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EDITORIAL - A VOZ DA IGREJA

EXPEDIENTE

Paróquia Nossa Senhora
de Fátima - RTS
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E N C O N T R O D E P R E PA R A Ç Ã O
PA R A A V I D A M AT R I M O N I A L

R. Adriano, 158 - Todos os Santos
Tel.: (21) 2289-2099
www.rainhadetodosossantos.com.br
nsfrtsparoquia2020@gmail.com
Instagram: nsfatimarts
Facebook e Youtube: Paróquia Nossa Senhora de Fátima
RTS
Sábados - 16h e 18h
Domingos - 8h, 10h, 16h e 18h
2.ª, 6.ª feiras - 18h
APLICATIVO

Missas de preceito dominical
(agendar presença por telefonema)
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CAPA
Vocação, o chamado de Deus para cada um de nós

Desde o Antigo Testamento,
vemos o Senhor chamar
algumas pessoas para cumprir
sua vontade e anunciar ao povo
escolhido o caminho que Deus
desejava que fosse tomado.
Assim, por exemplo, Moisés foi
chamado no deserto, por meio
da Sarça Ardente, para guiar o
povo de Israel até a terra
prometida por Deus. Os
profetas, por sua vez, como Elias
e Jeremias, foram chamados
por Deus para falar em Seu
nome, anunciar que o Senhor
esperava o arrependimento do
povo, que estava se entregando
a práticas pagãs e se
esquecendo de Deus.
No Novo Testamento vemos já o
chamado de Deus a Nossa
Senhora para a grande missão
de ser a Mãe do Salvador do
Mundo. Quando o próprio Jesus
já caminha pela Terra Santa, vai
então chamando seus

a p ó s t o l o s , c o m o Pe d r o e
Mateus, a segui-Lo, instruindoos para que possam espalhar o
Evangelho a todos que
encontrassem. Posteriormente,
após ascender aos Céus, o
Senhor também chama Paulo,
então Saulo, a ser seu discípulo e
pregar a Boa Nova da Salvação.
Em agosto, comemoramos o
mês das vocações, e durante
esse mês a Igreja nos convida a
olhar a cada uma delas e
descobrir a beleza do chamado
que Deus tem para cada um de
nós.
A alguns homens, por exemplo,
Deus chama ao sacerdócio,
para a entrega total de si à
Igreja, para ministrar os
sacramentos in persona Christi,
em especial e exclusivamente a
Eucaristia, que nos traz o Cristo
que se imola sobre o altar em
cada Santa Missa. Assim, esses
homens são ordenados padres,

em sua maioria, e dentre alguns
padres alguns são chamados a
ser ordenados bispos, tendo a
plenitude do sacramento da
Ordem.
Há também o chamado ao
diaconato permanente, no qual
há o desejo de servir, ajudar a
comunidade através da Palavra,
do servir ao altar e da caridade.
Qualquer homem batizado, seja
casado ou celibatário, que sente
esse chamado pode discernir
para um dia ser ordenado.
A outros homens e mulheres há
o chamado à vida matrimonial,
a geração da Igreja Doméstica,
com os filhos, o cuidado entre os
cônjuges, a fidelidade, a busca
por servir um ao outro dentro do
lar, como, por exemplo, diz São
Paulo na sua Carta aos Efésios,
quando explica dos deveres e
relacionamentos que devem ter
os membros de cada família.
A Vida Consagrada e Religiosa é

outro caminho pelo qual Deus
nos chama a nos dar por inteiro,
vivendo os conselhos
evangélicos, de pobreza,
castidade e obediência, e mais
algum voto de uma ordem ou
congregação específica, como
os franciscanos, os beneditinos,
os carmelitas, entre diversas
outras ordens, comunidades,
congregações e institutos.
Po r f i m , m a s n ã o m e n o s
importante, há a vocação leiga,
ser a presença de Jesus Cristo e
Sua Igreja no mundo,
concretizando o chamado do
Senhor no Sermão da
Montanha, de sermos sal e luz,
conservando, dando sabor e
iluminando os locais por onde
passarmos, no trabalho, na
escola, entre amigos e
familiares.
Matheus de Morais
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EDUCAR COM DEUS

