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EDITORIAL - A VOZ DA IGREJA

Louvor e Ação de Graças
“...podemos dizer que a Igreja vive para louvar e agradecer a Deus. Esta mesma "ação de graças", ao longo dos
séculos, é testemunha fiel de um amor que não morre, de um amor que envolve os homens de qualquer raça e cultura,
disseminando de modo fecundo princípios de verdadeira vida. Como recorda o Concílio Vaticano II, "a Igreja
simultaneamente ora e trabalha para que toda a humanidade se transforme em povo de Deus, Corpo do Senhor e
templo do Espírito Santo e, em Cristo, cabeça de todos, se dê ao Pai e Criador de todas as coisas toda a honra e toda a
glória" (Lumen gentium, 17). Sustentada pelo Espírito Santo, ela "prossegue a sua peregrinação entre as perseguições
do mundo e as consolações de Deus (Santo Agostinho, De Civitate Dei, XVIII, 51, 2), haurindo força da ajuda do
Senhor. Deste modo, com paciência e com amor, supera "as aflições e dificuldades internas e externas", e revela
"fielmente ao mundo, mesmo que sob a sombra dos sinais, o mistério do seu Senhor, até ao dia em que finalmente
resplandecerá na plenitude da luz" (Lumen gentium,8). A Igreja vive de Cristo e com Cristo. Ele oferece-lhe o seu amor
esponsal, guiando-a ao longo dos séculos; e ela, com a plenitude dos seus dons, acompanha o caminho do homem,
para que aqueles que acolhem Cristo tenham vida e a tenham em abundância. (...)São muitos os motivos que tornam
intensa a nossa ação de graças, fazendo dela uma oração coral(...)quero lembrar de modo especial quem se encontra
em dificuldade: as pessoas mais pobres e abandonadas, quantos perderam a esperança num fundado sentido da
própria existência, ou são vítimas involuntárias de interesses egoístas, sem que se lhes peça a adesão ou opinião.
Fazendo nossos os seus sofrimentos, confiemo-las a Deus, que sabe dirigir todas as coisas para o bem; a Ele
entreguemos a nossa aspiração para que cada pessoa seja acolhida na própria dignidade de filho de Deus. Ao Senhor
da vida peçamos para aliviar com a sua graça as penas provocadas pelo mal e para continuar a dar vigor à nossa
existência terrena, doando-nos o Pão e o Vinho da salvação, para sustentar o nosso caminho rumo à pátria do Céu.
(Homilia do Papa Emérito Bento XVI em 31/12/2005)
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CAPA

Oração, encontro com Deus

"Vós me invocareis e vireis suplicarme, e eu vos atenderei. Vós me
procurareis e me haveis de encontrar,
porque de todo o coração me fostes
buscar." ( Jr 29, 12-13)
Pa ra se obter uma vida espiritua l
fecunda, é necessário estar em sintonia
com o Sagrado. Deus ouve o clamor
da queles que O procura m. É pela
ora çã o que a cria tura se une a o
Criador. “A oração é a chave que abre
o coração de Deus”. Essa frase de São
Padre Pio revela o caminho perfeito
para esse encontro.
É no silêncio que ouvimos a voz de
Deus. É preciso aquietar a alma, elevarse à montanha da oração. É ali, na
quietude desse encontro, que vamos
ouvi-Lo. "Quando orares, entra no teu
quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai
em segredo; e teu Pai, que vê num
lugar oculto, te recompensará." (Mt
6, 6)
Deus tudo vê e tudo ouve. O que agrada
ao Pai é um coração contrito, entregue,
disposto. Nã o é a qua ntida de de
palavras com que oramos que revela os
desejos de nossa alma. Muitas vezes, o
silêncio é a oração mais perfeita. Deus

