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VOCÊ SABIA QUE TUDO É TERNURA DE DEUS?  
A tua ternura Senhor vem me abraçar... 

 vida que anima o nosso corpo, é ternura 

de Deus; 

O ar que respiramos, é ternura de Deus; 

O poder da fé que nos dá asas para voarmos, é ter-

nura de Deus; 

A energia da esperança, é ternura de Deus; 

A graça da saúde, é ternura 

de Deus; 

A oportunidade de traba-

lho, é ternura de Deus; 

A bondade dos amigos, é ter-

nura de Deus; 

O sorriso de uma criança, é 

ternura de Deus; 

A Boa Nova do Evangelho, é 

ternura de Deus; 

O dom da fé que nos permite 

já possuir aquilo que espera-

mos, é ternura de Deus; 

A luz da inteligência, é ter-

nura de Deus; 

O colo da mãe, é ternura de 

Deus; 

O exemplo da mãe de Jesus, 

é ternura de Deus; 

O pão de cada dia, é ternura 

de Deus; 

O dia que eu nasci, é ternura 

de Deus; 

A dádiva de pensar, é ter-

nura de Deus; 

O canto dos pássaros, é ter-

nura de Deus; 

A beleza das flores, é ternura de Deus; 

A beleza da criação, é ternura de Deus; 

A graça de um novo dia, é ternura de Deus; 

Os remédios que aliviam as nossas dores, é ternura 

de Deus; 

O abraço do pai, é ternura de Deus; 

A bondade da água, é ternura de Deus; 

O barulho da chuva, é ternura de Deus; 

O calor do sol, é ternura de Deus; 

A brisa do ar frio que nos envolve, é a ternura de 

Deus; 

Quando, no amanhecer de um novo dia, o cheiro 

do café coado invade a casa, é ternura de Deus; 

Quando o sorriso da pessoa amada se cruza com 

teu olhar, é ternura de Deus; 

Quando, ao meio dia, o 

cheiro do arroz refogado pe-

netra todos os cômodos da 

casa, é ternura de Deus; 

Quando o pão de cada dia 

nos reúne em torno da 

mesma mesa e comungamos 

o fruto do suor de nosso rosto, 

é ternura de Deus; 

Quando, ao pôr do sol, retor-

namos de nosso trabalho 

com a consciência do dever 

cumprido, é ternura de Deus; 

Quando antes de dormir 

digo: perdão, é ternura de 

Deus; 

Quando a noite chega e a 

prosa esquenta á beira de 

um fogão a lenha, ou na sala 

de jantar, é ternura de Deus; 

Quando, entendemos que o 

sentido da vida é a nossa do-

ação uns aos outros, sem pe-

dir nada em troca, é ternura 

de Deus; 

Quando me perguntam, 

quantos anos eu tenho, e eu 

respondo sem mentir, é ternura de Deus; 

Quando o silêncio cessa nossas palavras, o peso 

dos anos vence nossas forças e nos rendemos ao 

grande mistério da vida, que é a morte, é ternura 

de Deus. 

Tudo é ternura de Deus... 
Pe. Paulo Kowalczyk,sac 

 

 

A 



 

CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO 
Papa Francisco dá bronca em fiéis, padres e bispos que usam  

celular durante Missas: “chega” 
alaremos sobre o “coração” da Igreja, ou seja, 

da Eucaristia. Para nós cristãos, é fundamental 

compreender bem o valor e o significado da 

Santa Missa, a fim de viver cada vez mais plenamente 

a nossa relação com Deus. Não podemos esquecer o 

grande número de cristãos que, no mundo inteiro, em 

dois mil anos de história, resistiram até à morte para 

defender a Eucaristia; e quantos, ainda hoje, arriscam 

a vida para participar na Missa dominical. No ano de 

304, durante as perseguições de Diocleciano, um 

grupo de cristãos, do norte de África, foram surpreen-

didos a celebrar a Missa numa casa e foram aprisio-

nados. O procônsul romano, no interrogatório, per-

guntou-lhes por que o fizeram, sabendo que era abso-

lutamente proibido. E eles responderam: “Sem o do-

mingo não podemos viver”, que significava: se não 

podemos celebrar a Eucaristia, 

não podemos viver, a nossa vida 

cristã morreria. Com efeito, Je-

sus disse aos seus discípulos: 

