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SALVADOR, QUE É O CRISTO SENHOR”. (LC 2,11)
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EDITORIAL

EXPEDIENTE PAROQUIAL

Neste mês de dezembro, vivenciamos o Tempo Litúrgico do 
Advento, que é o primeiro tempo do Ano Litúrgico, o qual an-
tecede o Natal. Para os cristãos, é um tempo de preparação e 
alegria, de expectativa, onde os fiéis, esperando o nascimen-
to de Jesus Cristo, vivem e estimulam mais intensamente o 
arrependimento e promovem a fraternidade e a paz.

Quando vamos receber uma visita importante em nossa casa 
procuramos deixar tudo mais bonito, quanto mais para a che-
gada do Menino Jesus em nossos corações e família! Nes-
ta expectativa da vinda de Jesus a Pastoral da Comunicação 
preparou um informativo com matérias importantíssimas.

Tenham todos um Santo Natal e um Feliz Ano Novo.
Que o Menino Jesus os abençoe!

Curso de preparação para pais e padrinhos de batismo 3 encontros: 

1º, 2º e 3º domingo do mês das 9h às 11h30min.

Batizados todo 4º domingo do mês

Inscrições para o batizado na secretaria paroquial

Documentos Necessários:

♦ Certidão de nascimento da criança;

♦ Certidão de casamento da Igreja dos Pais e dos Padrinhos;

♦ Lembrança da 1a Eucaristia e do Crisma dos Pais e dos Padrinhos;

♦ Endereço Completo dos Pais;

♦ Carteirinha do curso dos Pais e Padrinhos.

BATIZADOS

AVISOS
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De Terça a Sexta 9h às 12h e das 14h às 19h

Sábado 8h às 12h

MISSAS

Terça, Quinta e Sexta: Às 19h (Matriz);

Quarta: Missa com novena às 19h (Matriz);
Novena de Nossa Senhora Perpétuo Socorro às 15h

Quinta: Adoração Eucarística e Missa a seguir às 19h

Sábado: Às 19h (Matriz);

Domingo: Às 7h30min e 10h30min (Matriz)
                 9h Capela Santos Inocentes;

Atendimento com o Pároco: De terça a sexta às 18h.

Atendimento com o Diácono: Agendar na secretaria paroquial.

e-mail: parsantissimatrindade@yahoo.com.br
Site: www.santissimatrindade.org.br

Telefone:  ( 41 )  3266 - 0796

Capela Santos Inocentes: Rua Rubens Thomé Speltz, 250

Matriz Par. Santíssima Trindade: Rua dos Ferroviários, 856

Encerramento da Catequese
Dia: 16 de Dezembro

Aulas de violão com Professor Rodrigo Pimentel
Inicio: 19 de Fevereiro

Inscrições na secretaria paroquial

Missa dia 24/12
Todas as missas normais pela manhã

IV Domingo do Advento

Às 20h missa vespertina do Natal do Senhor
(Missa do Galo)

Missa dia 25/12 às 9h

Festa de aniversário de 19 Anos
da nossa Paróquia 10/12

Almoço comunitário com uma tarde de animação e 
brincadeiras para toda a família

No dia 31 de Dezembro (Domingo)
Todas as missas em horários normais

Missa dia 01.01.2018 às 9h
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Na ocasião em que estou escrevendo, a 
nossa Paróquia ainda não recebeu os “Sím-
bolos Missionários” que estão percorrendo 
todas as paróquias de nossa Igreja Particu-
lar de Curitiba – quase cento e cinquenta! – 
mas estamos ansiosos por expressar nossa 
alegria em fazer parte desta comunhão tão 
ampla e bonita. 

A renovação de nossa consciência como 
discípulos-missionários de Jesus através de 
visitas domiciliares e tantas outras iniciativas 
vem trazendo inúmeros testemunhos de 
resgate de irmãos para a participação mais 
ativa na vida da comunidade.