REFLEXÃO PADRE PIO
Qual será realmente a minha
vocação?
Em algum momento da sua vida você já deve ter se
perguntado isso.
É muito comum, ainda mais para os jovens, não
saber qual caminho seguir. Escolher uma profissão
ou aquilo a que pretende se dedicar por toda vida,
pode se tornar uma tarefa árdua.
Porém, muitas vezes Deus nos envia verdadeiras
luzes em nossas vidas. Elas recebem a função de
despertar dentro de nós para aquilo a que, de
verdade, fomos destinados.
Assim, foi com o Padre Pio ao descobrir sua
vocação de consagrar-se a Deus. Veja neste curioso
relato:
Era pleno verão. O trigo já fora recolhido, e naquele
dia encontrava-se na eira para a trilha. Um burro
girava por cima, em movimentos circulares,
arrastando a pisatora, uma pedra oblonga e lisa,
que com seu peso debulhava as espigas.
A família toda do pequeno Francesco Forgione
(Padre Pio) se achava ali, remexendo o trigo […]
Nisto, uma surpresa: aparece um frade pedinte do
convento de Morcone, a poucos quilômetros de
Pietrelcina. Descobrem que se chama Camilo e tem
vinte e sete anos.

Recolhe alimentos e cereais para os confrades… e
também, segundo a tradição dos capuchinhos, para
os pobres que batem à porta do convento.
Traz uma sacola pendurada no ombro e, na mão,
um cofrinho para as esmolas. Seus modos afáveis,
seu sorriso, sua humildade e alegria logo
conquistam a todos. Mamãe Giuseppa (Mãe do
Padre Pio), enche uma peneira de trigo e a despeja
na sua bolsa.
Ele agradece e põe-se a caminho. Os olhos do
menino o acompanham longamente. Sente-se
magnetizado por sua cordialidade […]
De repente, voltando-se para o pai:
– Papai, quero ser frade. – disse o pequeno, que se
tornaria mais tarde um dos maiores exemplos e
santos da Santa Igreja Católica.*
Os simples gestos de um pobre frade capuchinho
foram suficientes para que Padre Pio percebesse
sua missão e o que realmente o faria feliz.
Muitas vezes estamos tão cegos pelas coisas
mundanas que não enxergamos os sinais divinos
que Nosso Senhor nos envia.
Sonia Oliveira
Fonte: https://reginafidei.com.br/qual-caminho-seguir-veja-comopadre-pio-descobriu-sua-vocacao/

MISERICÓRDIA DIVINA
Antes da ceia, entrei por um momento na capela para, em espírito,
repartir o pão ázimo, com as pessoas caras ao meu coração.
Apresentei-as todas a Jesus pelo nome e pedi graças para elas, mas
não foi só; recomendei ao Senhor os perseguidos, os sofredores e
aqueles que não conhecem o Seu Nome, especialmente os pobres
pecadores. Ó Jesus Menino, peço-Vos ardentemente: o acolhei-os
todos no mar da Vossa inconcebível misericórdia. Ó doce Menino
Jesus, aqui tendes o meu coração, que ele seja para Vós uma
morada amena e confortável. Ó majestade imensurável, como Vos
aproximastes docemente de nós.
Santa Faustina (Diário de Santa Faustina, 845)