“se não comerdes a carne do Fi-

lho do homem, e não beberdes o 

seu sangue, não tereis vida em 

vós mesmos. Quem come a mi-

nha carne e bebe o meu sangue 

tem a vida eterna, e eu o ressus-

citarei no último dia” (Jo 6, 53-

54). Aqueles cristãos do norte 

de África foram assassinados 

porque celebravam a Eucaristia. Deixaram o testemu-

nho de que se pode renunciar à vida terrena pela Eu-

caristia, porque ela nos dá a vida eterna, tornando-nos 

partícipes da vitória de Cristo sobre a morte. Um tes-

temunho que nos interpela a todos e exige uma res-

posta acerca do que significa para cada um de nós par-

ticipar no Sacrifício da Missa e aproximarmo-nos da 

Mesa do Senhor. Estamos à procura daquela nascente 

da qual “jorra água viva” para a vida eterna?, que 

torna a nossa vida um sacrifício espiritual de louvor e 

de agradecimento e faz de nós um só corpo com 

Cristo? É este o sentido mais profundo da sagrada Eu-

caristia, que significa “agradecimento”: agradeci-

mento a Deus Pai, Filho e Espírito Santo que nos 

abrange e nos transforma na sua comunhão de amor. 

(...) A Eucaristia é um acontecimento maravilhoso no 

qual Jesus Cristo, nossa vida, se faz presente. Partici-

par na Missa “é viver outra vez a paixão e a morte 

redentora do Senhor. É uma teofania: o Senhor torna-

se presente no altar para ser oferecido ao Pai pela sal-

vação do mundo”. O Senhor está ali conosco, 

presente. Muitas vezes nós vamos ali, olhamos para 

as coisas, falamos entre nós enquanto o sacerdote ce-

lebra a Eucaristia... e não celebramos ao lado d’Ele. 

Mas é o Senhor! Se hoje viesse aqui o Presidente da 

República ou qualquer pessoa muito importante do 

mundo, certamente todos estaríamos perto dela, e 

gostaríamos de a saudar. Mas repara: quando tu vais 

à missa, o Senhor está lá! E tu distrais-te. É o Senhor! 

Devemos pensar nisto. “Padre, mas as missas são te-

diosas" — “Que dizes, o Senhor é tedioso?" —Não. 

Participar na Missa é como viver outra vez a paixão e 

a morte redentora do Senhor. Procuremos agora fa-

zer-nos algumas perguntas simples. Por exemplo, por 

que fazemos o sinal da cruz e o ato penitencial no iní-

cio da Missa? E aqui gostaria de fazer outro parêntese. 

Vistes como fazem as crianças o sinal da cruz? Não 

se sabe o que fazem, se é o sinal 

da cruz ou um desenho. Fazem 

assim [o Papa fez um gesto de-

sajeitado]. É preciso ensinar 

bem às crianças a fazer o sinal 

da cruz. Assim começa a Missa, 

assim começa a vida, assim co-

meça o dia. Isto significa que so-

mos remidos com a cruz do Se-

nhor. Olhai para as crianças e 

ensinai-lhes a fazer bem o sinal 

da cruz. E aquelas Leituras, na 

Missa, porque se fazem? Por 

que se leem ao domingo três Leituras e nos outros dias 

duas? Por que estão ali, o que significa a Leitura da 

Missa? Por que se leem e o que têm a ver? Ou então, 

por que a um certo ponto o sacerdote que preside à 

celebração diz: “Corações ao alto?”. Não diz: “Tele-

fones ao alto para fazer fotografias!”. Não, não é agra-

dável! E digo-vos que me causa muita tristeza quando 

celebro aqui na Praça ou na Basílica e vejo tantos te-

lefones elevados, não só dos fiéis, mas até de alguns 

sacerdotes e bispos. Por favor! A Missa não é um es-

petáculo: significa ir encontrar a paixão e a ressurrei-

ção do Senhor. Por isso o sacerdote diz: “Corações ao 

alto”. Que significa isto? Recordai-vos: não levanteis 

os telefones. É muito importante voltar aos funda-

mentos, redescobrir aquilo que é essencial, através do 

que se toca e se vê na celebração dos Sacramentos. O 

pedido do apóstolo São Tomé, para poder ver e tocar 

as chagas dos pregos no corpo de Jesus, é o desejo de 

poder de alguma forma “tocar” Deus para acreditar 

nele. O que São Tomé pede ao Senhor é aquilo de que 

todos nós precisamos: vê-lo e tocar nele para o poder 
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reconhecer. Os Sacramentos vêm ao encontro desta 

exigência humana.  

Os Sacramentos, e a celebração eucarística de ma-

neira especial, são os sinais do amor de Deus, os ca-

minhos privilegiados para nos encontrarmos com Ele.