n ã o es t á pr eoc u pa d o c om a
quantidade de palavras que, muitas
vezes, podem sair vazias de nossa boca,
mas sim com o que o coração fala. "Nas
vossas orações, não multipliqueis as
palavras..."(Mt 6, 7).
Oração, caminho de batalhas
A nossa mente é um campo de batalhas.
Muitas são as agitações que atropelam
nossos pensa mentos em mei o à s
orações. A distração acontece, e ela é o
prato predileto do inimigo. "Vigiai e
orai para que não entreis em
tentação. O espírito está pronto, mas
a carne é fraca”. (Mt 26, 41)
Essa batalha pode ser vencida. É pela
ora çã o persistente que se vence a
batalha e, consequentemente, a guerra.
"Orai sem cessar." (I Tess 5,17), diz a
Palavra de Deus.
Deus nos criou para a felicidade e esta
se encontra em Jesus Cristo. Ele, que por
amor se entregou por nós, quer o nosso
coração do jeito que está, quer o nosso
a mor, a inda que imperfeito. Nunca
seremos perfeitos como gostaríamos.
Entretanto, Ele nos quer assim como
somos, com toda s a s nossa s

imperfeições.
Existe uma oração de Dom Eusébio
Oscar Scheid que nos mostra como o
amor de Deus e Sua Misericórdia são
maiores que nossa pequenez.
Palavras de Jesus a Ti
“Eu conheço a tua miséria, tuas lutas,
os apertos, as fraquezas do teu corpo.
Eu estou ciente da tua covardia, dos
teus pecados. Apesar disso, eu te digo:
Dá-me o teu coração. Ama-me assim
como tu és!
Se esperares tornar-te um anjo, para
doar-te ao meu amor, não me amarás
n u n c a . Se f or es c ov a r d e n o
cumprimento dos teus deveres e no
ex er c í c i o d a s v i r t u d es , e s e,
frequentemente, reca íres na queles
mesmos peca dos que nã o quereria s
cometer mais, não te permito não me
amares mais: Ama-me assim como tu
és!
Em ca da insta nte e em qua lquer
situação em que te encontrares, em
ardor ou secura, na fidelidade ou na
infidelidade, ama-me assim como tu
és!

Quero o amor do teu pobre coração!
Se esperas até tornar-te perfeito, não
me amarás nunca...
Não poderia eu, porventura, de cada
grãozinho de areia fazer um Serafim,
radiante de pureza, de generosidade e
de amor? Não sou eu o Onipotente?”
Essa bel í ssi m a or a çã o n os f a z
compreender que a bondade do Senhor
ultrapassa todo o nosso entendimento.
Que a ora ção nã o seja apena s um
refúgio para momentos de aflição, mas
sim um encontro diário com Deus.
Sonia Oliveira
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EDUCAR COM DEUS

REFLEXÃO PADRE PIO

Padre Pio - Vida de Oração

humano com o Sagrado, é subir ao Tabor e sentir a
presença do Senhor que se transfigura por profunda
misericórdia pela a lma peca dora , pa ra que ela
experimente a doçura da sua presença e se converta.
Padre Pio vivia a dinâmica da oração constante. Com o
Terço nas mãos recitava o Santo Rosário várias vezes ao
dia. Esse era o segredo de sua intimidade com Maria
Santíssima, Mãe de Jesus e nossa, que intercede, sem
cessar, diante do Senhor. A Ela, atribuía os milagres que
muitos fiéis lhe vinham agradecer dizendo: “Agradeça a
Nossa Senhora”.
A seus filhos espirituais Padre Pio ensinava: "Lembre-se
de que não se ganha nenhuma batalha sem oração. A
escolha é sua!". E é assim, Deus nos dá o livre arbítrio
para escolhermos os passos que vamos dar durante a
nossa caminhada terrena. Ele nos quer livres. A escolha é
nossa!