Com isso pretende-se, de fato, despertar 
para a força de todo o povo de Deus como 
Igreja a serviço da vida e da esperança. 
Povo de Deus constituído, em sua maioria, 
pelo chamado laicato (os cristãos batizados, 
excluídos os que foram ordenados para es-
tarem ao seu serviço também – os bispos, 
padres e diáconos).

Outro assunto relacionado a este e que 
merece destaque é justamente o fato de 
iniciarmos com a Solenidade de Cristo Rei 
do Universo (26 de Novembro de 2017) o 
Ano do Laicato. Com os símbolos do sal, luz 
e fermento que Jesus usou para comparar a 
atuação eficaz de seus seguidores (Mateus 
5,13-16) no mundo, nós hoje somos chama-
dos a renovar profundamente nossa socie-
dade.

Tarefa grande de mais para pensarmos e as-
sumirmos individualmente. Será através de 
ação organizada e, sobretudo, fundamenta-
da no encontro pessoal com Cristo por meio 
da meditação de sua santa Palavra, celebra-
ção da Eucaristia e vida de fé em comuni-
dade é que conseguiremos responder de 
modo adequado aos apelos de Deus.

Nossa querida Mãe do Céu garantirá cer-
tamente sua assistência nesta busca inces-
sante e alegre por fazer a vontade de seu 
Filho amado (cf. Jo 2,1-11).

L ITURGIA EM FOCO

PALAVRA DO PÁROCO

03 de Dezembro
1o Domingo do Advento

2o Domingo do Advento

3o Domingo do Advento

4o Domingo do Advento

Is 63, 16b - 17, 19b;
64, 2b - 7

Sl 79 (80), 2ac e 3b. 
15 - 16.18 - 19

1 Cor 1, 3 - 9 Mc 13, 33 - 37

10 de Dezembro
Is 40, 1 - 5. 9 -11

Sl 84 (85) 9ab - 10.11 - 
12.13-14  

2 Pd 3, 8 - 14 Mc 1, 1 - 8

17 de Dezembro
Is 61, 1 - 2a. 10 - 11

Lc 1, 46 - 48. 49 - 50. 
53 -54

1Ts 5, 16 - 24 Jo 1, 6 - 8. 19 - 28

24 de Dezembro 2Sm 7, 1 - 5. 8b - 
12.14a. 16

Sl 88 (89),
2 - 3. 4 - 5. 27

Rm 16, 25 - 27 Lc 1, 26 - 38

25 de Dezembro
Natal do Senhor

Is 9, 1 - 6
Sl 95 (96), 

1 - 3. 11 -12.13
Tt 2, 11 - 14 Lc 2, 1 - 14

31 de Dezembro Eclo 3, 3 - 7. 14 - 17a
Sl 127 (128), 1 - 2. 3. 

4 -5
Cl 3, 12 - 21 Lc 2, 22 - 40

“SEMPRE DOU GRAÇAS A DEUS POR VOCÊS,  POR 

CAUSA DA GRAÇA QUE DELE RECEBERAM EM 

CRISTO JESUS”.  I  COR 1 ,4

Com ela e seu esposo 
São José preparemo-
-nos para celebrar um 
santo e frutuoso Natal 
com Jesus!

Pároco José Roberto

A gratidão que brota do coração resplandece 
também no coração daqueles que ama a Deus 
e ao próximo.  Deus se faz humano na simplici-
dade de um Menino, um Menino Deus, capaz 
de mudar e renovar a história da humanidade, 
para todos aqueles que souberam dar valor à 
misericórdia de Deus e ao seu amor por cada 
um de nós. 

A doação é uma forma de colocar a fé em 
prática. Quem doa e partilha seus bens ou 
seu tempo, ajuda outras pessoas e anuncia a 

bondade e o amor de Deus. A doação é uma 
forma de servir a Deus e às pessoas à nossa 
volta. Quem ama quer ajudar, quer servir. 

