Presépios no Bairro
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Queridos irmãos, como muitos sabem em
nossa paróquia temos a graça de ter a celebração da
Santa Missa em sua forma antiga. O que chamamos
"Missa Tridentina" é a Santa Missa celebrada
segundo o Missal Romano codificado ~Io Papa São
Pio V, logo após o Concílio de Trento (1545-1563), e
em suas sucessivas atualizações e reformas até a
edição de 1962 promulgada pelo Papa Beato João
XXfll.
O Concílio Vaticano 11(1962-1965) em sua
COnStitui~- o sobre a Liturgla (Sacrosanctum
Concilium pediu, entre outras coisas, uma reforma
do ritual a Santa Missa. Em 1970 - quatrocentos
anos depois da promulgação do Missal Romano por
São Pio V - entrou em vigor o novo Ritual Romano
com a celebração da Santa Missa como muitos
conhecem hoje.
Não poucos grupos de fiéis em todo o
mundo desejaram continuar com a celebração da
Santa Missa segundo a maneira como era
celebrada. Esse período foi marcado por muito
sofrimento e às vezes por desentendimentos entre
os fiéis e a hierarqUia da Igreja. Não faltaram
incompreensões, abuso de autoridade e até
divisões.
Em 2005 o Papa Bento XVI, através do
Motu Proprio "Summorum Pontificum", confirmou
que o Missal Romano (edição de 1962) não havia
sido abolido e que, portanto, todos os sacerdotes
estão autorizados a celebrá-Ia. Nesse mesmo
documento, o Santo Padre utiliza a expressão
"Forma Extraordinária do Rito Romeno" para
designar a forma antiga da celebração da Santa
Missa e apresenta algumas normas para regularizar
sua celebração
nas igrejas paroquiais
e
comunidades religiosas.
Na Carta aos Bispos, que acompanha o
Motu Proprio, o Santo Padre fala do enriquecimento
das duas formas de celebração. O Papa tem em
mente as inúmeras comunidades onde a celebração
Ordinária da Santa Missa, por não seguir as rubricas
do Missal ou por conta do excesso da criatividade de
párocos ou equipes de liturgia, ficou empobrecida,
ou até perdeu o sentido do sagrado e do mistério
celebrado. A celebração na Forma Extraordinária é a
oportunidade para redescobrir um caminho de
espiritualídade e piedade eucarística. Para alguns
será uma grata oportunidade para recordar a Missa
de sua infância e juventude, enquanto que para
outros será uma ferlZ ocasião de conhecimento da
riqueza de nossa tradição litúrgica.
Assim, para atender o desejo e o direito de
alguns fiéis que haviam feito o pedido da celebra~o
da Santa Missa em sua Forma Extraordinaria
(quando ainda estava na Espanha) e segundo as
normas do Molu Proprio Summorom Pontificum,
bem como as da Instrução Universae Ecclesiae - da
Pontificia Comissão Ecclesia Dei -, resolvemos
estabelecer um horário semanal (quarta-feira, às
19h30) corno possibilidade para uma aproximação
desse tesouro litúrgico.
A primeira missa aconteceu dia 05 de
setembro. com muita simplicidade e piedade. Cerca

LOCAÇÕES DE EQUIPAMENTOS:
• Escavadeira;
• Retroescavadeiras;
• Mini-Retroescavadeiras;
• Caminhão Basculante.