“A oração é a chave que abre o coração de Deus”. Essas
palavras de São Padre Pio nos conduz pelo caminho de
encontro com Deus. "Qua ndo ora res, entra no teu
quarto, fecha a porta e ora ao teu Pai em segredo; e teu
Pai, que vê num lugar oculto, te recompensará." (Mt 6,6).
A oração que vem do coração é a que agrada a Deus.
Conversar com Deus, é elevar a alma ao Criador, se
deixar conduzir pelo desejo do encontro particular do

MISERICÓRDIA DIVINA
“Às três horas da tarde, implora à Minha misericórdia
especialmente pelos pecadores e, ao menos por um
breve tempo, reflete sobre a Mi nha Pa i xã o,
especialmente sobre o abandono em que Me encontrei
no momento da a gonia ”. (Diário de Santa
Faustina, 1320)

Por isso, de coração contrito, devemos agradecer a Jesus
por nos haver dado São Padre Pio de Pietrelcina como
sinal vivo de Sua Paixão, Morte e Ressurreição, para que
seguindo seu exemplo de vida orante e obediência
possa mos viver com dignida de a vida que nos é
concedida.
Sonia Oliveira

Educação e temperamento
A teoria dos temperamentos é uma maneira de
compreender o funciona mento da pessoa
humana que pode ser uma grande aliada no
processo de educação. Os temperamentos são,
em resumo, um modo particular de perceber o
mundo, experi menta r seu i mpa cto e se
posiciona r dia nte dele. Existem diversa s
abordagens, mas, no geral, eles se dividem em 4
perfis, que podem ser comparados às 4 estações
do ano: sanguíneo (exuberante e extrovertido
como a prima vera ), colérico (domina nte e
expa nsi v o como o v erã o), mela ncóli co
(deta lhista e profundo como o outono) e
fleumá tico ( pa ciente e consta nte como o
inverno).
Os temperamentos claramente não determinam
o nosso comportamento; todos somos dotados
de livre arbítrio. Mas podem nos informar sobre
nosso “piloto a utomá tico”, nosso primeiro
impulso diante da vida. Temos uma tendência
mais habitual, especialmente quando agimos
no improviso, sem antes refletir muito. Assim,
compreender melhor como a criança e nós
mesmos reagimos, pode ser uma importante
ferramenta para desenvolver uma relação de
qualidade com nosso filho.
Podemos afinar o olhar da empatia pelo modo
particular da criança interpretar o que acontece
ao seu redor (a criança definitivamente não vê o
mundo com os nossos olhos! O temperamento é
apenas um dos aspectos que nos ajudam a
entender isso). Aprendemos sobre seus pontos
na tura lmente fortes e qua is a spectos vã o
demandar mais treino e esforço para melhorar.
Desse modo, a justa mos melhor nossa s
expectativas em relação ao filho. Além disso,
podemos educar nosso próprio temperamento,
evita ndo rea gir dia nte dos problema s e
passando a agir de modo verdadeiramente
educativo.
Pa r a a l ém d o t i po d e t em per a m en t o
predominante em cada família, o Espírito Santo
vem em nosso auxílio para que cada um cresça
na graça a seu modo. Deus não deseja anular
nosso jeito de ser, muito pelo contrário, Ele nos
ajuda a elevar e enriquecer aquilo que somos.
Yolanda Abreu
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ESPIRITUALIDADE

DEVOÇÃO

Meu Anjo e Eu

d os hom en s, a com pa n ha n t es
celestes que o Pai mandou como
pr otetor es da fr a ca na tur eza
humana, para que os homens não
caiam nas mãos dos seus inimigos
que tramam a sua perda eterna?
Com frequência, encontramos tais
pensamentos nos escritos dos Padre
da Igreja.
Cada pessoa, por mais simples que
seja, tem um Anjo que a acompanha
no seu caminho. A tarefa dos Anjos é
esta: velar cuidadosamente sobre
nós para que não nos afastemos de
Cristo, Nosso Senhor. Eles não só nos
protegem contra todos os perigos que
poderiam nos ameaçar em nossos
caminhos, mas estão também ao
nosso la do pa ra nos encora ja r
a tiva mente a subirmos ca da vez
ma i s no ca mi nho que l ev a à
santidade.