Diante desta colocação venho em nome das 
Irmãs Vicentinas e do Centro de Educação 
Infantil São Vicente de Paulo, agradecer pelo 
carinho, solidariedade, partilha e parceria do 
Padre José Roberto,  as pastorais e toda co -
munidade da Paróquia Santíssima Trindade, 
pelo apoio financeiro e pelas doações de ali-
mentos durante todo este ano de 2017. 

Que Deus recompense com a plenitude do 
seu amor cada coração generoso e que o ano 
de 2018 seja pleno de graças e bênçãos.

Ir. Henez Murbach
Filha da Caridade

CEIV São Vicente de Paulo. 

DEZEMBRO
Intenções Apostolado da Oração

Universal: Pelos idosos, para que, sustentados pelas famílias 

e pelas comunidades cristãs, colaborem com a sua sabedoria 

e experiência na transmissão da fé e na educação das novas 

gerações.

Fonte: Diretório da Liturgia 2017

Ano A – São Mateus

Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB
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Na cultura marcada pela violência e pela 
intolerância, a Festa de Natal deve sugerir 
fraternidade, respeito, amor e paz. Jesus 
Cristo se apresenta como sendo o cami-
nho, mas quando encontrado nos trajetos 
da existência, é “o Caminho, verdade e 
Vida”. 

A Igreja, sábia em sua pedagogia, oferece 
cada ano, por ciclos litúrgicos, o mistério da 
salvação pelas diferentes etapas do cami-
nho e da vida de Cristo. O Advento é o Tem-
po da espera; o Natal da presença; a Epifania 
é o Tempo da manifestação; a Quaresma é o 
Tempo da conversão e da mudança; a Pás-
coa é o Tempo da vida plena; Pentecostes é 
o Tempo do Espírito e da missão. O Tempo 
Comum é o momento do aprofundamento, 
da contemplação, da meditação e sempre 
da ação, do testemunho e do anúncio.

Que as festividades deste Natal sejam re-
pletas de luz e de paz. Que possamos cele-
brar com espírito de fé este acontecimento, 
na certeza de que o Menino Deus estará 
nos dando o maior presente, a salvação. 

(Fontes: CNBB; Ecos da Companhia das Filhas da 

Caridade e Internet). 

Irmã Henez A. Murbach – Filha da Carida-
de de São Vicente de Paulo

 “A luz resplandece nas trevas, e as trevas 
não a compreenderam” (Jo 1,5).  A citação 
bíblica, do Evangelho de São João, nos 
vem como convite a começarmos nossa 
meditação do Tempo do Advento. O fim do 
ano se aproxima, e nos oferece uma pausa 
para refletir não somente sobre o que pas-
sou, mas também sobre o que nos espera. 
Uma luz resplandecente brilhou sobre a 
humanidade. Nasce para nós o Salvador. 
Esta notícia chega a todos, invadindo os 
corações sedentos de justiça e paz. 

Antes de citar o nascimento de Jesus, é 
propício lembrarmos o tempo que antece-
de o Natal, esse tempo onde nos prepa-
ramos para a chegada do Menino Deus, 
o Advento. Esse tempo é próprio do Oci-
dente. Foi instituído para que os fiéis se 
preparassem para a celebração do Natal, 
mas em pouco tempo adquiriu também um 
significado escatológico: de fato, recorda a 
dupla vinda do Senhor, isto é, a vinda entre 
os homens e a vinda ao final dos tempos. 

Acredito que esta é a razão pela qual a 
Igreja nos concede este tempo do Adven-
to: este tempo de mudança lembra-nos a 
fidelidade do amor de Deus. Através da 
Encarnação de Jesus, Deus nos assegura 
sua constante presença em nosso mundo. 
Em Jesus, temos um Deus que nos acom-
panha sempre, tanto nos momentos de lu-
zes como nos momentos de trevas, tanto 
no centro de nossas vidas como em suas 
fronteiras incertas. 

