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Quaresma em Tempos Difíceis
Quaresma é um tempo em que nos voltamos mais para Deus e para nós mesmos, onde olhamos
o nosso interior e fazemos uma análise como estamos vivendo, agindo. Tempo de pensarmos,
analisarmos a nossa vivência cristã, nos questionando como estamos diante de Deus: Estamos
em sintonia com suas palavras, seus ensinamentos?
São 40 dias de um retiro espiritual onde através da oração, da caridade e penitência, nos
aproximamos mais de nós mesmos e de Deus. Com esse tempo da pandemia o sentimento é de
isolamento, mas ao mesmo tempo amparados por Deus. É um momento de graça onde
podemos fazer nosso encontro pessoal, familiar e espiritual com Deus. Também para
renovarmos a nossa espiritualidade pessoal, ao mesmo tempo comunitária, onde rezamos uns
pelos outros. Por isso é o momento do kairós, da graça, nos entregarmos nas mãos de Deus e
termos presente, Ele é o dono da nossa vida e que nos deixa a liberdade de administrarmos
esta vida, com responsabilidade.
Neste tempo da Quaresma, tempo difícil por
causa da pandemia, ter em mente que Deus é
maior que tudo o que o está acontecendo,
onde vimos tanto sofrimento, tanta dor, vamos
lembrar que Deus ofereceu seu único filho, que
venceu a dor da cruz e da morte, por isso não
vamos perder a esperança, a fé. Tudo isso é
passageiro, creia que Deus pode estar se
manifestando através das autoridades, vamos
procurar nos cuidar, cuidar dos outros, seguir
as orientações e todos os protocolos exigidos.
Rezar em casa, aproveitar o momento para
rezar

na

Igreja

doméstica,

que

estava

esquecida e agora será revigorada.
O segredo para enfrentarmos esse momento é
a oração!
Que Deus abençoe, ilumine e proteja a todos!

Cinco Passos para uma Boa Confissão
1 – Exame de consciência: Num momento e local adequados, isto é, calmo e silencioso,
com sinceridade de coração, coloque-se em oração e reflita sobre tudo aquilo de mal
que você pensou, disse, fez ou não fez, ou seja, pensamentos, palavras, atos e
omissões. Um bom exame de consciência deve conter os pecados cometidos contra
Deus, contra o próximo, contra si mesmo e contra a criação (natureza).Os Dez
mandamentos, os sete pecados capitais ou um roteiro de exame de consciência pode
te ajudar nessa reflexão. Os pecados mais graves, ou seja, aqueles que mais te fizeram
sentir culpado desde a última confissão são os que você deve dizer ao sacerdote.
Anote para não correr o risco de esquecê-los.
2 – Contrição ou Arrependimento: Não adianta dizer ao sacerdote as suas falhas se
você não se arrependeu delas. Antes de confessar-se é preciso tomar consciência da
gravidade do mal cometido. Perceber o quanto o seu pecado prejudicou a si mesmo e
aos outros. Essa vergonha ou essa dor na alma vai te ajudar a emendar-se. A rejeição
ao pecado inclui o firme propósito de não voltar mais a pecar. Somente depois de um
verdadeiro arrependimento é que você deve procurar o padre. Se você ainda não se
arrependeu continue rezando e pedindo a graça da contrição.
3 – Confessar: Procure o sacerdote nos momentos que ele se dispõe a atender. Diga os
seus pecados de forma clara, concreta, concisa e completa. Clara: indicar qual foi a
falta específica, sem acrescentar desculpas ou outros culpados. Concreta: dizer de
forma precisa, não usar frases genéricas. Concisa: evitar das explicações ou
descrições desnecessárias. Completa: vencer a vergonha e não calar nenhum pecado
grave.
4 – Conselho: Não se preocupe com “o que o padre vai pensar de mim?” Ele não está ali
para te condenar, mas para te ajudar a se reconciliar com Deus. Competente ao
ministério sacerdotal acolher, ouvir e apontar a direção certa. Após te dar uma
orientação o padre te pedirá para rezar um ato de contrição e te dará a absolvição
estendendo as mãos sobre sua cabeça e rezando a fórmula própria para isso. Neste
momento o padre está agindo com autoridade divina. Quando ele diz “Eu te absolvo
dos teus pecados...” é o próprio Cristo que está te perdoando. “O confessionário é o
único tribunal do mundo onde você se declara culpado e sai absolvido” nos diz o Papa
Francisco.
5 – Cumprir a penitência: Todo mal cometido causa um dano físico ou espiritual. Para
reparar esse prejuízo causado pelo seu pecado você deverá cumprir uma penitência. O
sacerdote te indicará certos atos de penitência como uma oração, uma obra de
caridade, etc. É importante cumprir esses gestos para se retomar a santidade perdida
pelo pecado e voltar a ser um bom cristão.
Padre Marcio Canteli - Sacerdote da Diocese de Bragança Paulista

DICAS PARA QUARESMA
Alguns participantes da nossa comunidade foram convidados a
responder a seguinte pergunta:

Qual a dica para vivermos
bem a Quaresma?