A pa rtir desta ediçã o va mos conhecer
melhor a devoçã o a o nosso Anjo da
Guarda, esse guardião que nos foi dado
por Deus e muitas vezes tão esquecidos.
Transcrevemos o discurso feito pelo Papa
Pio XII (Eugenio Pacelli), no dia 3 de
out ubr o d e 1958, a um gr upo d e
peregrinos, inteira mente dedica do a os
Anjos.
“Ontem a Igreja celebrou a festa dos Santos
Anjos da Guarda. Nós sabemos que os
Anjos são seres invisíveis, mas grandes e
potentes. Por isso, a Providência divina os
colocou como gua rda s sobre todo o
mundo material. Eles velam sobre todos
aqueles países e cidades que vós visitastes
nestas semanas passadas. E são também
eles que vos protegeram durante a vossa
grande viagem até chegarem aqui. Não
disse o Senhor acerca das criancinhas: 'No
céu, os seus Anjos contemplam sempre a
Face do Meu Pai que está no céu?

Ca ros peregrinos, uma vez que
podemos receber-vos aqui no início
deste mês de outubro, não queremos
deixar de vos admoestar a despertar
e ativar o vosso sentido interior para
entenderdes o mundo invisível à
nossa volta, pois as coisas visíveis
são fugazes (transitórias) enquanto
as invisíveis são eternas. Além disso,
queremos encorajar-vos a construir
relações íntimas com os Anjos, que
com ta nto zelo vela m por vossa
sa l v a çã o eter na e pel a v ossa
santidade. Deus vos conceda que
mais tarde possais unir-vos a eles em
bem-aventurança durante toda a
eternida de. Aprendei pois, desde
agora a conhecê-los!”

A lição do Presépio
“Tal é o grito do homem de todo e
qualquer tempo que, sozinho, se sente
inca pa z de supera r dificulda des e
perigos. Precisa de colocar a sua mão
numa mão maior e mais forte, uma
mão do Alto que se estenda para ele.
Amados irmãos e irmãs, esta mão é
Cristo, nascido em Belém da Virgem
Maria.”
Esse trecho da mensagem de Natal de
2011 do Papa emérito Bento XVI serve
não só para o nosso tempo, mas, como
diz a mensagem, para todo e qualquer
tempo, porque “Jesus Cristo é sempre o
mesmo ontem, hoje e por toda a
eternidade” (Hb 13,8) e continua a
estender a mão para aqueles que O
procuram.
"Para os montes levanto os olhos: de
onde me virá socorro? O meu socorro
virá do Senhor, criador do céu e da
terra." (Sl 120). Feliz o homem que
encontra Deus e com Ele permanece em
comunhã o. Feli z o homem que,
olha ndo pa ra a Gruta de Belém,
reconhece no Menino Jesus a salvação
que vem do alto.

No mundo, entreta nto, a s pa ixões
ainda são prisões para aqueles que não
mergulharam no mistério do Natal. Ele
estava no mundo mas o mundo não o
reconheceu (cf Jo 1).
“Ele foi enviado por Deus Pai para nos
sa lv a r, sobretudo, do ma l ma i s
profundo que está radicado no homem
e na história: o mal que é a separação
de Deus, o orgulho presunçoso do
homem fazer como lhe apetece, de fazer
concorrência a Deus e substituir-se a
Ele, de decidir o que é bem e o que é
mal, de ser o senhor da vida e da
morte”, diz Bento XVI.
Esse pecado que nos afasta de Deus só
podemos vencê-lo pela graça, e a graça
vem da Sua misericórdia.
Que o Natal que se aproxima traga à
memóri a do homem a li çã o do
presépio. O Deus que não só estende a
mão, mas que se abaixa e vem até nós,
pa rti lha ndo da nossa condi çã o
humana, unindo o céu e a terra em um
movimento único de amor.
Glória a Deus nas alturas e paz na
terra aos homens por Ele amados!
Matheus de Morais

A esse tã o sublime compa nheiro
devemos elevar sempre orações. Por
isso se você deseja crescer nessa
a miza de, deve esta r sempre de
prontidão para se deixar guiar por
ele. Na próxima edição falaremos do
primeiro, dos sete passos, para o
Mas, quando um dia estes pequeninos
início dessa caminhada.
forem adultos, será que os seus Anjos então
irã o a ba ndoná -los? Oh nã o, isso nã o! Fonte: Pe. Hubert van Dijk ORC – O Meu Anjo e Eu
Sonia Oliveira
Aca so nã o di zi a ontem a li turgi a :
'Cantemos os louvores dos Anjos, guardas