de 80 pessoas estiveram
presentes
e uma
pequena orientação foi
dada antes da Missa
sobre os elementos mais
significativos da forma
extraordinária:
a ~ ••••••••
orientação do sacerdote (voltado para o Senhor), o
uso do latim (as leituras bíblicas são em português), o
silêncio durante a ora~o eucarística e a maneira de
receber a comunhão \ajoelhados diante da mesa da
comunhão e a eucaristia é dada na boca}.
De diversas partes de nossa cidade, e até
de outras cidades, os fiéis têm se aproximado desse
tesouro rrtúrgico. Pouco a pouco temos providenciado
todos os elementos necessários para que o esplendor
da liturgia se manifeste em nossas celebrações.
Estamos treinando alguns acólitos, enviamos à
restauração os antigos castiçais de nossa paróquia
(os mesmos do dia de sua inauguração) e estamos
providenciando um livreto com todo o ritual da santa
missa para a melhor participação dos fiéis.
No dia 21 de novembro tivemos a primeira
reunião com os participantes da Santa Missa
Tridentina, em nosso salão paroquial. Foi um
momento muito importante para nos conhecermos
melhor e para tomarmos uma decisão: a celebração
dominical da santa missa. Assim, com o primeiro
domingo do Advento, nós iniciamos esta caminhada
nova e pedimos a Deus que nos auxilie com sua
bênção.
A Santa
Missa,
em sua forma
extraordinária, é celebrada toda quarta-feira às 19h30
e todos os domingos às 18hOO. Somos todos
convidados a conhecer e participar dessa forma de
celebração da Santa Missa que é tão antiga como a
nossa Igreja.
Com minha bênção sacerdotal,
Pe Reinaldo Barbosa
EDtTORIAL
O que amplamente se constata ao findar
e ane é ~ue ele passou muito rápido. Difícil
mensurar,
isto é verdade.
Muitos sonhos
cumpriram-se l'm longo desse periodo. Outros nãe
oon~eguiram ser realizados. Ficam para o Ano
Novo. No entanto, às vésperas do Natal, com a
chegada de l'emP9 do Advento, cabe a nós
tentarmos, de alguma forma, "recup'erarmos" o
tempo perdido, ou seja, tudo aquilo que nos
"~sou·. No meio de tantas comemorações Que
aaontecem, vamos tentarfazer acontecer a palavra
!;Iue sempr.e esteve presente nas mensagens
trqdiçioQ8Js de Natª1: Paz! €: esta se consegue,
verda.deiramente, com a humildade, com o perdão,
com o companheirismo, com a tolerância ...
.4 você, um Natal sempre repleto de
Amor e Paz e gue este P9ssa durar P-Qrtodos os
d~ do Novoano!

UTILIDADES DOMÉSTICAS
FERRAMENTAS • PAPELARIA
BRINQUEDOS • PRESENTES
DOCES e MUITO MAIS!!!
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EM UM SÓ COPO DE LEITE
TEM MUITO MAIS SAÚDE
DO QUE VOCÊ IMAGINA
Um leite rico em feno, céIcIo e proIeinas não faz bem só à sua
saúde. CoIaso é assim. Além de saudâveI. ajUda a fortalecer
Inúmeras lnsIIbiç6es e diversos projeIDs sociais. Quando
você consome

11II dos

produtos CoIaso. faz um bem muito maior
do Que imagina. Portantof
sem moderação.
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ENCARNAÇÁO