"Quaresma é o tempo que oramos mais, que refletimos sobre Jesus e
esperamos a sua ressurreição. Porque um dia Ele nos levará para o céu
junto Dele."
Manuela Ribeiro
Girassol

"Se reconhecer pecador, fazer o exame de consciência, praticar a
confissão e evitar errar novamente. Intensificar a oração para
conseguir vivenciar fielmente seu propósito, e participar
semanalmente da Santa Missa."

Melissa Barbosa
CLJ

"Acredito que a quaresma possa ser um momento bem usufruído
quando colocamos no check-list do dia a esmola, a oração e o jejum.
Abdicando de questões rotineiras para incluir as coisas mais simples
(de propósito importante também) em prática."
Renata Amorim
MEJ

"A nossa vida é uma caminhada contínua e neste tempo
quaresmal devemos intensificar mais ainda praticando o amor,
perdão, solidariedade, penitência ser solidário com nossos
irmãos."

Hilário Dal Castel
Santa Rita

"Quaresma é o tempo de olharmos para dentro de nós mesmos, rever
nossos conceitos, nossas verdades, nossos amores e desafetos. Rezar
muito e abrir nosso coração plenamente a Deus. Assim poderemos
chegar mais perto de Jesus no alto da montanha. "
Aurea Machado
IVC

DICAS PARA QUARESMA
"Voltar nosso coração para a oração, caridade e renunciar a tudo
que não seja importante na nossa vida. Porque devemos
fortalecer a nossa fé e testemunhar as graças alcançadas. E jejuar
para entendermos que Jesus nos convida a fazer sacrifícios pelo
próximo."

Gilberto e Claudia
ECC

"Eu estou vivendo esta Quaresma com muita devoção.
Neste momento que vivemos o 'on-line', podemos rezar mais o terço
on-line diariamente.
Salve Maria."
Eliane Galimberti
Cenáculo de Maria

"Viver esta quaresma com mais respeito, minha chave respeito.
Porque vejo uma desunião, críticas que não constroem... vejo cristãos
querendo rezar por conversão de pecadores, por união... quando na
verdade o que vemos ser necessário é A CONVERSÃO dos CRISTÃOS."
Eliane Tomacheski
Menino Jesus

"Para nós a Quaresma é tempo de orar, meditar a Palavra de Deus, estar em paz
consigo e com as pessoas a nossa volta. Nesse período trocamos as reclamações do
dia a dia por agradecimentos, abrimos os nossos olhos e corações para os sinais de
Deus em nossa vida. Adotamos práticas que nos ajudam a estar cientes e responder
às necessidades dos outros, como a oração, o jejum e a doação."
Guilherme e Manu
MCJ

"Quaresma é tempo reflexão é o momento de pararmos e pensarmos como
estamos vivendo a nossa vida. É o momento de olhar pra dentro de cada um
de nós, ver nossos erros e nossos defeitos e decidir ser uma pessoa melhor.
É se colocar no lugar de Jesus e ver o quanto Ele sofreu por nós, por isto nesta
Quaresma devemos nos colocar mais em Silêncio e Oração para ouvir o que o
Senhor quer de nós."

Meg Barbosa
Setor Liturgia

"A quaresma é um tempo de penitência, pelos 40 dias que Jesus passou no deserto, por isso,
eu acredito que, para podermos nos aproximar dEle, podemos nos privar de algo que
gostamos de comer, por exemplo, tomar aquele refri no final de semana, ou a sobremesa
depois do almoço. Pois afinal, Cristo se sacrificou tanto por nós, que nesse momento pelo
menos pudéssemos fazer um sacrifício a Ele, mesmo que pequeno, mas de coração. Mas
lembrando que a oração é extremamente importante para passarmos por esse momento de
conversão e penitência."

Gabriela Kuamoto
ONDA

DICAS PARA QUARESMA
"Viver a nossa vocação, no caso do matrimônio, ensinar bem nossos filhos a amar a
Deus, não só com palavras, mas com obediência, renúncia, penitência, sacrifício, o
que parece não se praticar mais tanto. Temos sim que temer a Deus, confiar nele e
não nos homens. E sabermos que tudo pode ser mudado através da oração e
principalmente na eucaristia onde está presente verdadeiramente JESUS."
Ivete
Pastoral Vocaional

Ivo Petró
Ressurreição

"A dica é ter muita confiança sem nunca perder a esperança.
Meu sentimento é que estamos num dos piores períodos da humanidade, um
medo maior que nós mesmos. Mas aquilo que aprendi desde criança e que levo
a todos é que temos que silenciar nossa alma enquanto a quaresma e neste
silêncio interior aprender a escutar a voz de Deus. É maravilhoso ouvir a sua voz."

"Dica: momento oportuno de rever como tem sido nossa vida de Oração! Por
quê? A oração nos leva à profundezas, à contemplação! Ao íntimo!
Possibilitando mudanças. Devemos mudar nas pequenas coisas para assim
evoluir! Se não nos prepararmos através da oração do silêncio da misericórdia,
não teremos prosperidade na fé! Rezar! Pensar! Estudar mais e
consequentemente julgaremos menos! Amém."

