiu-se de áspero cordão, e to-
mou a resolução de viver em po-
breza. Inicialmente olhado com 
desconfiança como se fosse 
louco, aos poucos ganhou a sim-
patia e a administração de mui-
tos. Logo juntaram- se a ele doze 
companheiros e escolheu como 
residência uma velha capelinha 
fora dos muros de Assis, cha-
mada “Porciúncula”. Aí deu iní-
cio, quase sem querer ou saber, 
ao extraordinário movimento 
franciscano, que mais tarde se 
transformou em Ordem dos Fra-

des Menores. A regra que ele deixou era simples: “A po-
breza (desapego pelas coisas deste mundo), dizia, é o ca-
minho da salvação, o fundamento da humildade, e a raiz da 
perfeição. Produz frutos escolhidos, mas que se multiplicam 
de mil maneiras. Não vos incomodeis com o conceito dos 
homens que vos desprezam. Pregai a penitência com toda 
simplicidade, confiando naquele que venceu o mundo pela 
humidade”. Com a jovem conterrânea Clara, que quis se-
guir seu ideal, lançou os fundamentos do ramo feminino da 
Ordem franciscana, Claríssas. Dois anos antes da morte, 
Deus selou, por assim dizer, sua ânsia de semelhança com 
Jesus Cristo, através dos estigmas: isto é, a reprodução no 
seu corpo – nos pés, nas mãos e no peito – as cinco chagas 
da paixão e morte de Cristo. Faleceu dia 3 de outubro de 
1226, com 44 anos de vida. Francisco foi canonizado dois 
anos após a morte.

 

Dizimistas aniversariantes do mês de outubro 
Nossos agradecimentos a Vocês – Deus os abençoe! O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, através dele, 

reconhecemos que tudo vem de Deus. A nossa Paróquia depende da participação voluntária, ativa e fiel de cada um! 

01 – Zulmira Francisca da Silva  08 – Diana Maria Francisca Cruz 24 – Rosangela Maria Campos Freire 
01 – Luiz Antonio Gomes 10 – Solange Paulina de Figueiredo 26 – Maria Maia Menezes 
02 – Edneia Isabel de Campos 10 – Geralda Ferreira do Nascimento 28 – Sonia de Araújo Neves 
05 – Jorgelina Silva Lima 15 – Lucas Pereira Cajazeira 29 – Vinicius da Mota Lopes 
05 – Célio de Souza Tavares  18 – Justina C Nery Soares 30 – Maria do Rosário da S. Santos 
06 – Iraci José Maciel 20 – Maria Aparecida Gonçalves 31 – Geralda de Souza Silva 
06 – Ricardo Sales da Silva 22 – Maria do Carmo dos S. da Silva 31 – Ivanildo Julião Brasil 

S 

Atenção! 
Todas as quartas-feiras, depois da Missa das 19h, temos na Matriz adoração ao Santíssimo Sacramento. No final da 

adoração há bênção individual aos participantes. Venha para ser abençoado(a) e tocado(a) pelo Senhor. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proclamas Matrimoniais - Outubro 2020 

 

Com o favor de Deus e da Santa Mãe Igreja, querem casar se: De-

metrius José Barreto Leite filho de Odacy Gomes Leite e de Marlene 

Barreto Leite, e Fernanda Abrantes Barreto Leite filha de Mar 

                 celo Abrantes das Dores e de Ana Maria Ramos Abrantes. 

                   Ambos da Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes.  

                     Casamento marcado para o dia 07 de novembro, às  

  17h. 

                     Se alguém souber de algum motivo pelo qual este casa- 

                      mento não deve realizar-se, fica obrigado, em  

                           consciência, a avisar ao Pároco!  

Convite 
Convidamos os meninos e meninas que já fizeram a 1ᵃ Comunhão para fazer parte da Pastoral dos Coroinhas. Meninos 

e meninas que gostariam de assumir um serviço na comunidade e compromisso com a comunidade, deixam o seu nome 

com o Padre e venham dia 01 de novembro (domingo), às 10h para o primeiro encontro de formação dos novos coroi-

nhas. Convidamos também os jovens para fazerem parte dos acólitos do altar. 

18 de outubro – Um milhão de crianças rezam o Terço pela Paz 

No próximo dia 18 de outubro, a Fundação Pontifícia Ajuda à Igreja que Sofre (ACN) promove mais uma 

vez a iniciativa “Um milhão de crianças rezam o terço pela paz”. 

“Quando um milhão de crianças rezarem o Terço, então o mundo vai mudar.” 

O objetivo desta iniciativa de oração é mostrar, em primeiro lugar, que a oração confiante das crianças pode 

voar como uma flecha diretamente para o coração de Deus e, consequentemente, tem grande poder. Quão 

poderosa, então, é a oração do Terço, rezada pelas crianças na intenção pela paz e unidade dentro das famí-

lias, dentro do seu próprio país e em todo o mundo!  

Dia 18 de outubro, aqui na Matriz, às 08h30, antes da Missas das 09h convidamos as nossas crianças 

a unirem-se com dezenas de milhares de outras crianças que também estarão rezando e pedindo a paz 

e a união da humanidade. 

 

Dia dos Finados 

“Para nossa fé, a morte não é o nosso último 

ato, nem o túmulo o nosso último endereço; 

do corpo, sim, mas não da pessoa que somos”  

No Dia dos Finados, 02 de novembro, tere-

mos a Santa Missa na Matriz, às 9h e às 19h. 

 

 

Reunião do Conselho Pastoral Paroquial 
Convidamos os coordenadores dos Movimentos e das Pastorais para a reunião do Conselho Pastoral Paroquial, 

dia 02 de novembro (segunda-feira), às 16h. 


