
Caderno Infantil 
Pastorinho

Pág. 8

Tecnologia na 
Evangelização

Pág. 6

Jovem vinde e vede
Pág. 6

Boletim Informativo Católico l  Ano VIII  Nº 64 l  janeiro | fevereiro 2021

Educar com Deus  

Pág. 4

Meu Anjo e eu
Pág. 5

PARÓQUIA
NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA RTS



2 | BOAS NOVAS janeiro | fevereiro 2021

Amar servindo 
Aproxima-se a Quaresma, tempo de preparação para a Páscoa, tempo de penitência, oração e caridade, tempo de 

renovar nossas vidas, identificando-nos com Jesus através da sua entrega generosa aos irmãos, sobretudo aos mais 

necessitados [...]. De fato, a Igreja, como “comunidade congregada por aqueles que, crendo, voltam o seu olhar a Jesus, 

autor da salvação e princípio da unidade” (Const. Dogmática Lumen gentium, 3), não pode ser indiferente às 

necessidades daqueles que estão ao seu redor, pois “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de 

hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias 

dos discípulos de Cristo” (Const. Pastoral Gaudium et spes, 1). Mas o que fazer? 
[...] A contribuição da Igreja [...] encontra forma concreta na sua Doutrina Social, com a qual quer “assumir 

evangelicamente e a partir da perspectiva do Reino as tarefas prioritárias que contribuem para a dignificação do ser 

humano e a trabalhar junto com os demais cidadãos e instituições para o bem do ser humano” (Documento de 

Aparecida, 384). Isso não é uma tarefa exclusiva das instituições; cada um deve fazer a sua parte, começando pela minha 

casa, no meu trabalho, junto das pessoas com quem me relaciono. E, de modo concreto, é preciso ajudar aqueles que 

são mais pobres e necessitados. Lembremo-nos que “cada cristão e cada comunidade são chamados a ser instrumentos 

de Deus a serviço da libertação e promoção dos pobres, para que possam integrar-se plenamente à sociedade. Isto 

supõe estar docilmente atentos, para ouvir o clamor do pobre e socorrê-lo” (Exort. Apost. Evangelii gaudium, 187). [...] 

Assim, examinemos nossa consciência sobre o compromisso concreto e efetivo de cada um na construção de uma 

sociedade mais justa, fraterna e pacífica.
[...] Quando Jesus nos diz “Eu vim para servir” (cf. Mc 10, 45), nos ensina aquilo que resume a identidade do cristão: 

amar servindo. Por isso, faço votos que o caminho quaresmal deste ano, [...] predisponha os corações para a vida nova 

que Cristo nos oferece, e que a força transformadora que brota da Sua Ressurreição alcance a todos em sua dimensão 

pessoal, familiar, social e cultural e fortaleça em cada coração sentimentos de fraternidade e de viva cooperação. 

(Vaticano, Catequese 02/02 2015)
Papa Francisco

Fonte: http://campanhas.cnbb.org.br/mensagem-do-papa-por-ocasiao-da-campanha-da-fraternidade-2015.html
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Quaresma – Corações transformados

CAPA

Na palavra de Deus, o número 40 tem 

sempre um significado relacionado à 

espera ,  ao  arrependimento e  à 

penitência. Quarenta foram os anos que 

o povo de Israel passou no deserto antes 

de entrar na Terra Prometida; quarenta 

foi o número de dias em que choveu 

durante o dilúvio, por exemplo, e 

quarenta dias Jesus passou no deserto 

sem comer, sendo tentado por Satanás.

A Igreja então também nos chama a um 

tempo de penitência, de quarenta dias 

de jejum, esmola e oração, a que 

chamamos de Quaresma, justamente 

esses quarenta dias de provação no 

deserto pelos quais Nosso Senhor 

passou. Esse é um período em que 

somos convidados a transformar um 

pouco mais nosso coração, tendo mais 

momentos de oração, aprofundando 

nossa relação com Deus, fazendo jejum, 

retirando alimentos superficiais da 

nossa alimentação e cultivando a nossa 

caridade para com aqueles que mais 

necessitam de ajuda.