Grupo de Oração

Às sextas-feiras 20h

Grupo de Paz - RCC

Dizer sim, dizer não:
eis a questão
Todo pai e toda mãe, no seu dia-a-dia em
família, precisa dizer duas palavras
mágicas para a criança: o SIM e o NÃO.
Dizer SIM significa acolher e respeitar as
necessidades, sentimentos e escolhas da
criança, permitindo que ela desenvolva
seus potenciais e se expresse. Por outro
lado, dizer NÃO significa apresentar limites
ao seu comportamento e ditar regras que
convidem a criança a respeitar a si mesma
e aos outros.
Assim como é importante para o adulto
apresentar o sim e o não, é fundamental
também para a própria criança receber e
aprender a lidar com os dois, pois são
inseparáveis. É preciso buscar sempre um
equilíbrio entre esses dois lados na vida em
família.
Isso é um grande desafio para pais e
familiares, gerando sofrimentos e dúvidas
sobre como agir. Sempre que o “não” está
presente, entra em cena a frustração da
criança. Junto com ela, reações de raiva,
medo, agressividade e todo tipo de
explosões emocionais.
Cada pai e mãe têm seu estilo próprio e,
para alguns, é muito fácil dizer “não”, é
quase automático. Não mexa, não grite,
não corra, não pegue...
Mas é importante saber que o “não”
precisa ser com respeito, ou seja, todo
“não” deve vir acompanhado de um “sim”,
um sinal que demonstre que o adulto
compreende os sentimentos e as
necessidades da criança. Isso não significa
que você vai concordar ou permitir que a
criança faça tudo o que ela quiser! Quer
dizer que é importante deixar claro que se
importa com ela e compreende o quanto é
difícil para ela vivenciar isso.
De modo semelhante, Deus age com cada
um de nós, Seus filhos. O Senhor sempre
está próximo, disposto a escutar nossas
preces e nos consolar quando
necessitamos do Seu infinito amor. Mas, ao
mesmo tempo, Ele sempre nos direciona
através de Sua lei e Seus mandamentos. E
não é por acaso que vários dos
mandamentos começam com a palavra
“Não”... Aprendamos, pois, a amar e
educar de modo semelhante como nós
mesmos temos sido educados por Nosso
Senhor.
Yolanda Abreu

Quartas-feiras
de15h às 17h

psicóloga educacional e orientadora parental yolanda.psi@gmail.com
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ESPIRITUALIDADE
Padroeiros das Missões
Santa Teresinha do Menino Jesus e da Sagrada Face (1873-1897) foi
nomeada padroeira das Missões, juntamente com São Francisco Xavier,
em 1927, pelo papa Pio XI. Sua vocação era o Amor! “Compreendi
que o amor encerra em si todas as vocações, que o amor é tudo e que
abrange todos os tempos e lugares, numa palavra, que o amor é
eterno”.
Tornou-se padroeira das Missões pela vivência do Amor, mesmo tendo
passado sua vida sem jamais ter saído do Carmelo de Lisieux, dos 15
aos 24 anos, quando fez sua Páscoa definitiva. Tinha o desejo profundo
de amar a Deus e pelo amor levar as pessoas a Deus! Foi missionária
pela oração, pelo sacrifício e pelo desejo.
“Ó Jesus, meu Amor, minha vocação encontrei-a afinal: minha vocação
é o Amor!” Cada um é chamado a ser missionário onde estiver: família,
escola, igreja, trabalho. Amar em gestos concretos e cuidado com os
outros, a começar pelos de casa.

tanto batizar e até perdia a voz e a força para repetir o Credo e os
Mandamentos na língua deles”, escreveu ele. Confiando plenamente
em Deus, continuou sua obra nas Ilhas do Moro, de 1545 a 1547,
apesar dos perigos que corria. Depois foi para o Japão, mesmo
sabendo da pena de morte para quem batizasse, e fundou uma
comunidade. Em seguida, foi para a China continuar sua missão, mas
faleceu devido a uma febre em 3/12/1552.
Dois anos após sua morte, seu corpo, que estava em um caixão com cal,
permaneceu íntegro e intacto e foi trasladado para a igreja do Bom
Jesus de Goa, onde é venerado até hoje. Seu antebraço direito está na
igreja de Jesus, em Roma, desde 1614 e está conservado.
Ele sempre rezava essa oração: “Senhor, eu vos amo, não porque me
podeis dar o céu ou me condenar ao inferno, mas porque sois meu
Deus! Amo-vos porque Vós sois Vós!”
Elaine Ferraro