nE o Verbo se fez carne •••"(.10 1,14)
As palavras do Evangelho de São João, que dão título a nossa
revista este mês, remete-nos ao Mistério da Encarnação de nosso
Senhor e Salvador Jesus Cristo. Chegada à plenitude dos tempos,
Deus vem ao encontro da humanidade para resgatá-Ia do pecado e
fazê-Ia participante de sua vida divina. Convém que voltemos um pouco
no tempo para melhor compreender esse mistério de amor que já havia
se manifestado na criação de todas as coisas.
Deus que é Amor (I Jo 4,16) criou-nos por amor e para
participar de Seu amor, de Sua vida divina. Os relatos da Sagrada
Escritura a respeito da criação do homem apresentam-no distinto das
criaturas: ele é "imagem e semelhança de Deus" (Gn 1,27). Neste
estado, o homem foi chamado a viver em relação e comunhão com o
Criador - origem e sentido de seu fim último. Mas sabemos, pela
mesma Palavra de Deus, que a humanidade rejeitou esse plano de
amor e se afastou de seu Criador - é o que chamamos de "Pecado
Original".
.
Pelo pecado original Adão e Eva perderam a santidade
original [que era a participação da vida divina], perderam a comunhão
com Deus, sentiram medo do Criador e d'Ele procuraram se esconder
(Gn 3,9-10). Perderam também a harmonia' da justiça original [que
consistia na harmonia interior, na harmonia relaciona! e na harmonia
com a criação]: rompeu-se o equilíbrio das faculdades da alma sobre o
corpo, rompeu-se o equilíbrio da relação homem-mulher, rompeu-se o
equilíbrio com a natureza (que agora se rebela contra a humanidade).
Por fim, a morte entrou na história humana como consequência, como
"salário do pecado"(Rm 6,23).
As faculdades intelectuais (inteligência e vontade) foram
atingidas pelo pecado original. A inteligência mesmo permanecendo
capaz de conhecer a verdade, ficou debilitada, obscurecida e sujeita ao
erro e, somente com esforço, alcança algumas verdades fundamentais
da ordem natural. Ainda que busque o bem, a vontade sente uma
inclinação ao mal, tem pretensões de independência; custa-lhe sujeitarse a Deus. A vontade ficou enfraquecida e por vezes se entrega aos
sentimentos e às paixões: "com efeito, não faço o bem que eu quero,
mas pratico o mal que não quero" (Rm 7,19).
Deus, no entanto, não abandonou o homem: sempre esteve
perto, chamando e ajudando-o a procurá-Io, a conhecê-Io e a .amá-Io
com todas as suas forças. Na plenitude dos tempos, Deus enviou seu
Filho para fazer Aliança conosco, para resgatar-nos qo poder das trevas
(C11,13) e para fazer-nos filhos de Deus (Jo 1,12). E vontade de Deus
que nos configuremos a imagem de seu Filho (Rm 8,29), que "sendo de
condição divina (...) esvaziou-se a si mesmo, e assumiu a condição de
servo, tomando a semelhança humana"(FI2,6-7).
Cristo é verdadeiramente "a imagem do Deus invisível" (CI
1,15), a verdadeira e perfeita imagem de Deus. Ao assumir a natureza
humana, não deixou de ser Deus e Sua natureza divina não destruiu a
humana. Ao fazer-se semelhante a nós em tudo, exceto no pecado (Hb
4,15), pela sua Encarnação, Cristo uniu-se de certo modo a cada
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h~mem, to'rnou-se verdadeiramente um de
l
nós (Gaudium et Spes, 22).
Esta atitude de nosso Deus
questiona nosso modo de entender, de .
.
aceitar e viver as realidades humanas. Aqueles que Julgam ser
necessário o desprezo do humano para valorizar o divino, Deus ensina
o caminho da valorização da criação, da criatura, do humano - naquilo
que ele tem de mais sublime. Deus, ao criar os seres, "viu que tudo era
bom" (Gn 1,4), após criar o ser humano "viu que tudo era m~ito bom"
(Gn 1,31). Essa predileção pelo homem só pode ser entendida como
graça divina. Alcançamos o bem-querer de Deus não por nós mesmos,
por nossos méritos, é uma iniciativa do próprio Criador.
No mistério de Verbo Encarnado revela-se o mistério do
homem. Cristo, ao revelar o Mistério do Pai e do Seu amor, "revela o
homem a si mesmo e descobre-lhe a sua vocação sublime" (Gaudim et
Spes, 22). A Encarnação do Verbo de Deus veio mostrar à Humanidade
o abismo profundo gerado pelo pecado de Adão, De fato, Deus "nos
amou e enviou-nos o Seu Filho como vítima de expiação pelos nossos
pecados" (I Jo 4,10). O Pai enviou Jesus - verdadeiro ~eus e
verdadeiro Homem - "para tirar os pecados" (I Jo 3,5) da humanidade e
para reconciliá-Ia com Deus (Rm 5,10; 11Cor 5,18-20; CI1 ,20.22).
O Mistério da Encarnação revela também o amor de Deus
pelas suas criaturas: "nisto se manifestou o amor de Deus por nós:
Deus enviou seu Filho Único ao mundo para que vivamos por ele" (I Jo
4,9). Além disso, Cristo Jesus ao encarnar-se se apresenta como
modelo de santidade (Mt 11,29) e via de acesso ao Pai: "Eu sou o
Caminho, a Verdade e a Vida" (Jo 14,6). E nos dá seu mandamento:
"amai-vos uns aos outros como eu vos amei" (Jo 15,12).
Deus quer que sejamos "participantes da natureza divina" (11
Pd 1,4) uma vez que somos amados por Ele, em Cristo reconciliados e
conduzidos pelo Caminho da Vida mediante o Mandamento do Amor. A
Revelação nos comunica que Deus desde sempre nos ama e nos quer
para si. Quer-nos "conformes a imagem de seu Filho, a fim de se~e(e
primogênito entre muitos irmãos" (Rm 8,29). Deus quer resfiíuir a
Humanidade decaída o esplendor da imagem divina perdido pelo
pecado. Para tanto, quer nos configurar ao Seu divino Filho que é
perfeito homem.
.
A Humanidade Santíssima de Jesus Cristo torna-se para nos
paradigma de identificação. Tudo o que Cristo assumiu, santificou. A
família, o trabalho, as relações humanas, os sentimentos, tudo o que é
digno no ser humano foi assumido e elevado em Cristo. Nesta
perspectiva, identificar-se com Cristo é assumir a humanidade em sua
plenitude.
Queridos irmãos, que a celebração do Natal - Mistério do
Verbo encarnado - seja ocasião de revisão de vida, de verdadeira
conversão. Que nosso coração seja como um novo presépio para o
Menino-Deus.
Com minha bênção sacerdotal,
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Pe Reina/do Barbosa