Podemos, então, formular objetivos 

para nos ajudar nesses três pontos ao 

longo desse tempo penitencial, durante 

o qual precisamos abrir mais o coração 

para ouvir a voz de Deus. A que posso 

renunciar para estar por mais um tempo 

em oração com o Senhor? O que posso 

deixar de comer ou beber para oferecer 

em sacrifício ao Senhor? O que posso 

dar ao próximo, de que ele esteja muito 

necessitado?

Ao nos fazer essas perguntas e muitas 

outras que venham ao coração nesse 

tempo, podemos ter um caminho para 

atravessar esse deserto, resistindo e 

fugindo das ciladas e tentações que 

Satanás coloca a nossa frente para que 

desviemos nosso olhar de Deus. Que ao 

fim desse tempo, possamos olhar e 

compreender o que Deus transformou 

em nós, o que os nossos sacrifícios nos 

ensinaram sobre o Amor a Deus e ao 

próximo.

A Quaresma se inicia na quarta-feira de 

cinzas, e este ano começa a 17 de 

fevereiro. A liturgia de imposição das 

cinzas se dará de forma um pouco 

diferente neste ano, por conta da 

pandemia de COVID-19, para evitar 

contaminações. Essa determinação foi 

publicada no dia 12 de janeiro pela 

Congregação para o Culto Divino e 

Disciplina dos Sacramentos.

Matheus de Morais
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Amar a si e ao próximo
O princípio central que organiza toda a educação 

cristã é um desdobramento do mandamento de 

Cristo: “amar a Deus sobre todas as coisas e ao 

próximo como a ti mesmo” (Mt 22, 37-39).

Primeiramente, é preciso que elas aprendam 

desde muito pequenas a amar e respeitar o 

próprio corpo e também sua alma. Quem se 

respeita vai cuidar daquilo com o qual alimenta a 

mente e a alma. Vai prestar atenção aos 

programas de TV a que assiste, aos livros que lê, 

às músicas que ouve. Aprende a se fazer a 

pergunta: “Isso me faz crescer como pessoa?”

É preciso ensinar-lhes que somos preciosos e 

fomos criados por Deus para sermos felizes. Não 

apenas aqui nesta Terra, mas especialmente para 

sermos felizes um dia lá no céu. E buscar a 

felicidade do céu significa cuidar da saúde do 

nosso espírito aqui na Terra. 

Porém, só é possível amar a si quando amamos 

verdadeiramente a Deus e aos outros. É preciso 

orientar nossos pequenos na direção da 

compaixão e da empatia, que é se colocar no 

lugar do outro e imaginar o que ele está sentindo 

e necessitando.

Ensinamos a não bater, não roubar, não mentir e 

tantas outras regras de convivência com base 

neste princípio norteador: o outro também é 

filho de Deus e por isso merece nosso respeito, 

cuidado e amor. Não importa quem é ou o que 

fez, todos são dignos de respeito. Isso não quer 

dizer que vamos aprovar tudo o que o outro faz, 

mas sim aceitar quem ele é.

Assim também Deus age com cada um de nós: 

nos ama independentemente do que a gente 

faça, dos nossos erros e limitações. Ele sempre 

acredita no nosso potencial para ser melhor, para 

deixar o erro e buscar a santidade. Exatamente 

por isso ele aponta o caminho certo e nos mostra 

onde temos errado. Deus ama o pecador, mas 

condena o pecado! 

Portanto, é preciso respeitar e acolher a criança, 

especialmente quando ela erra, quando se desvia 

do caminho certo. Uma criança que se sente 

amada está muito mais perto de se desenvolver 

plenamente e ser uma pessoa feliz.

          

Yolanda Abreu

Quaresma com Padre Pio

Padre Pio nos ensina muito sobre o tempo da Quaresma. 
Tempo litúrgico em que, através da penitência, busca-se a 
conversão e reconciliação fraterna, para nos prepararmos 
para o grande momento da Páscoa.  

A vida de Padre Pio foi inteiramente dedicada a Nosso 
Senhor Jesus Cristo. Ele vivia constantemente em 
caridade, penitência e oração.

