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Padre Paulo Dionê Quintão - Pároco

Ano de São José
Para celebrar os 150 anos da declaração do Esposo de Maria

como Padroeiro da Igreja Católica, o Papa Francisco convocou
o “Ano de São José”, (8/12/2020 a 8/12/21), com a Carta
Apostólica “Patris Corde – Com Coração de Pai”.

Desejando confiar a Igreja à
especial proteção do Santo
Patriarca José, o Papa Pio IX
declara-o “Patrono da Igreja
Católica”, através do Decreto
Quemadmodum Deus, de 8/12/
1870. Há 150 anos, portanto!
Mais tarde, a 15/8/1889, o Papa
Leão XIII expõe os motivos de
tal confiança: “As razões pelas
quais o Bem-Aventurado José
deve ser considerado especial

Patrono da Igreja, e a Igreja, por sua vez, deve esperar
muitíssimo da sua proteção e do seu patrocínio, provêm
principalmente do fato de ele ser esposo de Maria e Pai legal
de Jesus. José foi a seu tempo legítimo e natural guardião,
chefe e defensor da divina Família. É algo conveniente e
sumamente digno para o Bem-Aventurado José, portanto que,
de modo análogo àquele com que outrora costumava socorrer
santamente, em todo e qualquer acontecimento, a Família de
Nazaré, também agora cubra e defenda com o seu celeste
patrocínio a Igreja de Cristo” (Leão XIII, Encíclica Quamquam
Pluries, 177ss). São José é um mestre singular no serviço da
missão salvífica de Cristo, que compete a todos os membros
da Igreja.

Na Exortação Apostólica Redemptoris Custos sobre A Figura
e a Missão de São José São João Paulo II assegurou: “Chamado
a proteger o Redentor, ‘José fez como lhe ordenara o Anjo do
Senhor e recebeu a sua esposa’ (Mt 1,24)”.

“Inspirando-se no Evangelho, os Padres da Igreja, desde os
primeiros séculos, puseram em relevo que 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” (RC, 1).

Homenagear os santos é cumprir o que nos pede a Bíblia,
conforme Eclo 44,1-15: “Elogiemos os homens ilustres, nossos
antepassados, em sua ordem de sucessão”. O Magistério da
Igreja assim se refere ao seu universal padroeiro: “A expressão
deste amor na vida da Família de Nazaré é o trabalho. O texto
evangélico especifica o tipo de trabalho, mediante o qual José
procurava garantir a sustentação da Família: o trabalho de
carpinteiro. Esta simples palavra envolve toda a extensão da
vida de José. Para Jesus, este período abrange os anos de
vida oculta, de que fala o Evangelista, a seguir ao episódio que
sucedeu no templo: ‘Depois, desceu com eles para Nazaré e
era-lhes submisso’ (Lc 2,51). Esta ‘submissão’, ou seja, a
obediência de Jesus na casa de Nazaré é entendida também
como participação no trabalho de José. Aquele que era

designado como ‘filho do carpinteiro’ tinha aprendido o ofício de
seu pai legal. Se a Família de Nazaré, na ordem da salvação e da
santidade, é exemplo e modelo para as famílias humanas, é-o
analogamente também o trabalho de Jesus ao lado de José
carpinteiro. Na nossa época, a Igreja pôs em realce isto mesmo,
também com a memória litúrgica de São José Operário, a 1.º de
maio”. (Idem, nº 22).

Em sua Carta Apostólica Patris Corde, o Papa Francisco nos
convida a que estendamos o nosso olhar para a figura silenciosa
e justa de José, para nele contemplar os rostos anônimos dos
profissionais da saúde e outras tantas pessoas que se imolam no
incansável cuidado com a vida das vítimas da Pandemia do
Coronavírus. O mesmo Deus que quis contar com o SIM do
Patrono universal da Igreja, para concretizar o Projeto de Salvação
em benefício de toda a humanidade, conta com o SIM dos que se
doam para ser o bálsamo dos feridos pela COVID 19, neste ANO
DE SÃO JOSÉ.