As narrativas do Advento nos mostram vi-
das vividas nas fronteiras: a surpreendente 
anunciação feita à Maria para ser a mãe 
do Senhor; a nobre luta de José para acei-
tar esta impressionante realidade; o nas-
cimento de Jesus na simplicidade de um 
estábulo; a humilde homenagem dos pas-
tores; o desenraizamento repentino da Sa-
grada Família para escapar da cólera e das 
mãos de Herodes; todas estas narrativas 
do Advento nos mostram um Deus, que, 
centrado no amor trinitário, “aniquilou-se 
a si mesma” (Fl 2,7), tornando-se homem. 

“HOJE,  NA CIDADE DE DAVI ,  NASCEU PARA VÓS UM SALVADOR,
QUE É  O CRISTO SENHOR”.  (LC 2 ,11 ) 

Escolhendo viver nas fronteiras, Jesus nos 
faz entrar no Reino de Deus e nos aproxi-
ma do seu coração.   

O tempo do Advento é um tempo para nos 
confiar novamente no amor misericordioso 
de Deus interiorizando as histórias bíblicas 
de nossa salvação. Graças à vida de pes-
soas como Maria, José, João Batista, Zaca-
rias e Isabel experimentaram o poder sal-
vador de Deus, o pastor de nossas vidas.

Termina mais um ano, certamente reche-
ado de festas, principalmente a do Natal, 
com todas as explorações possíveis pela 
cultura dos negócios e do faturamento co-
mercial. Festa de presentes, das amizades, 
de confraternização, de reencontro das fa-
mílias e da partilha nas refeições. Para o 
verdadeiro cristão, Natal é fruto de um ca-
minho preparativo, objetivado nos passos 
celebrativos do tempo do Advento. São 
semanas que antecedem a grande Festa 
do nascimento de Jesus Cristo.  

Um bom Advento nos ajudará a ver que 
Deus quer abrir nossas mentes e nossos 
corações para “preparar o caminho do Se-
nhor” (Mc 1,3). “O próprio Senhor nos dá a 
alegria de entrarmos agora no mistério do 
seu Natal, para que sua chegada nos en-
contre vigilantes na oração  e celebrando 
os seus louvores”. 
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Onde são feitas as hóstias?!

São empresas privadas que produzem as 
hóstias e depois repassam para as dioce-
ses e para as Igrejas.

Antigamente fazer hóstias era algo ar-
tesanal. A massa era prensada em ferro 
quente e cortada com tesoura, a mão, 
uma a uma. Há pouco mais de 20 anos, 
com a criação das máquinas especificas 
para fazer a hóstia, o trabalho ficou mais 
dinâmico.

A hóstia precisa ter duas características: 
ser fina e ao mesmo tempo resistente e 
é isso que a máquina faz, com pressão e 
calor. 

Obrigado pelas perguntas.

AS CRIANÇAS QUEREM SABER

Pedimos às nossas crianças  
mencionarem quais dúvidas elas tinham 
diretamente para o Padre ou Diácono da 
nossa Paróquia e durante os próximos 
meses traremos as respostas aos nossos 
pequenos através do IBN. 

Acompanhe conosco essa jornada de 
conhecimento sobre nosso dia-a-dia em 
comunidade. E se você também tiver 
alguma dúvida, acesse nosso Facebook 
(facebook.com/parsantissima) e nos 
envie também as suas dúvidas.

Por que o nascimento de Jesus foi cha-
mado de “Natal”?
 
Natal ou natalício quer dizer: o dia em que 
alguém nasceu. Isto vale para mim, para 
você e para qualquer um, entende?

Por que antes da Primeira Eucaristia não 
se pode comungar?

Fazendo uma comparação: Há uma idade 
determinada para ir à escola (oficialmen-
te) que é com seis anos; para visitar um 
doente no hospital com doze anos; para 
votar com dezesseis; para ter habilitação 
e dirigir com dezoito e etc.

Por experiência entende-se que a idade 
adequada para a Iniciação Eucarística ou 
Primeira Comunhão em nossas igrejas ca-
tólicas de Curitiba e região metropolitana 
será após três anos de catequese (e com 
mais dois se celebra o sacramento da 
Crisma).