Padre Pio, ainda noviço, jejuava na vigília das festas de 
Nossa Senhora, dos santos da Ordem e nas sextas-feiras da 
quaresma. Conhecia de perto o sofrimento dos mais 
humildes e muito se compadecia de suas dores. Em 

virtude disso, realizou grandes obras.

A oração era o seu combustível. Apesar de se dedicar 
totalmente às confissões, a oração estava sempre em seus 
lábios e no seu coração. Poderia ser definido como um 
“homem de oração”. A oração - observa Verdi - era a chave 
da sua existência, o centro da gravidade do seu 
apostolado, a atividade básica do seu dia e de grande parte 
da noite. (CESCA, 2010)

São Padre Pio é o exemplo que devemos seguir em nossa 
caminhada em busca da santidade. Exercitar essas três 
virtudes é estar com o nosso coração unido ao de Cristo, 
assim como Padre Pio estava. 

Esses exemplos servem para fortalecer e renovar a nossa 
Fé.

Procure o perdão, retire o ódio e o rancor de sua alma, 
ajude seus irmãos e reze muito para Deus o afastar sempre 
dos infortúnios do demônio.

“Faça a penitência de meditar com arrependimento nas 
ofensas feitas a Deus; a penitência de ser constante na 
prática do bem; a penitência de combater seus defeitos.”
(São Pio de Pietrelcina)

Fonte (adaptado): https://reginafidei.com.br/o-que-
podemos-aprender-com-o-padre-pio-sobre-a-quaresma/

REFLEXÃO PADRE PIO EDUCAR COM DEUS

MISERICÓRDIA DIVINA

No começo da Quaresma, pedi ao meu confessor uma 
mortificação para este período, e recebi a mortificação de 
não reduzir a minha alimentação, mas, enquanto 
comesse, devia refletir sobre como Nosso Senhor aceitou, 
na Cruz, vinagre com fel: esta seria a minha mortificação. 
Não sabia que tiraria tão grande proveito para minha 
alma. Esse proveito é que continuamente reflito sobre Sua 
dolorosa Paixão e, quando me alimento, não distingo o 
que como, mas estou ocupada com a Morte de Meu 
Senhor. (Diário de Santa Faustina, 618)
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Meu Anjo e Eu

Continuação.

Iniciamos a série dos sete degraus para 

caminhar com nosso Anjo da Guarda. É 

necessário construir uma relação íntima 

com nosso Anjo da Guarda que, com tanto 

zelo, vela por nossa salvação eterna e pela 

nossa santidade. Deus concede que mais 

tarde possamos nos unir a ele em bem-

aventurança durante toda a eternidade. 

Aprendamos, pois, desde agora a conhecê-

lo.

O Papa Pio XII, já no final de seu glorioso 

pontificado, colocou em evidência cinco 

itens sobre o Anjo da Guarda:

1- a ajuda irrecusável que os Anjos nos 

oferecem para crescermos na santidade;

2- a importância de intensificarmos o nosso 

sentido interior para as realidades 

invisíveis;

3- a utilidade de estabelecermos uma 

relação de confiança com o Anjo da Guarda;

4- a alegre perspectiva de ter o nosso Anjo 

conosco também na eternidade;

5- a necessidade de reconhecermos o nosso 

Anjo já na nossa vida neste mundo.

Criar um interesse pelo universo 

angélico é também importante para 

nós como o foi para grandes Santos, 

como Santo Agostinho, Santo Tomás 

de Aquino, entre outros. A plenitude 

do mundo dos Anjos é para nós 

inimaginável, é uma grande e 

maravilhosa criação. Entretanto, para 

cultivarmos esse interesse, é preciso 

prestar atenção àquilo que tem uma 

importância pessoal e um sentido 

vital para todo cristão: a nossa relação 

com nosso Anjo da Guarda. 

A caminhada do homem com seu 

Anjo, andando juntos no caminho 

para o céu, tem um único objetivo 

n e s t e  e  p a r a  e s t e  m u n d o :  a 

glorificação de Deus e a vitória do 

Reino de Deus na terra. E o bom êxito 

dessa missão dependerá da amizade 

com aquele que Deus nos deus como 

guia.  Dependerá do deixar-se 

conduzir por ele ao longo de nossa 

vida.