Espetacular Coleção

Alto Verão
venha conhecer!
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Entregamos em domicílio

Fone: 3231-8214
Fax: 3234-4107
Av. São Francisco, 40 - Sta. Rosália

Caaeaue~~.
Natal significa nascimento, o
nascimento de Cristo. Quando nos
aproximamos do Natal, observamos as
pessoas utilizando uma série de símbolos natalinos, porém geralmente
desconhecemos os seus significados.
COROA DOADVENTO
A coroa do advento é o primeiro
anuncio do Natal, começa a aparecer no início
'do advento, um mês antes do Natal. A coroa,
como o próprio nome indica, é uma guirlanda
verde, sinal de esperança e vida, enfeitada com
fita vermelha que simboliza o amor de Deus que
nos envolve, e também a manifestação do nosso amor, que espera
ansioso o nascimento do Filho de Deus.
A coroa, em forma circular, simboliza o Eterno Deus, sem início e sem fim;
os ramos verdes simbolizam a esperança que temos Nele e Naquele que
Ele enviará, o Filho; a fita vermelha simboliza o amor de Deus, razão pela
qual Ele se faz um de nós em Jesus; as velas simbolizam a vida que o
Filho tralcom Ele e são acesas umaa cada domingodoAdvento.
ARVORE DE NATAL
Em certas regiões da !uropa, uma
única árvore resistia ao inverno no tempo de
Natal. Essa arvore foi então usada para enfeitar
as casas, e de lá o costume se espalhou para o
mundo todo. A sua resistência passou a
simbolizar a presençarCle Deus na história da
humanidade. Ele permaneceu conosco apesar
L........•de termos nos afastado Dele pelo pecado e,
tendo chegado a plenitude do tempo,
manifestou-se em Jesus. Como a árvore que não se deixa vencer pela
neve é o pinheiro, começamos a enteitá-los. Aqui chamamos de
"Pinhelrlnho de Natal". A árvore é o s(mbolo da vida, por isso nós a
enfeitamos para receber Cristo que nasce na noite de Natal. Assim
como o pinheiro é sempre verde, manifestando e comunicando sempre a
vida, em qualquer lugar e ocasião, assim é Jesus, vida que se renova em
todo lugar.
Enfeitamos a arvore de Natal com bolas coloridas que significam os
frutos da árvore da vida, os dons recebidos de Jesus pelo seu nascimento
e as atitudes de verdadeiros cristãos: amar, perdoar, ter fé, compreender
as diferenças, ter esperança.