Agenda
4 - Vídeo Conferência: Padres de Viçosa  - 10 horas

18 - Ano Jubilar de Ouro Sacerdotal: Padre José Cassimiro Sobrinho

19 - Solenidade de São José, Esposo de Maria

19 - Aniversário Natalício:  Padre Paulo Dionê; Padre José Cassimiro

20 - Abertura do Setenário das Dores de Nossa Senhora

28 - Domingo de Ramos da Paixão do Senhor

29 - Segunda-feira Santa

30 - Terça-feira Santa

31- Quarta-feira Santa
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Parabéns aos Padres:
José Cassimiro e Padre Paulo Dionê!
É com muita alegria que o Instituto

Mater Christi, unido às Irmãs do Bom
Conselho, vem parabenizá-los pelo dom precioso

da vida, tão rica de paz, amor e sabedoria.
Desejamos que neste aniversário não lhes

faltem motivos para se sentirem felizes.
Que o Senhor abençoe

 esta data tão marcante e
especial, como tem feito.

Nossas Orações!

Na Eucaristia Jesus continua a viver
realmente no meio dos homens e prossegue a
renovar, cada dia, pela humanidade, o sacrifício
que ofereceu no Calvário e aplica a cada alma,
em particular, no instante maravilhoso da
comunhão, as graças e os méritos da redenção.
É o maior, o mais admirável e o mais divino dos
sacramentos. Ele quis viver no meio dos
homens pela sua presença real nos Sacrários
das Igrejas sob os véus eucarísticos. Eis a grande verdade,
alimento da fé cristã, farol de todas as esperanças, chama do
verdadeiro amor. Que Ele se manifestou Pão da Vida, lemos
claramente no Evangelho (Jo 6, 21-58). Ele falou abertamente:
“Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida
eterna e eu o ressuscitarei no último dia” (Jo 6,56). No Cenáculo,
Ele realiza inteiramente a promessa eucarística, instituindo o tão
sublime Sacramento. São Paulo, após recordar o que Jesus fez
na última Ceia, mostrou que os fiéis devem se preparar para
receber o Corpo de Cristo e assim se expressou: “E por isso, todo
aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor, indignamente,
torna-se culpado para com o corpo e o sangue do Senhor. Examine,
pois, cada qual a si mesmo e, assim, coma deste pão e beba
deste cálice” (1Cor 11,27-28). A Igreja através dos séculos, jamais,
duvidou da presença real do divino Redentor na Eucaristia e sempre
rechaçou as heresias atinentes a este mistério de amor. Na época
das perseguições, os cristãos, nas catacumbas ou onde se lhes
era possível realizar o rito eucarístico, sempre cumpriram a ordem
do Salvador: “Fazei isto em memória de mim”. Quando surgiu a
liberdade com o Edito de Milão, levantaram-se as basílicas e as
catedrais, as igrejas, as capelas para abrigarem os tabernáculos
nos quais Jesus se tornou concidadão de seus seguidores. Os
maiores teólogos, desde os Apóstolos até Santo Tomás de Aquino,
do Doutor Angélico a São Bernardo, do mais célebre personagem
do século XII a São Francisco de Sales, de São Francisco de Sales
ao Papa Francisco, sempre incentivaram a fé na presença real de
Cristo no sacramento do altar. Os atos de fé dos verdadeiros
cristãos se tornaram manifestações de amor e de gratidão a Jesus
Eucarístico. Ele recebeu, por toda parte, a homenagem da
inteligência e do coração de seus autênticos epígonos. Quem
percorre, com atenção, o Evangelho, percebe que Cristo ensinava
a doutrina ao povo e, todas as vezes que não era compreendido
pelo Seu auditório, explicava imediatamente o seu pensamento.
Certa ocasião, falando a Nicodemos que o homem deve renascer
uma segunda vez, para entrar no reino dos céus, não sendo
entendido, Jesus explicou-se dizendo que estava se referindo ao
Batismo, deste nascimento misterioso que a graça opera nas
almas, do sacramento sem o qual não se pode entrar no reino dos
céus. Em outra oportunidade, falando contra a cizânia dos fariseus
e vendo que os apóstolos o interpretavam mal, Ele explicou que
pregava contra a falsa doutrina dos membros daquela seita judaica.
Em outras circunstâncias, são os Evangelistas que nos revelam
os pensamentos do Divino Mestre. Jesus tendo declarado aos
judeus que, se eles destruíssem o templo, em três dias Ele o
reedificaria, lemos imediatamente depois, que o Redentor falava
do templo do Seu corpo, que devia ressuscitar no terceiro dia.
Depois, porém, da instituição da Eucaristia, não se encontra uma
só explicação, porque tudo aí é claro, tudo é evidente. A vontade
formal de Cristo foi manifesta. Se durante o tempo de Sua existência
terrestre Jesus tinha ensinado a verdade, não seria pouco antes
de Sua morte que enganaria Seus discípulos. A estes falou sem
anfibologia lá no Cenáculo, e eles entenderam perfeitamente o
que Jesus lhes disse naquela ceia de despedida. Assim, Ele nos
deixou esta faustosa certeza de que na Eucaristia se acha a fonte
de toda misericórdia, de toda dileção, de toda ventura. Ele ocultou
aos homens Sua humanidade e Sua divindade, para ser a estrada
sublime pela qual remontássemos de novo Àquele que é o nosso
princípio, exercendo a grande virtude da fé. Enquanto neste
anguloso promontório da existência terrena os homens gemerem
como exilados, só a Eucaristia, Vida divina, Verdade absoluta,
continuará a ser a solução para o espírito humano. Este forceja
romper as muralhas terrenas e se expandir pelas regiões celestes,
para se entregar aos êxtases do amor sem limites e precisa então
deste Pão do Céu, para ultrapassar as barreiras do tempo. Este
Sacramento tem sempre, de fato, depurado, espiritualizado,
sobrenaturalizado os cristãos com o maravilhoso estímulo de suas
eternas esperanças.