20.12.2020

EVENTO ONLINE

Adquira seu ingresso
e contribua com o Natal
da Associação Beneficente AMAR

6 | BOAS NOVAS

dezembro 2020

CATEQUESE DO PAPA

O amor a Deus é sempre fecundo
Em sua audiência de janeiro deste ano, Papa Francisco comentou a experiência do
naufrágio vivida pelo Apóstolo Paulo e sua chegada a Malta. Na parte final do
livro dos Atos, explicou o Pontífice, o Evangelho continua a sua corrida não só por
terra, mas também por mar; agora num barco, que leva Paulo, prisioneiro, de
Cesareia para Roma.
As condições da travessia são desfavoráveis e a viagem torna-se perigosa, tendo de
atracar em Creta. Paulo aconselha a esperarem que a situação melhore, mas o
centurião não lhe dá ouvidos e saem para o mar alto. Desencadeou-se, porém, um
vento fortíssimo, que faz a tripulação perder o controle do barco e este fica à
deriva. Quando já o desespero se apoderara de todos, Paulo intervém; mesmo na
provação e apesar de não lhe terem dado ouvidos, não cessa de ser guardião da
vida dos outros e animador da sua esperança.
Homem de fé, sabe que Deus o quer em Roma, como aliás lhe confirma um Anjo: «É
necessário que compareças diante de César e, por isso, Deus concedeu-te a vida de
todos quantos navegam contigo».
Na verdade, aquela viagem por mar terminaria com o barco encalhado e
completamente desfeito, mas os náufragos alcançariam, a nado, a ilha de Malta,
onde beneficiaram da hospitalidade dos seus habitantes. “O naufrágio, de uma
situação de desgraça, se transforma em oportunidade providencial: é uma
imersão nas águas que evoca a experiência batismal de morte e ressurreição e que
faz experimentar o cuidado de Deus e a sua poderosa salvação.” Em Malta, chove e

faz frio e também aqui Paulo, como verdadeiro discípulo de Cristo, se coloca a
serviço para alimentar o fogo da fogueira e é mordido por uma cobra, sem que
nada aconteça. E isso faz com que as pessoas o confundam com um malfeitor ou
uma divindade.
A estada na ilha se torna para Paulo a ocasião propícia para dar 'carne' à palavra
que anuncia e exercitar, assim, um ministério de compaixão na cura dos doentes.
“Esta é uma lei do Evangelho”, disse o Papa: “quando um fiel experimenta a
salvação, não a mantém para si, mas a coloca à disposição. Um cristão 'provado'
pode certamente fazer-se mais próximo e tornar o seu coração aberto e sensível à
solidariedade para com os outros.”
A lição que Paulo nos dá neste trecho do Evangelho é de viver as provações unindonos a Cristo, certos de que Deus pode atuar em qualquer circunstância, mesmo no
meio de aparentes fracassos, e toda a pessoa que se entrega a Deus por amor,
seguramente será fecunda. “O amor é sempre fecundo. O amor a Deus é sempre
fecundo. Se você recebe os dons do Senhor, isso o levará a doar aos outros. Sempre
vai além.”
“Peçamos hoje ao Senhor que nos ajude a viver todas as provas amparados pela
energia da fé; a ser sensíveis aos muitos náufragos da história que desembarcam
exaustos nas nossas costas, para que também nós saibamos acolhê-los com aquele
amor fraterno que vem do encontro com Jesus. É isto que salva do gelo da
indiferença e da desumanidade.”
Fonte: http://arquidiocesebh.org.br/para-sua-fe/espiritualidade/catequese-do-papa-francisco/jesus-nos-salva-do-gelo-daindiferenca-e-da-desumanidade/