Tales Pedro
Ministros Eucaristia

Simone e Evaldir
Pastoral do Dízimo

"Querida comunidade deixo aqui 5 dicas/reflexões/práticas para melhor
vivermos a quaresma:
1 - Palavra de Deus: Medite a Palavra de Deus, sobretudo as leituras que a
Igreja coloca na Liturgia neste tempo de quaresma. Decida, com um ato de
vontade, a fazer o que Deus lhe pede na meditação.
2 - Oração: Intensifique a oração, seja ela pessoal ou em família. Orar é entrar
em comunhão com Deus, é tornar-se intimo d’Ele, que é nosso Pai. Marque um
tempo para rezar, a oração é o caminho para o coração de Jesus.
3 - Jejum: Faça o jejum conforme as próprias condições, para que o corpo seja
sujeito ao espírito. Pode ser um jejum a pão e água, um jejum só de líquidos, um
jejum parcial, etc., especialmente nas sextas-feiras.
4 - Perseverança: Procure identificar se você tem algum vício ou mal
comportamento; lute para evitá-lo e reze pedindo a Deus a graça de vencê-lo.
Pratique e viva a virtude da perseverança.
5 - Humildade: Evite falar de você mesmo, de exibir-se, de querer aparecer,
defender seus pontos de vista de maneira acirrada. Procure o último lugar, viva
a humildade e a simplicidade.
Por fim, Voltemos nosso coração de forma mais intensa à oração, à prática da
caridade e à renúncia a tudo que não seja essencial em nossas vidas. Essas
dicas auxiliam na preparação de nosso ser para a celebração do centro da fé
cristã: o mistério pascal a Paixão, Morte e Ressurreição do Senhor Jesus Cristo.
“agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação” (2 Cor 6,1-2).
Oremos uns pelos outros, pela nossa paróquia! Para que esse tempo de
conversão nos ajude a crescer na dimensão espiritual e social, através do
diálogo! Que Deus nos abençoe e nos dê a graça de sermos comunidade."

VEM AÍ

AGENDA

Fios de Amor

Está chegando o dia da Campanha Fios de Amor,
idealizada pelo ECC, que consiste na doação de
cabelo
para
confeccionar
perucas,
para
mulheres que perderam seus cabelos durante o
tratamento do câncer. Para ser doador e
colaborar com essa ação de generosidade e
amor é muito simples:
No dia Internacional da Mulher receberemos
os cabelos para doação à ONG Amigas do Peito,
onde confeccionarão as perucas.
Você poderá cortar com o cabeleireiro de sua
preferência.
A partir de 20cm, o cabelo já pode ser doado!
Não importa o tipo de cabelo, pode ser
encaracolado, liso, crespo, loiro, preto, ruivo,
grisalho, com ou sem química.
Os homens também podem participar dessa
campanha!
Quem não puder doar cabelo, pode doar lenço.
Haverá uma caixa no fundo da igreja durante a
semana para receber as doações de cabelo ou
de lenço. De alguma forma você poderá fazer sua
colaboração para a campanha.
Para qualquer informação, entre em contato pelo

(51) 99698-9789.

05/03 - Dia Mundial da Oração
08/03 - Campanha Fios de Amor
19/03 - Solenidade de São José
25/03 - Anunciação do Senhor
28/03 - Domingo de Ramos

O ANO DE
SÃO JOSÉ
Frases sobre São José:
São João Paulo II:
“São José, assim como cuidou com amor
de Maria e se dedicou com empenho
jubiloso à educação de Jesus Cristo,
assim também guarda e protege o seu
Corpo místico, a Igreja, da qual a Virgem
Santíssima é figura e modelo”.

HORÁRIOS
SECRETARIA PAROQUIAL
• De terça a sexta das 8h às 12h e das 13h30min às 17h30min
• Sábado das 8h às 12h e das 13h30min às 17h

MISSAS NA MATRIZ
VOCÊ
SABIA?
• Quartas-feiras
às 19h
• Sextas-feiras às 16h
• Sábado às 17h

A T EN

!!
Ç ÃO!

Devido à instabilidade das bandeiras
com relação ao Covid-19, fique atento
nas redes sociais da Paróquia para
saber quais as Missas se mantém e se
serão presenciais ou transmitidas.

• Domingo às 9h e às 19h
• Todo dia 27 do mês Missa da Família - Dia de nosso Padroeiro

MISSAS NAS COMUNIDADES
• Santa Rita - Sábado às 18h
• São José Operário - Sábado às 19h30min
• Menino Jesus de Praga - Domingo às 8h30min
• Ressurreição - Domingo às 10h

Esse material foi construído em muitas mãos e corações...
A Equipe Comunicação agradece a todos!

Clique nos ícones e acesse as redes sociais
da Paróquia São Vicente de Paulo