Igreja no Brasil celebra o Mês da Bíblia 2019 com o estudo da  

Primeira Carta de São João 
 

No mês de setembro nos encontros da Escola da Fé, que 

acontecem todos os sábados, às 17h, estudaremos a Primeira 

Carta de João Apóstolo. Para quem não sabe: na primeira 

Carta de João Apóstolo no capítulo 4 versículo 16 encontra-

se a frase mais importante da Bíblia! 

Leia neste mês, em casa, a Pri-

meira Carta de João Apóstolo 

 
A Bíblia é um tão abundante manancial que quanto mais se escoa,  

mais aumenta, e quanto mais aumenta mais se escoa. 
 

Cruzada bíblica 
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Resolva a cruzada simples e descubra a palavra formada na vertical na coluna em destaque. Atenção! 

Para resolver esta cruzada use Bíblia da Ave Maria 

1. Qual o alimento de nossa alma quando ouvi-

mos o Senhor?  (Is. 55,2); 

2. O Espírito Santo nos convence de que? 

(Jo.16,8-9) 

3. Quem recebeu de Deus os 10 mandamentos? 

(Ex. 19,25); 

4. Quem traiu Jesus? (Mc. 14,43); 

5. Não devemos temer a quais sinais? (Jer. 10,2); 

6. Não era nenhum mensageiro nem um anjo, mas 

sua própria .... (Is.63,9); 

7. Qual apóstolo que foi ao sepulcro logo após a 

ressurreição de Jesus? (Lc. 24,12); 

8. Por que preço fomos vendidos? (Is. 52,3); 

9. O que caminha diante de nós quando realiza-

mos a vontade de Deus? (Is. 58,8); 

10. Como será a aliança que o Senhor celebrará 

com seu povo? (Is. 61,8); 

11.  O povo não deveria temer o rei da... (Jer. 42,1)
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO 
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! 

04 – Sirlea Pio de Oliveira 12 – Antonia Fernandes de Lima 24 – Maria José Correia 

05 – Sebastião Lopes Soares 16 – Vanderlei R. da Penha 24 – Israel Cabral dos Santos 

06 – Vania Lopes Domingos 16 – Valeria dos Santos de Souza 26 – Elena Adelina de Santana 

07 – Maria de Lurdes da Silva 19 – Claudino Caetano da Silva 27 – Severino Alves de Figueiredo 

07 – Maria de Loordes Tavares 20 – Lourival Galdino 28 – José Severino da Silva 

11 – Heleno Nicolau Soares 22 – Veronica F. de Oliveira 29 – Maria Imaculada C. da Silva 

12 – Ivone da Silva Melo 23 – Ladyr Tito de Oliveira  

 
Oração do Terço aos Pés do Cristo Redentor 

CONVITE PARA ALMOÇO 
Comunidade de São Pedro e São Paulo convida para almoço em prol da Capela no dia:  

22 de setembro (domingo), a partir do meio dia. 

Cardápio: filé de frango, arroz, feijão, maionese e salada verde. 

Valor do convite: R$ 18,00. Bebida não inclusa. 

Local do almoço: casa da Dona Lurdes – Av. Bento Ribeiro Dantas, 179 (Rua da Capela). Adquira o seu 

convite na porta da igreja ou com Dona Lurdes. 

Atenção aos encontristas da Aliança 

de Casais com Cristo! 
Dia 07 de setembro (sábado), às 16h00, teremos no 

Salão Paroquial cinema. 

Assistiremos ao filme “Prova de fogo”. Depois do 

filme teremos jantar. 

Convite! 
Aliança de Casais com Cristo junto com Pastoral 

Familiar convida para um passeio dia 08 de setem-

bro (domingo) para o Sítio São José. Saída às 

08h00. Investimento: R$ 60,00.  

Tratar com Caique tel. 98203-4416 ou  

Luciano tel. 99278-9450 

 

RENASCER JOVEM 
O Encontro dos Jovens com Cristo será no dia 06 

de outubro (domingo) a partir das 08h 

As inscrições podem ser feitas após as missas domi-

nicais na porta da igreja, na secretaria paroquial ou 

no site da paróquia: 

www.paroquiansdosnavegantes.com 

Investimento: R$ 5,00 

AULAS DE CANTO 
O ministério de Música de 

nossa paróquia disponibiliza 

um professor para ministrar au-

las de canto a preço acessível. 

Maiores informações pelo tele-

fone  

(21) 98782-4521 - Matheus 