O CULTO A MARIA

Partilhamos mais um pouco sobre o 
conhecimento de Nossa Senhora.

“Por isso, desde agora, me proclamarão 
bem-aventurada todas as gerações. ”
(Lc 1,48)

“Este culto, tal como sempre existiu na 
Igreja, embora inteiramente singular, dife-
re essencialmente do culto de adoração, 
que se presta por igual ao Verbo encar-
nado, ao Pai e ao Espírito Santo, e favo-
rece-o poderosamente. Na verdade, as 
várias formas de piedade para com a Mãe 
de Deus, aprovadas pela Igreja, dentro 
dos limites de sã e reta doutrina, segundo 
os diversos tempos e lugares e de acor-
do com a índole e modo de ser dos fiéis, 
têm a virtude de fazer com que, honrando 
a mãe, melhor se conheça, ame e glorifi-
que o Filho, por quem tudo existe (cf. Col. 
1,15-16), e no qual <<aprouve a Deus que 
residisse toda a plenitude>>. (Col. 1,19), 
e também melhor se cumpram os seus 
mandamentos. ”

(Concílio Vaticano II, Constituição Dog-
mática Lumen Gentium, sobre a Igreja, 
parágrafo nº 66).

JUBILEU DOS 80 ANOS DO 
MOVIMENTO DAS CAPELINHAS, NA 

ARQUIDIOCESE DE CURITIBA ”

No dia 28 de Outubro de 2017 aconteceu 
na Paróquia de São Pedro do Umbará o 
encontro de todos (as) mensageiros (as) 
de Capelinhas de Nossa Senhora para 
comemorar com uma tarde de orações e 
alegria o Jubileu dos 80 anos (1937-2017) 
do Movimento das Capelinhas da Arqui-
diocese de Curitiba. 

Com a presença de 2.800 mensageiros e 
mensagerias, à tarde contou com leitura 
orante, terço meditado, cantos e a Santa 
Missa, presidida pelo Bispo Auxiliar de 
Curitiba, Dom Amilton.

Foi um momento forte para todos. Oramos 
por cada família que recebe a Capelinha 
com carinho e muito respeito. Que Nos-
sa Senhora, nossa querida Mãe, nossa 
intercessora junto à Deus, esteja sempre 
à frente de nossas ações e abençoando 
nossas famílias.

Você já recebe a Capelinha em seu lar? 
Conhece alguma família de nossa Paró-
quia que gostaria de receber a vista da 
Capelinha todo mês?

Ajude a evangelizar, oferecendo a visi-
ta da Capelinha! Para maiores informa-
ções, entre em contato com a secretaria 
da Paróquia, pessoalmente, ou pelo fone 
3266-0796.

Nos próximos números do Informativo 
Boa Nova continuaremos conhecendo 
mais sobre Santa Maria, Nossa Senhora e 
nossa Mãe!

Por Maria, com Maria, sempre Maria.

Maria Aparecida Czigler
Movimento das Capelinhas de Nossa Senhora
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04 de Dezembro São João Damasceno Séc. VII - VIII
“Torna, Senhor, mais leve o peso de meus pecados, porque te ofendi tão gravemente. Purifica 
minha inteligência e meu coração. Sê para mim como uma lâmpada luminosa que me conduz 

pelo caminho reto. ”

12 de Dezembro Nossa Senhora de Guadalupe 1531

“Ouve e entende bem uma coisa [...]: o que agora te assusta e aflige não é nada. Não se perturbe 
o teu coração nem te inquiete coisa alguma. Não estou aqui, eu tua mãe? Não estás sob a minha 
sombra? Não estás porventura sob a minha proteção? ” (Nossa Senhora de Guadalupe falando 

com São Juan Diego)

22 de Dezembro Santa Francisca Xavier Cabrini 1850 - 1917 “Senhor, fazei meu coração grande como o mundo. ”

27 de Dezembro São João, Apóstolo e Evangelista Século I
“Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, pois o amor vem de Deus; e todo aquele que ama 

nasceu de Deus e chega ao conhecimento de Deus. ” (1Jo 4,7)