“Sigamos o caminho da simplicidade. Entreguemo-nos com todo o
nosso ser ao amor. Em tudo busquemos fazer a vontade de Deus. O zelo
pela salvação das pessoas devore nosso coração”.
“O que em minha alma agrada ao bom Deus é ver o amor que tenho à
minha pequenez e à minha pobreza, é a minha esperança cega em sua
misericórdia”.
São Francisco Xavier (1506-1552), padroeiro das Missões juntamente
com Santa Teresinha do Menino Jesus.
Considerado o “gigante da evangelização” por sua fecundidade
missionária, levou o Evangelho ao Extremo Oriente; de forma sábia,
adaptou-o à linguagem de povos muito diferentes.
Foi para as Índias e dedicou-se aos excluídos e marginalizados
(doentes, crianças abandonadas, escravos, presos). Catequizava as
crianças pela música, método criado por ele. Evangelizou os
pescadores de pérolas, batizando em 1 mês 10 mil pessoas. “A multidão
de convertidos era tamanha, que muitas vezes meus braços doíam de

DEVOÇÃO
Meu Anjo e eu

Continuação.

O segundo degrau: “Escute!”
É de suma importância adquirir a capacidade de
escuta. Ela nos dará condições de subirmos os
próximos cinco degraus para, assim, estreitar nossos
laços de amizade com nosso Anjo da Guarda. Para
isso, é preciso ter a consciência dessa presença
constante em nossa vida e nos deixar conduzir por
ele, sempre.
O Anjo tem três tarefas a cumprir em relação a nós:
guardar-nos em corpo e alma; ser mensageiro de
Deus para nos iluminar, encorajar e admoestar, e nos
guiar e governar.

Saber do nosso Anjo da Guarda implica,
naturalmente, na consciência de que temos
também os nossos adversários no mundo
espiritual. O inimigo nunca está longe; o
próprio Senhor chama a nossa atenção no Pai
Nosso: “E não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos do mal”. Por trás do mal no
mundo e também na nossa vida está sempre
o maligno.
Nesse combate, é uma consolação para nós
saber que o bom Anjo está do nosso lado. Ele
vela sobre nós. Mas saber disso não nos
dispensa do dever de escutar a sua voz
quando há uma mensagem para nós. No
livro do Êxodo (Ex 23, 20-22), Deus nos diz:
“Escuta-o”. Isso significa que é possível ouvir o
Anjo, o que quer dizer, ainda, que o Anjo se
revela com uma mensagem, uma exortação
ou um aviso. Devemos aprender a captar os
seus sinais e a descobrir, por trás deles, o
próprio Anjo, para então responder, pois o
Anjo fala em Nome de Deus.
O caminho tão rico de graças do homem que

vai juntamente com seu Anjo começa com o
escutar.
Alguns cristãos o invocam, e suas orações são
de fato atendidas quando pedem o seu
socorro para encontrar um objeto perdido ou
quando clamam insistentemente por sua
ajuda numa hora de perigo. No entanto, isso
ainda não significa viver propriamente uma
relação de amizade. É necessário alcançar
um nível superior nesse relacionamento, o
que ocorre quando o homem e o Anjo
caminham juntos.
Para alcançarmos esse relacionamento, é
preciso ter um coração puro e simples como
de criança. Os Anjos nos iluminam sem
cessar, sob a condição de que vivamos na
presença de Deus. Essa é a graça dos
pequenos, dos simples, dos puros. Para ouvir
bem a voz do Anjo, deveríamos nos tornar
crianças novamente. Nós adultos muitas
vezes perdemos muito da nossa naturalidade
e simplicidade.
Sonia Oliveira
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JOVEM VINDE E VEDE
Amizade, um laço para caminhar na direção de Deus

igreja da cidade, apoiando sua decisão e fazendo a sua consagração,

Segundo o Dicionário Aurélio, a amizade é um sentimento fiel de afeição,

ajudando na formação do ramo feminino dos franciscanos.

apreço, estima ou ternura entre as pessoas. Para nós, cristãos, deve ser

Ser amigo é ser o rosto de Cristo a cada passo que o próximo der, seja

uma das formas de ajudar-nos uns aos outros a chegar a Deus.