O s  s e t e  d e g r a u s  p a r a  o 

conhecimento, a intimidade e a 

amizade com nosso Anjo da Guarda 

são representados pelas seguintes 

palavras: Saiba! Escute! Pergunte! 

Obedeça! Aprenda! Consagre-se! 

Agradeça!

Abramos largamente nosso coração à 

amizade com esse nosso irmão, que 

está tão perto de nós e de quem 

muitas vezes nos esquecemos.

Oremos: “Santo Anjo do Senhor, meu 

zeloso guardador, se a ti me confiou a 

piedade divina, sempre me rege, 

guarda, governa e ilumina. Amém.” 
Continua na próxima edição.

Fonte: Livro O Meu Anjo e Eu                                                                                                                

Sonia Oliveira 

Santa
Valburga-Monja

Repleta de fé e de amor a Deus, Santa 
Valburga nos aponta o caminho da 
santidade e do suave perfume de uma 
vida dedicada a Deus. “Confirmada no 
santo amor de Deus, tendo vencido o 
mundo e todos os seus atrativos, repleta 
de fé, saturada de caridade com os 
adornos da sabedoria e a joia da 
castidade, notável pela benevolência e 
humildade, foi receber o galardão que 
devia coroar tantas virtudes”. Assim um 
monge relata para nós a vida de Santa 
Valburga.

Nascida em Devonshire, na Inglaterra, 
por volta de 710, Valburga era filha de 
Ricardo, rei dos Saxões do Oeste, e 
Viana, que morreu logo cedo, e irmã de 
Vilibaldo e Vunibaldo, que também 
foram elevados à honra dos altares. 
Valburga e sua família, apesar de muito 
nobres, eram cristãos muito piedosos. 
Muitos abriram mão dessa nobreza e de 
toda a realeza a que tinham direito para 
viver uma vida de santidade.

Por volta do ano 721, Ricardo, que havia 
entregado o trono ao seu sobrinho, 
realizou, juntamente com seus filhos, 
uma peregrinação para a Terra Santa. 
Naquela época, eram perigosas as 
peregrinações por conta da violência 
dos saxões, mas nada os impediu de 
seguirem viagem. Valburga foi confiada 
à priora da Abadia de Wimbourne, na 

cidade de Dorsetshire. Seu pai faleceu 
dois anos depois, na cidade de Luca, na 
Itália, e foi sepultado pelos dois filhos, 
que posteriormente se tornaram 
sacerdotes.

Valburga se tornou monja e em 748 foi 
enviada à Alemanha para fundar novos 
mosteiros e escolas. Acolhida pelo 
Bispo Bonifácio, empreendeu grandes 
projetos de evangelização e diversos 
milagres consolidaram sua santidade, e 
a monja veio a tornar-se abadessa.

Morreu no dia 25 de fevereiro de 779. 
Seu corpo foi sepultado no mosteiro de 
H e i d e n h e i m  e  p o s t e r i o r m e n t e 
transladado para a Igreja de Eichestat. 
Foi canonizada no ano de 893 e seu 
corpo encontrava-se incorruptível. De 
seu túmulo brotava um óleo de suave 
perfume.

Há mais de mil anos essa misteriosa 
umidade oleosa, que é coletada das 
relíquias de Santa Valburga pelas 
monjas, vem operando milagrosas 
curas. Os documentos mais antigos que 
relatam os milagres atribuídos ao óleo 
foram escritos entre 893 e 900.

Esse óleo tornou-se conhecido como 
"óleo de Santa Valburga" e vem sendo 
um sinal de sua contínua intercessão. O 
óleo é colocado pelas religiosas em 
pequenas ampolas de vidro que são 
dadas aos peregrinos. Curas atribuídas à 
in te r ce s são  de  San ta  Va lburga 
acontecem até os nossos dias.