29 de Dezembro São Tomás Becket 1118 - 1170 “...é preciso que o testemunho de nossas ações dê crédito à fidelidade prometida! ”

30 de Dezembro Santa Anísia de Tessalônica Século IV “Sou uma serva de Cristo e vou à minha igreja. ”

Os santos e santas nos dão exemplo de como responder ao chamado de Deus.
Entre tantos santos e santas, bem-aventurados e bem-aventuradas, que celebramos no mês de dezembro, destacamos:

Fontes: Liturgia das Horas e acesso à internet.
Dc. Joaquim Cardoso de Oliveira

NA COMUNHÃO DOS SANTOS E  SANTAS. . .

SANTOS INOCENTES!

A festa de Santos Inocentes, instituída pelo 
Papa São Pio V, ajuda-nos a viver com profun-
didade este tempo da Oitava do Natal. Esta 
festa encontra o seu fundamento nas Sagra-
das Escrituras. Quando os Magos chegaram 
a Belém, guiados por uma estrela misteriosa, 
“encontraram o Menino com Maria e, pros-
trando-se, adoraram-No e, abrindo os seus 
tesouros, ofereceram-Lhe presentes – ouro, 
incenso e mirra. E, tendo recebido aviso em 
sonhos para não tornarem a Herodes, volta-
ram por outro caminho para a sua terra. Tendo 
eles partido, eis que um anjo do Senhor apa-
receu em sonhos a José e disse-lhe: ‘Levan-
ta-te, toma o Menino e sua mãe e foge para 
o Egito, e fica lá até que eu te avise, porque 
Herodes vai procurar o Menino para o matar’. 
E ele, levantando-se de noite, tomou o Meni-
no e sua mãe, e retirou-se para o Egito. E lá 
esteve até à morte de Herodes, cumprindo-se 
deste modo o que tinha sido dito pelo Senhor 
por meio do profeta, que disse: ‘Do Egito cha-
marei o meu filho’. Então Herodes, vendo que 
tinha sido enganado pelos Magos, irou-se em 
extremo e mandou matar todos os meninos 

que havia em Belém e arredores, de dois anos 
para baixo, segundo a data que tinha averi-
guado dos Magos. Então se cumpriu o que es-
tava predito pelo profeta Jeremias: ‘Uma voz 
se ouviu em Ramá, grandes prantos e lamen-
tações: Raquel chorando os seus filhos, sem 
admitir consolação, porque já não existem’” 
(Mt 2,11-20) 
       
A festa de Santos Inocentes também é um con-
vite a refletirmos sobre a situação atual desses 
milhões de “pequenos inocentes”: crianças 
vítimas do descaso, do aborto, da fome e da 
violência. Rezemos neste dia por elas e pelas 
nossas autoridades, para que se empenhem 
cada vez mais no cuidado e no amor às nos-
sas crianças, pois delas é o Reino dos Céus. 
Por estes pequeninos, sobretudo, é que nós 
cristãos aspiramos a um mundo mais justo e 
solidário.

Lúcia B. Padilha
Pastoral da Ação Social

Oração aos Santos Inocentes 

“Meu Senhor, pelos Santos Inocentes, 
quero vos rogar hoje por todos aqueles 
que são injustiçados, sofrem ameaças, 

são marginalizados e incompreendidos.

Olhai pelos pequeninos, abandonados
e assassinados pela estrutura de morte

de nossa sociedade.

Que convosco eles alcancem
dignidade e paz.

Amém!

“Santos Inocentes, rogai por nós!”
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turais, apresentam problemas e dificuldades 
mais graves do que o que foi descrito pelo 
Concílio na Constituição Pastoral Gaudium et 
Spes. É esta, todavia, a vinha, é este o campo 
no qual os fiéis leigos são chamados a viver a 
sua missão. Jesus quer que eles, como todos 
os Seus discípulos, sejam sal da terra e luz do 
mundo (cf. Mt 5, 13-14). Mas qual é o rosto atual 
da « terra » e do « mundo », de que os cris-
tãos devem ser « sal » e « luz »? ” (Christifideles 
Laici, nº 4). O Documento da Conferência de 
Aparecida, de 2007, também enfatiza em seu 
parágrafo 211 que “os leigos também são cha-
mados a participar da ação pastoral a Igreja”.