Sonia Oliveira

TECNOLOGIA DA EVANGELIZAÇÃO
assumir esse compromisso de lançar nas redes algo
novo, encantador, profundo e verdadeiro, que é o
Evangelho. Usar um smartphone em um grupo de
WhatsApp para compartilhar amor com os outros,
a cessa r mídia s socia is, sempre luta ndo contra
notícias falsas, é o que estamos vivendo nesses tempos
modernos.
O uso da internet é o que temos como ferramenta
permitida pelo Pai do Céu, sendo verdadeiros e leais
Àquele cuja vonta de é sempre boa , perfeita e
agradável! Assim, a tecnologia da informação para
nós cristãos se torna a tecnologia da evangelização.
Atrevo-me a dizer que fazemos muito pouco, quando,
cada vez mais, observamos que a humanidade parece
Em um mundo tão tecnológico, no qual já é possível

salva e liberta o homem de seus pecados. Imagine

ter sua cha ma a pa ga da . Entã o cora gem! Va mos
Paulo
realizar cirurgias à distância por meio de robôs, fazer
acender essa chama no mundo, começando por nós, é
ao dizer: "Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho"
m er gu l hos d e m i l ha r es d e qu i l ôm et r os d e
claro, mas sempre usando a favor Dele essa tecnologia
(1Cor 9, 16), em uma época de tantas mudanças no
profundidade também por meio remoto e até é possível
que facilita, que se modifica, mas cujo controle nunca
pensamento na humanidade.
viajar pelo espaço, por que não utilizar toda essa
saiu das mãos do Senhor.
O povo continua perecendo por falta de conhecimento,
Diego Rezende
tecnologia a serviço do Reino de Deus?
assim lamentou o profeta Oseias. Ainda há tempo de
A palavra de Deus continua sendo a mesma que cura,
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REFLEXÃO

CONHECENDO A BÍBLIA

Conhecendo as Sagradas Escrituras
«A Igreja venerou sempre as divinas Escrituras como
venera o próprio Corpo do Senhor, não deixando
jamais, sobretudo na sagrada Liturgia, de tomar e
distribuir aos fiéis o pão da vida, quer da mesa da
palavra de Deus quer da do Corpo de Cristo". (Constituição
Dogmática Dei Verbum, Sobre a Revelação Divina, nº 21)

Vida...
Vida do Pai Nosso
Vida da Mãe Nossa,
presença amiga
que me conforta.
Vida cheia de graça,
arteira,
abençoada,
externo a minha gratidão
por ter me ensinado
a ouvir a voz da razão.
Feliz aquele
que agradece
através da oração.
Vida, sem eira
nem beira,
te quero por inteira,
o sol, a chuva,
o brilho das estrelas.
Vida do sim e do não
vaidades e pecados
"O Pequeno Príncipe",
minha confissão.
O amor e a fé
acariciando meu coração.
A esperança,
exposta no olhar
de uma criança.
Pai Nosso, Mãe Nossa,
segurem minhas mãos,
não me deixem
cair em tentação.