espiritualmente, nas áreas educacional ou profissional. É enfrentar os dias

O próprio Jesus nos chama de seus amigos durante a Última Ceia,

de sol e as tribulações juntos, cooperando um com o outro, para, de modo

aqueles com que ele tem uma relação acima da de servos, pois busca ter

altruísta, chegar à Presença de Deus. As boas amizades são um tesouro

por nós compreensão, nos ajudar, esperando manter uma viva e real

precioso que precisamos valorizar e fortalecer em Cristo, um tesouro

comunhão com cada um de nós. Já no Antigo Testamento, o livro do

precioso, como diz o versículo catorze do Eclesiástico, que só tende a

Eclesiástico, no seu capítulo 6, traz um discurso sobre a amizade e sua

crescer a cada passo.

importância para alcançarmos a Deus.

Queria, por fim, chamar você a olhar ao seu redor e perceber se você está

E assim a Igreja nos apresenta as boas e frutuosas relações de amizade,

sendo essa boa amizade, que mostra o caminho correto a ser seguido, de

em que podemos mostrar o Cristo uns aos outros e nos apoiar no caminho

coração caridoso, um tesouro verdadeiro para aqueles que o tem ao seu

até o Céu com base nele.

lado. Caso esteja difícil apontar para Deus, você tem se fortalecido Nele,

E uma das mais lindas amizades que Deus nos deu a conhecer foi entre

se apoiado na busca diária por Jesus, se colocado em oração?

Santa Teresa de Jesus e São João da Cruz, em que a diferença de idade era

Estamos no período em que essas escolhas parecem as mais fáceis e as

de cerca de vinte e cinco anos. Mas o amor por Jesus era tamanho que

mais difíceis ao mesmo tempo. Achar pessoas com gostos parecidos,

juntos eles lideraram a reforma da Ordem Carmelita. Buscavam a oração

principalmente com a internet, deixou de ser o problema para a formação

e se ajudavam nos seus escritos, com Santa Teresa indicando melhores

de diversas amizades, mas, se somos de Cristo, sabemos como atrair e

maneiras para São João se expressar.

como ajudar aqueles que o Senhor nos dá como amigos. Não se deixe

Também temos os amigos e santos Francisco e Clara de Assis, que

abalar pelo mundo e pelas tentações, seja firme e se aprofunde no que

caminharam numa direção de entrega total à vontade de Deus. São

Deus apresenta a você, para brilhar em meio à escuridão. Ser um bom

Francisco inspirou Santa Clara a doar-se também por inteiro à vontade do

amigo é ser sal da terra e luz do mundo. Repetindo, é ser aquele que ajuda

Senhor e abandonar-se em Sua Divina Providência, após uma missa na

a guiar para o Céu.

Matheus de Morais

TECNOLOGIA NA EVANGELIZAÇÃO
Qual a melhor tecnologia no
deserto?

Algumas empresas já lançaram tecnologias para ouvidos e preenche o coração da gente, é a
ser utilizadas em desertos, tais como:

mesma. O italiano Guglielmo Marconi, ao

-Areia mágica, que seriam as areias em inventar o telégrafo, provavelmente não
retentoras de água e nutrientes em torno das imaginava a revolução que provocaria até os
raízes, permitindo a circulação de ar.

dias de hoje. Se Deus o usou para isso, ou se

- Chuvas artificiais.

levantou homens que o servissem para que a

- Oásis hidropônicos.

tecnologia da época fosse usada para anunciá-

- Alguns servidores de grandes empresas de TI Lo, não sabemos. Mas creio que hoje o homem
também estão utilizando os desertos, que são criou a areia mágica, mas não substitui os
áreas menos populosas, para fundação de abrigos seguros de Deus. O homem com
estruturas que abrigam dados de usuários no vanglória pode achar que criar chuvas artificiais e
mundo todo com segurança.

oásis hidropônicos tornarão o homem mais

E no deserto da gente? Qual ferramenta eu fortalecido e confiante para superar a travessia
utilizo? Ou experimento todos os dias?