No dizer do Concílio Vaticano II, a ordem tem-
poral, ou seja, o mundo, é o campo de atuação 
do leigo, parece que há uma certa separação 
entre o que está na Igreja e o que está para 
fora dela, geralmente denominado de “profa-
no” – embora talvez não fosse essa a intenção 
–, mas entende-se que é somente no “profa-
no” que está o âmbito específico da atuação 
laical. Atualmente vai se distanciando desta 
ideia, tendo o leigo uma ampla atuação, não 
só no mundo, mas na Igreja também, conforme 
o Documento da Conferência de Aparecida. 
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OS CRISTÃOS LEIGAS E  LE IGOS NA IGREJA E  NO MUNDO

Quando abordamos a atuação do leigo na 
Igreja e na sociedade, sem dúvida não se 
pode deixar de lado alguns documentos do 
Concílio Vaticano II que tratam, de alguma for-
ma, esta questão. A Constituição Dogmática 
Lumen Gentium, sobre a Igreja, a Constituição 
Pastoral Gaudium et Spes sobre a Igreja no 
mundo de hoje e o Decreto Ad Gentes, sobre 
a atividade missionária da Igreja, lançam mui-
tas luzes sobre a atuação laical, no entanto, é 
no Decreto Apostolicam Actuositatem, sobre 
o apostolado dos leigos, que encontramos 
as premissas básicas para o apostolado lei-
go. Neste documento os padres conciliares 
olham para a realidade do mundo que cerca 
a Igreja e veem que a tecnologia, a ciência, as 
relações humanas, a cultura, o grandioso au-
mento da população, os novos e desafiantes 
problemas da atualidade fazem dilatar o gran-
de campo de atuação dos leigos, sendo de ex-
trema importância a participação laical nessas 
instâncias. 

O documento chama a atenção para uma atu-
ação dos leigos diretamente na edificação da 
ordem temporal, balizados pelos ensinamen-
tos evangélicos e pela Igreja, cooperando com 
responsabilidade no seio da sociedade, para 
que haja uma concreta efetivação do Reino 
de Deus (cf. Apostolicam Actuositatem, nº 7). 
O documento impulsiona os diversos campos 
para a atuação do leigo, não obstante, tam-

bém exorta para que todos os leigos tenham 
uma sólida formação doutrinal, teológica, fi-
losófica, ética, sem, no entanto, se descuidar 
daquilo que ele necessita para uma formação 
mais técnica, prática e dentro de sua cultura. 
No campo do relacionamento humano tam-
bém não se deve descuidar, sendo necessário 
uma formação e preparo adequados no que 
se refere aos verdadeiros valores humanos, no 
campo do diálogo com o outro, da cooperação 
fraterna, da convivência pacífica (cf. Apostoli-
cam Actuositatem, nº 29).

Do Vaticano II para cá, lá se vão mais de 50 
anos, é verdade que muita coisa mudou para 
melhor, mas nem tudo. Algumas paróquias ain-
da tem um tipo de administração ou evange-
lização pré-conciliar, onde esses avanços, ou 
esta abertura para o laicato, ainda são vistos 
com uma certa dose de desconfiança. 