Como são feitas as citações bíblicas:
ANTIGO TESTAMENTO
Pentateuco: Gn - Livro da Gêneses; Ex - Livro do Êxodo; Lv Livro do Levítico; Nm - Livro dos Números; Dt - Livro do
Deuteronômio
Históricos: Js - Livro de Josué; Jz - Livro dos Juízes; Rt - Livro
de Rute; 1Sm - 1º Livro de Samuel; 2Sm - 2º Livro de Samuel;
1Rs - 1º Livro dos Reis; 2Rs - 2º Livro dos Reis; 1Cr - 1º Livro
das Crônicas; 2Cr - 2º Livro das Crônicas; Esd - Livro de
Esdras; Ne - Livro de Neemias; Tb - Livro de Tobias; Jud - Livro
de Judite; Est - Livro de Ester; 1Mc - 1º Livro dos Macabeus;
2Mc - 2º Livro dos Macabeus
Sapienciais: Jó - Livro de Jó; Sl - Livro dos Salmos; Pr - Livro
dos Provérbios; Ecl - Livro do Eclesiastes; Ct - Cântico dos
Cânticos; Sb - Livro da Sabedoria; Eclo - Livro do Eclesiástico
Proféticos: Is - Livro de Isaías; Jr - Livro de Jeremias; Lm Livro das Lamentações; Br - Livro de Baruc; Ez - Livro de
Ezequiel; Dn - Livro de Daniel; Os - Livro de Oséias; Jl Livro de
Joel; Am Livro de Amós; Ab - Livro de Abdias; Jn Livro de
Jonas; Mq - Livro de Miquéias; Na - Livro de Naum; Hab - Livro
de Habacuc; Sf - Livro de Sofonias; Ag - Livro de Ageu; Zc Livro de Zacarias; Ml - Livro de Malaquias
NOVO TESTAMENTO
Evangelhos: Mt - Evangelho segundo Mateus; Mc - Evangelho
segundo Ma rcos; Lc - Eva ngelho segundo Luca s; Jo Evangelho segundo João; At - Atos dos Apóstolos
Epístolas: Rm - Epístola aos Romanos; 1Cor - 1ª Epístola aos
Coríntios; 2Cor - 2ª Epístola aos Coríntios; Gl - Epístola aos
Gálatas; Ef - Epístola aos Efésios; Fl - Epístola aos Filipenses;
Cl - Epístola a os Colossenses; 1Ts - 1ª Epístola a os
Tessalonicenses; 2Ts - 2ª Epístola aos Tessalonicenses; 1Tm 1ª Epístola a Timóteo; 2Tm - 2ª Epístola a Timóteo; Tt Epístola a Tito; Fm - Epístola a Filemon; Hb - Epístola aos
Hebreus; Tg - Epístola de Tiago; 1Pd - 1ª Epístola de Pedro;
2Pd - 2ª Epístola de Pedro; 1Jo - 1ª Epístola de João; 2Jo - 2ª
Epístola de João; 3Jo - 3ª Epístola de João; Jd - Epístola de
Judas;
Profético: Ap - Apocalipse de João
Assim, quando quisermos citar a Primeira Epístola aos

Tessalonicenses, basta escrever 1Ts. A seguir, informamos o
ca pí tulo: 1Ts 2 si gni fi ca : Pri mei ra Epí stola a os
Tessalonicenses, capítulo dois.
Para fazermos citações mais completas, usamos alguns sinais
de pontuação: A vírgula separa os versículos do capítulo. Ex.:
Mt 16,18 significa Evangelho segundo Mateus, capítulo 16,
versículo 18.
O hífen apresenta uma sequência de capítulos ou versículos.
Ex.: At 1-2 significa Atos dos Apóstolos, capítulos 1 e 2
(integrais). Ex 15,2-5 significa Livro do Êxodo, capítulo 15,
versículos 2 à 5.
O ponto a presenta ca pítulos e/ou versículos cita dos
isoladamente. Ex.: 1Cr 1.3 significa Primeiro Livro das
Crônicas, capítulos 1 e 3. Is 32,1.4.6 significa Livro do Profeta
Isaías, capítulo 32, versículos 1, 4 e 6.
O ponto e vírgula dispõe capítulos e versículos isolados, mas
pertencentes ao mesmo livro. Ex.: Jo 3,23-25; 6,1-4 significa
Evangelho segundo João, capítulo 3, versículos de 23 à 25 e
capítulo 6, versículos de 1 à 4.
Algumas Bíblias podem usar "s" e "ss" a seguir do número do
capítulo e/ou versículo. "s" significa seguinte e "ss", seguintes.
Sã o usa dos pa ra simplifica r a inda ma is a cita çã o,
respectivamente, de dois ou três capítulos e/ou versículos. Ex.:
Rm 2,5s significa Epístola aos Romanos, capítulo 2, versículos
5 e 6 (isto é, o versículo 5 e o seguinte). Ap 6,7ss significa Livro
do Apocalipse, capítulo 6, versículos de 7 à 9 (isto é, o
versículo 7 e os dois seguintes). Tg 1s significa Epístola de
Tiago, capítulos 1 e 2 (isto é, o capítulo 1 e o seguinte).
Com todas essas abreviações e sinais podemos montar e citar,
de forma bem resumida , qua lquer pa ssa gem Bíblica .
Ex.: Lv 1,12-15.20; 3,2s; Mc 1,3ss.10; 2Cor 3-5 significa,
respectivamente: - Livro do Levítico, capítulo 1, versículos de
12 à 15 e o versículo 20; no mesmo Livro do Levítico, capítulo
3, versículos 2 e 3. - Evangelho segundo Marcos, capítulo 1,
versículos de 3 à 5 e o versículo 10. - Segunda Epístola aos
Coríntios, capítulos de 3 à 5”.
fonte: https://www.bibliacatolica.com.br/conhecendo-a-biblia-sagrada/39/