ESTRELADEBELÉM
Quando Jesus nasceu, conta a
história, três Reis Magos, vindos do Oriente,
chegaram a Jerusalém à procura do MeninoDeus guiados por uma estrela. A grande e
brilhante estrela de Natal, símbolo do próprio
Jesus, a apontar o caminho de nossa vida, tem
quatro pontas e uma cauda luminosa, como um
L...-_,'.....•
cometa. As quatro pontas representam as quatro
direções da Terra: norte, sul, leste e oeste. Isso
significa que, de todos os lados, vêm pessoas para adorar o Deus-Menino,
que nasce e renasce em cada Natal. A estrela de Natal simboliza o
Menino Jesus, cheio de Luz e de Paz! Na ponta da árvore, e muitas
vezes sobre o presépio, se coloca a Estrela de Belém. Simboliza a
estrela-guia dos magos e sábios do Oriente. Representa a esperança
dos reis magos em encontrar o Filho de Deus_
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OPRESÉPIO

É o mais significativo
dos
símbolos do Natal para a Igreja e para os
cristãos. A palavra presépio significa
estábulo ou a própria manjedoura onde se
coloca o feno para os animais. Criado por
'------.;;;...-.------1 São Francisco de Assis, na cidade de
Graceio, Itália, no ano de 1223, com gente
viva e não bonecos, para visualizar, sensibilizar, facilitar a meditação da
mensagem evangélica, do conteúdo, do mistério de Jesus Cristo que
nasce na pobreza, na simplicidade, para fazer o homem. O presépio nos
faz participantes do parto divino. A cena do presépio, em sua singeleza
e simplicidade, faz com que nos lembremos dos ensinamentos e da
doutrina de Jesus, cujos principais elementos são: a Fé, a Esperança, a
Humildade, a Igualdade, a Fratemidade, e, acima de tudo, oAmor
Presépio é sempre realidade nua e crua. No frágil e no pequenino,
vemos o eterno. Entre fraldas, vemos Deus. Nas palhas de uma
manjedoura contemplamos o Salvador. Para o menino não havia lugar na
cidade. Pobreza, simplicidade e humildade. Nada de torres e de mármores
frios em templos gelados.

PAPAINOEL

....-------,

OSANJOS

NATAL E SEUS SÍMBOLOS

O nosso Papai Noel tem uma história muito
bonita: um santo da Igreja, chamado Nicolau, que viveu
de 271 a 341, dividiu os seus bens com as pessoas
pobres, sem se identificar, passando pelos telhados das casas e
depositando presentes e até ouro nas festas. Assim nasceu a tradição do
bom velhinho que dá presentes. Para nós ele simboliza a bondade de
Deus que partilha conosco o Filho.
Colaboração da Catequista Mayara
L...----:='--II

PROGUMAÇÃ
NATAL
Confissões para o Natal:
13/12 às 19h30;
Apresentação do coral
"Madrigal Uniso":
18/12 às 19h30;
/'
Missa de encerramento ai novena
20/12 às 19h30;
Missa da vigília do Natal:
24/12 às 20hOO;

"Quando o assunto é saúde bucal, você,
seus filhos e sua família já têm
lugar certo".

SANTARSIERE
SAÚDE
ODONTOLOGIA
Av. Pereira da Silva, 202 • Santa Rosália •

(15) 3021-8551

fi

VENHA CONHECER
NOSSOS PROGRAMAS:
- Prevenção (seu filho
pode viver sem cáries)
- Ortodontia do futuro
(tratamento por no
máximo 24 meses)
- Implantodontia
(Reabilitação oral)
- E todas as demais
especialidades

Delh.ery gratuito
Coavênlos pora fundoaârios de empresas
Descontos espednls
Rua Ubirajara, 140 - Vila Progresso
Fones: 3232-4882 / 3011-2486
farmasol@terra.com.br

CANTO GREGORIANO
PARÓQUIA!