Fonte: 
http://www.santosebeatoscatolicos.com/2016/03/san

ta-valburga-virgem-e-abadessa.html

DEVOÇÃO ESPIRITUALIDADE
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Beato Carlo Acutis 

e como ser cristão no meio digital
No dia 10 de outubro, a Igreja ganhou mais um beato, o jovem Carlo Acutis, falecido 

em 2005, em decorrência de uma leucemia, e cujo processo de canonização está 

agora na última fase.

O Beato Carlo Acutis viveu sua vida como uma parte dos jovens nascidos nos anos 

90, tendo acesso ao mundo da computação e da internet bem cedo, numa época em 

que esse acesso ainda era muito restrito.

O jovem internauta descobriu como usar esse meio de comunicação, que aos 

poucos iria se tornar cada vez mais popular, para falar de Jesus a quem estivesse do 

outro lado da tela. O Beato Carlo dedicou muito de sua adolescência a registar os 

milagres eucarísticos conhecidos pelo mundo, assim como títulos de Nossa Senhora 

relacionados principalmente a aparições marianas e manifestações milagrosas. Com 

esse conhecimento, montou exposições virtuais, que estão até hoje disponíveis nos 

respectivos sites.

Carlo Acutis não viveu a onda das redes sociais como conhecemos hoje. Na época de 

sua morte, sites como MySpace e Fotolog eram os mais populares, e o Facebook, 

começava a ganhar relevância dentro dos EUA. Ainda assim, ele é uma boa inspiração 

de como podemos nos comportar nas nossas redes sociais e ao navegar na internet e 

usar as redes para espalhar a Palavra de Deus. Afinal, as fotos, posts e comentários 

muitas vezes são reflexos do que estamos vivendo naquele momento, ou seja, 

daquilo de que estamos alimentando o nosso coração.

Carlo também alertava os amigos sobre o mau uso da internet, sites que não 

deveriam ser visitados e páginas que poderiam incentivá-los a pecar. Assim, todos 

esses alertas continuam fundamentais em 2021. Esse aspecto da internet muitas 

vezes acaba por ser o mais conhecido e divulgado, por apresentar as falsas alegrias, 

vidas de pessoas famosas que são irreais, por provocar brigas e discussões dentro e 

fora da internet, além de incentivar casos de automutilações e suicídios.

O cristão, no mundo digital, deve ser a luz que o ilumina, seja no Facebook, no 

Twitter, no Instagram, nos sites de notícias e em outras páginas e redes sociais, 

mostrando, através de sua vida, a verdadeira alegria que é seguir Jesus Cristo e 

divulgar o Seu evangelho, comunicando verdade, esperança, gratidão, alegria, fé, 

conhecimento. Sejamos essa luz que não se esconde debaixo do alqueire, mas que 

mostra o Amor de Deus por nós, de diversas formas. Beato Carlo Acutis, rogai por 

nós!                                                                                                          

Matheus de Morais                                                                                                                                 

Algum tempo atrás, um profeta teve em suas mãos um 

cajado que, além de conduzir o povo ao Egito, fez com 

que o mar se abrisse para, assim, cumprir as escrituras e 

demonstrar aos que o Senhor o tinha prometido que 

toda força, autoridade e governança estavam no 

Criador. E assim fez. Com um toque na margem, o mar 

se abriu!

Nos dias atuais, o nosso cajado é algo mais moderno e 

tecnológico: o smartphone! Use-o para dividir o mar da 

vida dos outros, seja prudente para levar a esperança 

àqueles que chegam à beira de uma infinitude de águas 

(Mar da vida), que perderam sua fé e confiança no 

Senhor. 

O cajado foi entregue a você! Então, chegou a hora de 

você conduzir o povo que o Senhor lhe confiou para a 

terra prometida! Só que o mar agora é digital! Espalhe 

palavras de ânimo com hashtags, arrobas com fonte de 

esperança para fortalecer o povo em sua caminhada 

cotidiana, fazendo-o reviver a mesma experiência em 

todos os tempos. Que os dados de nossas operadoras 

cessem, mas que não acabe todo o abastecimento e 

confiança dados pelo Espírito Santo para ir muito além 

através dessa rede! A tecnologia pode ser nova, mas a 

Palavra é a mesma e Ele continua sendo Deus!