Depois do Vaticano II outros documentos do 
magistério já saíram abordando a atuação do 
leigo como por exemplo a Exortação Apos-
tólica Pós-sinodal Christifideles laici, do papa 
João Paulo II sobre a vocação e missão dos 
leigos na igreja e no mundo (1988). O papa 
afirma que: “temos, pois, de encarar de fren-
te este nosso mundo, com os seus valores e 
problemas, as suas ânsias e esperanças, as 
suas conquistas e fracassos: um mundo, cujas 
situações econômicas, sociais, políticas e cul-

“O descuido no compromisso de cultivar e manter um 
correto relacionamento com o próximo, relativamente a 
quem sou devedor da minha solicitude e custódia, destrói o 
relacionamento interior comigo mesmo, com os outros, com 
Deus e com a terra. [...] ...a convicção atual de que tudo está 
inter-relacionado e o cuidado autêntico da nossa própria 
vida e das nossas relações com a natureza é inseparável 
da fraternidade, da justiça e da fidelidade aos outros”.

Carta Encíclica “LAUDATO SI”, do Santo Padre FRANCISCO, sobre o cuidado da 
casa comum; excerto do parágrafo nº 70.

www.twitter.com/pontifex_pt

Site oficial do vaticano: 
www.vatican.va

O PAPA FRANCISCO NOS FALA. . .
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a uma jovem camponesa – Santa Bernadette 
- de Lourdes, na França, dizendo ser a “Ima-
culada Conceição”. Graças às aparições em 
Lourdes, o dogma da Imaculada Conceição se 
tornou assunto de discussão comum e ajudou a 
espalhar uma compreensão da lógica divina ao 
preservar Maria da mancha do pecado.

A Solenidade da Imaculada Conceição se cele-
bra no “coração” do Advento. O tempo do Ad-
vento é o tempo de Maria por excelência, mais 
do que qualquer outro tempo litúrgico, pois é 
nele que a vemos e mais íntima relação com 
seu Filho.

Nós, brasileiros, temos a grande graça de ter 
herdado de Portugal a devoção pela Imaculada 
Conceição de Maria. Embora muitas pessoas 
não saibam, é a Imaculada Conceição a Pa-
droeira de Portugal. No Brasil, temos também 
como padroeira Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida. 

NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO 
APARECIDA, ROGAI POR NÓS!
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Maria, então, disse:
‘Eis aqui a serva do Senhor; faça-se em mim 

segundo a tua palavra!’
E o anjo retirou-se. (Lucas 1,38)

Comemoramos no dia 08 de dezembro, esse 
grande mistério da fé católica: o fato que Nossa 
Senhora foi concebida no ventre de sua mãe 
(Santa Ana), sem nenhuma mancha do pecado 
original. Ela é toda santa desde o primeiro ins-
tante da sua existência. Esse dogma da Igreja, 
esse ensinamento da fé, foi algo amadurecido 
na consciência da Igreja, ao longo dos séculos. 
Ao contrário de Eva - também virgem imacula-
da que respondeu à visita do anjo decaído, do 
demônio, da serpente, com seu NÃO a Deus 
- Maria é a Virgem Imaculada que, recebendo 
em sua casa a presença do anjo São Gabriel, 
respondeu com o seu SIM: “Eis aqui a escrava 
do Senhor, faça-se em mim segundo a Tua Pa-
lavra”.

Se foi por meio de uma mulher (Eva) que a ser-
pente infernal conseguiu fazer penetrar seu ve-
neno mortal na humanidade, também seria por 
meio de outra mulher (Maria, a nova Eva) que 
Deus traria o remédio da salvação.

São Tomas de Vilanova ensinava: “Convinha 
que o santuário de Deus, a mansão da sabedo-
ria, o relicário do Espirito Santo, a urna do celes-
tial maná, não tivesse a menor mancha. ”

FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE NOSSA SENHORA 

Em 8 de dezembro de 1854, o papa Pio IX pro-
clamou, com a bula “Ineffabilis Deus”, o dogma 
da Imaculada Conceição da Virgem Maria, ou 
seja, que Nossa Senhora foi preservada por 
Deus, desde o instante da sua concepção, pe-
los méritos da redenção de Cristo, do pecado 
original que mancha todos os homens devido à 
transgressão de Adão, a fim de preparar a mais 
perfeita Mãe para o seu Filho.

Não por acaso, pouco tempo depois desta pro-
clamação, em 1858, Nossa Senhora apareceria 
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