Leoci José Cruz
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Adoraçãozinha
Você sabe dizer o que seria uma boa oração? Qual seria a melhor oração?
“A melhor oração é aquela em que há mais amor”.
Essa é a oração que Jesus quer e espera: todo o amor do seu coração. Quanto
mais amor, mais feliz Jesus fica.
Você quer alegrar o coração de Jesus neste momento?
Fique quietinho num lugar sossegado e faça silêncio... respire suavemente...
acalme seu coração... pense apenas no amor que você tem por Jesus e deixe
esse amor preencher todo o seu coração e seus pensamentos... sinta esse
amor... e só pense nesse amor a Jesus.
Jesus já está no seu coração e Ele também tem muito amor por você... um
amor infinito, perfeito.
Agora, pense numa linda frase de amor para alegrar o Coração de Jesus... e
diga essa frase para Ele.
Você pode dizer também: Jesus, eu Te amo e quero Te amar ainda mais a
cada dia... Você é meu especial amigo.
Creio em Ti e sei que estás vivo, real e presente no Santíssimo
Sacramento.
E agora, aos Teus pés, quero Te adorar e Te entregar meu coração,
meu Senhor e meu Deus! Cante baixinho uma música para Jesus...
Sabe, Jesus também quer ouvir os pedidos do seu coração. Você pode pedir
paz para o mundo e para as famílias. Pode orar pela Igreja, pelo Papa, pelos
doentes, desempregados, pelos carentes de tudo... e por todos os pecadores,
para que se convertam e o mundo inteiro ame e conheça Jesus, nosso
‘‘Tomai e comei isto é o meu corpo entregue por vós.’’
Salvador.
Agora, dê um grande e carinhoso abraço em Jesus.
Depois tomou o cálice de vinho e disse:
Disse Jesus: “Deixai as crianças virem a mim. Não as impeçais, pois delas é o
Reino de Deus. Então, abraçando-as, abençoou-as impondo as mãos sobre ‘’Tomai e bebei, isto é o meu sangue, derramado por vós!
elas.” Mc 10, 14.16
Eliane Teixeira

Fazei isto em memória de mim.’’

Novo Ano Litúrgico

INÍ

O Ano Litúrgico, por sua vez, começa com o Primeiro Domingo do Advento e termina na última
semana do Tempo Comum, onde se celebra a solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do
Universo ( Cristo Rei). Em outras palavras, ele começa e termina quatro semanas antes do Natal,
cumprindo sempre três ciclos: A, B,e C. No Ano (ou ciclo) A, predomina a leitura do Evangelho de
São Mateus; no Ano (ou ciclo) B, predomina a leitura do Evangelho de São Marcos e no Ano(ou
ciclo) C, predomina a leitura do Evangelho de São Lucas. O Ano Litúrgico é composto de diversos
“tempos litúrgicos”: Tempo do Advento, Tempo do Natal, Tempo Comum, Tempo da
Quaresma, Tríduo Pascal, Tempo Pascal, Pentecostes e Tempo Comum.

CIO

O Ano Litúrgico é o “calendário religioso”. Por ele, o povo cristão revive anualmente todo o Mistério
da Salvação centrado na Pessoa de Jesus, o Messias. O Ano Litúrgico contém as datas dos
acontecimentos da História da Salvação; contudo, não coincide com o ano civil, que começa no dia
primeiro de janeiro e termina no dia 31 de dezembro.