Que um simples inbox seja um renovo para os abatidos, 

doentes, perdidos! 

Em nossa boca só haja expressões de alegria, e em 

nossos lábios, cantos de triunfo. Entre os pagãos se 

dizia: o Senhor fez por eles grandes coisas (Salmos 

125,2). Que possamos ser testemunhas vivas dessas 

obras!

Diego Rezende

JOVEM VINDE E VEDE

TECNOLOGIA NA EVANGELIZAÇÃO
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Máscaras da Vida
Vencer, crescer,
sorrir, chorar,

sonhar, acreditar,
acreditar na vida,
tudo vai passar.

Muita paciência e sabedoria,
no nosso dia a dia.

Com muita fé e esperança,
como um olhar,
de uma criança.

Vida vem,
vida vai,

saudades e lembranças.
Um abraço,
um beijo,

um aperto de mão,
não pude dar a um irmão.

Máscaras que dão vida,
através da oração.

O egoísta e arrogante,
carregando sempre,

uma pedra,
uma grande pedra,

no seu coração.
Quem não compreende um olhar,

tampouco compreenderá,
uma longa explicação.

Eu peço,
vamos orar,
vamos pedir,
por aqueles 

que não podem respirar.

Deus nos abençoe!!!

Leoci José Cruz

REFLEXÃO MULHERES DA BÍBLIA

Joquebede: exemplo de mãe
Todos nós conhecemos a história de Moisés, de como ele 

libertou o povo hebreu da escravidão do Egito. Mas aqui vamos 

falar de sua mãe e de como ela influenciou essa história.

Quando o faraó ficou sabendo da profecia de que haveria um 

menino hebreu que nasceria para libertar seu povo das mãos 

do faraó, ele decretou que matassem todos os meninos 

hebreus até dois anos de idade.

Nessa época, Moisés nasceu. Tinha poucos meses de vida e sua 

mãe, Joquebede, não aceitou esse decreto, pois já sabia no seu 

coração que seu filho tinha uma promessa. 

Após ter escondido seu filho por três meses, ela tomou uma 

decisão, que provavelmente partiu seu coração: separar-se de 

seu filho. Mas ela era uma mulher da tribo de Levi, temente a 

Deus, e confiou Nele de todo coração para dar esse passo.  Ela 

confiou que o Senhor não iria desamparar seu filhinho. Então, 

como sabemos, ela fez um cesto de junco e o colocou no rio, 

próximo do local onde a princesa do Egito se banhava, e 

deixou Miriã, sua filha, observando o que aconteceria.

Deus honrou grandemente a fé de Joquebede, salvou a vida de 

seu filho, usou uma princesa egípcia como sua mãe, tornando-

o príncipe no Egito. A princesa tomou a própria Joquebede 

como ama de leite de seu filho e Miriã como serva. Vejam como 

Deus é maravilhoso: Moisés tornou-se príncipe, sua mãe 

biológica o amamentou e sua irmã ajudou a criá-lo.

Através da história de Moisés, vemos como Deus honra as mães 

que confiam seus filhos a Ele. Deus dá o melhor. Para 

Joquebede, apenas o fato de seu filho ter sido salvo já foi um 

milagre, mas Deus fez bem mais e melhor do que ela 

imaginava.

Fernanda Chagas
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A Quaresma
A Quaresma é um tempo de graça para todos 

nós e para a Igreja.  Deus se importa com cada 

um de nós, sabe o nosso nome e nos procura 

quando esquecemos Dele.  Então o que devemos 

fazer?  Quem é cristão pertence a um só 

corpo, a Igreja.

Assim, podemos ver em nosso próximo o nosso 

irmão e a nossa irmã, aqueles por quem Nosso 

Senhor Jesus Cristo morreu e ressuscitou.

Ter um coração misericordioso não significa 

ter um coração fraco. Quem quiser ser 

misericordioso precisa de um coração forte e 

firme, fechado ao tentador, mas aberto a 

Deus.

É um coração que quer ser casa do Espírito 

Santo, e andar no caminho do verdadeiro amor, 

que nos leva aos nossos irmãos e irmãs.
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