do deserto, mas nada disso remodelará o que o

Eu me lembro que, na juventude, ouvia os Pai fez, faz ou fará em Sua perfeição. O maior
primeiros salmos através das ondas das rádios, servidor que o homem possa ter criado ainda não
que transmitiam ao longo de todo o dia. O rádio consegue ser maior que a capacidade do cérebro
funcionava de domingo a domingo. Imagino humano de armazenar dados. Portanto, você
quantos naquela época ouviam e se permitiam está no deserto? Clame! Ore! Confie! Sinalize!
sair do deserto. Será que conseguiríamos Que os Podcasts sejam manás para a nossa vida
contabilizar quantas pessoas foram alcançadas ou que nutram o homem de Deus em seus
através da tecnologia estereofônica? Mono? anseios!
Estéreo? Tanto faz. A Palavra, que vai além dos

Diego Rezende
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REFLEXÃO

MULHERES DA BÍBLIA
RUTE
No tempo dos Juízes, quando ainda não havia rei sobre Israel, uma família israelita saiu de Belém, para
escapar da fome. A família, composta por Noemi, seu marido e seus dois filhos, se mudou para uma terra
vizinha, chamada Moabe. O marido de Noemi morreu e seus dois filhos se casaram com Rute e Orfa, mas
morreram antes de ter filhos.
Viúva e sem filhos, Noemi decidiu voltar para Belém, onde já não havia mais fome. Ela aconselhou suas
noras a ficarem em Moabe com suas famílias e seus deuses, mas uma delas ficou com Noemi. Seu nome
era Rute e ela tinha decidido seguir Deus e cuidar de sua sogra. Deus abençoou Rute por sua fidelidade.

Recomeçar
Às vezes estou feliz
como pinto no lixo.
Às vezes, perdido
como minhoca no galinheiro.
Mas eu sei que Deus
me ama por inteiro.
Desafiei a vida,
fui surreal,
me achava
o dono do mundo,
um imortal.
Mas estou juntando os cacos,
os cacos que sobraram
de um grande vendaval.
Vou acalentando o
meu coração,
errar é humano
e eu peço perdão.
Peço a Deus todos os dias
humildade e sabedoria,
e em cada passo
do meu passo
vou descobrindo a alegria.
Alegria de viver,
de me amar, alegria de sonhar.
Dizia Santo Agostinho:
Com o coração se pede.
Com o coração se procura.
Com o coração se bate e é
com o coração que a porta se
abre.
Leoci José Cruz

Quando chegaram a Belém, Rute foi trabalhar para sustentar sua sogra idosa. Ela também colhia os restos
das plantações para terem o que comer.
Boaz, o dono da plantação, reparou no trabalho árduo de Rute e lhe deu ajuda e proteção. Deus estava
ajudando Rute a encontrar uma nova família!
Rute e Boaz casaram-se e ela teve um filho chamado Obede. O filho de Rute foi a alegria de Noemi em sua
velhice, cuja vida foi restaurada pelo amor de Rute. Rute se tornou bisavó do rei Davi, que foi antepassado
de Jesus.

Perfil de Rute:
Temente a Deus - seu amor a Deus se refletiu
numa vida de amor e dedicação a Noemi e a sua
nova família.
Corajosa - Rute deixou sua família e tudo o que
conhecia para fazer o que era certo.
Leal - Rute nunca abandonou Noemi, mesmo
quando não tinha obrigação de ficar com ela.
Trabalhadora - seu trabalho árduo e honesto
ganhou o respeito de todos que a conheciam.
Respeitadora - Rute ouvia e seguia os conselhos
de Noemi e Boaz, que eram mais velhos e mais
experientes.

Fernanda Chagas
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Você sabe como se chama o padre de sua
Paróquia? Faça uma oração por ele, pelo
nosso papa e por todos os ministros
ordenados. (bispos, padres e diáconos).
Você conhece alguém que tenha esta linda vocação?
Faça uma oração por todos os religiosos e consagrados.

Coral Infanto Juvenil
Pastorinhos de Fátima

Na igreja, podemos ajudar e servir de diversas
maneiras. Você conhece alguma? Qual?

Critérios para admissão:
. ter entre 7 e 13 anos
. ter disponibilidade para ensaiar
. gostar de cantar

Aulas online
às quintas-feiras às 19h
Inscrições
Abertas