NA

Convidamos todos os homens da paróquia, que
gostem e apreciem o Canto Gregoriano, a fazer parte do
primeiro grupo masculino desta comunidade, e que está
sendo formado. Contatos para informações e adesões
podem
ser
feitos
com
Samuel
(samucabrasilien@gmail.com)
ou Salvador
(salvador.stefanelli@gmail.com).

SACOLINHAS
DE NATAL
Este Natal vai ser mais
alegre e feliz para mais de 500
crianças! Estamos agradecendo
a generosidade e o carinho das
pessoas que levaram as cartinhas
e assim adotaram uma criança
para vestir neste Natal. A entrega
das sacolinhas será no dia 15 de
dezembro, às 10h, no pátio da
igreja
de Santa Rosália.
Prestigie com sua importante
presença! Queremos agradecer
nesta ocasião,
também,
a
colaboração da comunidade,
durante todo este ano, doando
roupas e calçados para nosso
Bazar da Pechincha, cuja renda
favorece o trabalho assistencial
da Pastoral
da Promoção
Humana da paróquia.
Que o Menino-Jesus
nasça em todos os corações,
trazendo paz e harmonia a
todas as famílias!

UM FELlClss/MO NATAL A
VOCÊ EA SUA FAMILIAr
Sue/y Sama"a
Equipe da Promoção Humana

* Natação

* Hidroginástica

* Hidroterapia

Rua Olavo Bilac, 261 - VI. Santana

Fone: (15) 3232.7594
Acenamos todos os cartões de Crédito e Crediàrio Próprio

Rua. Rev. Henrique de Oliveira Camargo, 371
Santa Rosália - Sorocaba/SP

hidrosantarosalia@gmail.com
www.hidrosantarosalia.com.br

SITE:
SERVIÇO AOS
NOIVOS & NOIVAS
Nosso site no mês de outubro recebeu mais uma série
de atualizações e preparações, finalizando este primeiro ano
de revitalização e atualizações constantes. Dentre elas, uma
novidade: o início da prestação de serviços! A Equipe de
Matrimônio disponibilizou conteúdo aos nubentes que já têm
matrimônio agendado em nossa paróquia. Assim, a partir de
um link na página inicial do nosso site, são levados a um
conteúdo especialmente desenvolvido para atendê-Ios na
preparação da cerimônia do matrimônio. Foram criados novos
materiais e revisados os já existentes e estão disponíveis para
leitura e download: o roteiro da cerimônia (com instruções e
modelo a ser preenchido), um guia com instruções gerais
aos Nubentes e convidados, além da disponibilização de um
canal de comunicação com a Coordenação da Equipe pelo email: equipematrimonio@paroquiasantarosalia.org. Para
que tudo que isto fosse possível, a Equipe de Matrimônio,
coordenada pela Sandra e o Jorge, trabalharam em conjunto
com o Pe Reinaldo Barbosa, realizando uma revisão em
todas as atividades relacionadas ao Matrimônio e da Equipe,
com suporte da Pastoral da Comunicação na criação e
preparação da página. Mais uma etapa alcançada Em breve,
outras serão. As demais Pastorais terão também seus
conteúdos e Serviços disponibilizados em nosso site
(www.paroquiasantarosalia.org).
Jorge Duarte Guimarães

Dia 20/12
Horário: 19h30
Local: CAP - Centro Arquidiocesano de Pastoral
Todos são convidados!

Rua Aparecida, 322
Fone: 3231-1009
Av. Artur Bernardes, 856
Fone: 3231-8424
Shopping Granja Olga
Av. São Paulo, 4525
Fone: 3227-6369

João dos Santos, 801
Sta. Rosália

3232.3838
(atrás do Saae)

LOJA 1

Vila Santana
Fone: (15) 3231.8186
Rua OIavo Bi/ae. 241

tintassantarita@terra.com.br

LOJA 2

Campolim
Fone: (15) 3233.9596

Av. WaShinaton Lulz. 1222 - SL 4
tintassantaritã2@terra.com.br

LOJA 3

Vila Progresso
Fone:(15)3211~7
Rua Ubiraj8ra. 1032
tintassantarita3@terra.com.br