Alcides Catarino Pereira
Alice Leocádia Alves Nunes
Américo Benevenuto Ramos
Ana Maria Firmino Aniceto
Andreza Tormem F. Reis Bento
Carlos Neves Martins
Cláudia Maria Braz Rodrigues
Custódia Isabel da Fonseca
Daniel Guimarães dos Reis
Edite da Conceição Silva
Eduardo Santana
Ester Cavalcanti R. Araújo
Geralda Barbosa da Silva
Geraldo Barros Martins
Geraldo Magela Paiva
Gilda Maria M. Q. de Moraes
Guilherme Soares dos Santos
Hélio Ferreira Pires
Hercílio Lopes Tavares
Irmã Sabina (N. S. Vitórias)
Istela Maria Martins
Joana Pinheiro Frade
José Carlos
José Sílvio de Souza
Lourdes Arruda
Lucy Ladeira da Silva
Luís Lopes de Faria
Luíza Gonzaga de Oliveira

Marcos Miranda
Maria Alice Barbosa
Maria Aparecida dos Anjos Veloso
Maria Aparecida Xavier de Lima
Maria Cândida
Maria Inácia Leão
Maria José Castro Paredes
Maria José de Arruda Venâncio
Maria Vitalina da Silva
Nadja Silvana de Moraes
Nataniel Antunes da Silva
Norma P. Bitarães Vieira
Osvaldo Batista Figueiredo
Paulo Lopes Faria
Renata Geara Alves Pinto
Rosimeiry Reis Vigato
Rúbia Saliba Cury
Sebastião Aloísio Pereira
Sebastião Geraldo Alves
Sidney Arruda Freitas
Terezinha de Castro Samarini
Vanderlei Exequiel Coelho
Vera da Conceição F. Matias
Vicentina Maria M. Ferreira
Vinícius José Paulon Silva
Vítor Hugo M. Amaro da Silva
Yolanda Barbosa

Santas Missas (on-line e presença restrita)
Santuário Santa Rita de Cássia:

Segunda a sexta-feira: 15h e 19h; Sábados: 7h e 19 horas

Domingos: 7h, 10h, 17h e 19h30 - Batismo: 11h30

São Paulo Apóstolo: Aos sábados, às 19 horas

Santo Antônio: Aos sábados, às 19h e domingos, às 9 horas

Senhor dos Passos e São Vicente de Paulo: Aos domingos, às 8h30

Santa Clara: No primeiro, terceiro e quinto domingos, às 10 horas

São Francisco de Assis: Aos segundos e quartos Domingos, às 10h

Nossa Senhora de Lourdes: Aos domingos, às 18 horas

Rádios Montanhesa e Web Semeando, Site e Youtube
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Padre José Cassimiro Sobrinho*

A Vida Consagrada (21)

*Doutor em Direito Canônico

Profissão Pérpetua

Jubileu de Prata da Vida
Consagrada: Irmã Geraldinha

Entre a Profissão temporária e a perpétua,
há 3 hipóteses a serem observadas e colocadas
em prática (1). Quanto à Profissão Perpétua, a
legislação permite que possa ser antecipada
(2). Deve, porém, observar as condições para
sua validade e seguir algumas normas
complementares (3).

1- Ao terminar a Profissão temporária, são previstas 3
hipóteses, elencadas no cânon 657, do Código de Direito Canônico.
São elas:

 1.ª se o religioso demonstra possuir todas as qualidades
necessárias para continuar fazendo parte do Instituto; se tem direito
de ser admitido à renovação da Profissão temporária ou à Profissão
perpétua. Para isso, deve apresentar um pedido formal e
espontâneo. Ele tem toda liberdade para renovar ou não a profissão
temporária, bem como fazer ou não a profissão perpétua. Não
pode sofrer nenhum tipo de coação. Além disso, ele não está
vinculado a nenhuma obrigação jurídica (cf. cân. 688 § 1).

 2.ª se o resultado da Profissão temporária foi negativo e o
religioso não demonstrou possuir a necessária idoneidade, deve
deixar o Instituto.

 3.ª  se houver motivo e parecer oportuno, o Superior competente
pode prorrogar o tempo da Profissão temporária, contanto que
sua duração total não ultrapasse os 9 anos. Isto significa que,
além dos 6 anos previstos, o Superior pode acrescentar mais 3
anos. Tal prorrogação pode ser pedida, inclusive, pelo próprio
candidato, por motivos pessoais.

Havendo motivo, a prorrogação pode ser interrompida, ou seja,
o professo pode ser admitido à Profissão perpétua antes do término
da prorrogação. Para isso, o Superior necessita do voto de seu
Conselho.

2- A Profissão Perpétua é a consagração definitiva do religioso
ao Deus, sumamente amado, pelos conselhos evangélicos da
castidade, obediência e pobreza. Isto se faz mediante voto público,
num determinado Instituto Religioso, onde o professo é incorporado.

Por justa causa, a profissão perpétua pode ser antecipada por
3 meses, no máximo, ou seja, um trimestre. No antigo Código,
esta antecipação era apenas de 1 mês (cân. 577 § 2*). O juízo
sobre a justa causa compete ao Superior competente, por direito
próprio. Tais causas podem ser de origem pessoal, comunitária,
litúrgica ou outras.

3- Além das condições exigidas para a Profissão Temporária,
tanto pelo Ordenamento Canônico, quanto pelo direito próprio, a
Profissão Perpétua deve observar ainda, para sua validade, as
seguintes normas:

 1.ª ter ao menos 21 anos completos, com a devida maturidade
psíquica correspondente. Sem isso, o candidato não tem condições
de fazer um compromisso para a vida toda.

 2.ª ter realizado a prévia Profissão temporária, cuja duração
deve ser, pelo menos, de 3 anos, podendo ser antecipada, por
justa causa, por 3 meses somente.

Há ainda outras normas referentes à Profissão Perpétua, que
versam sobre as seguintes questões: a) a Profissão Perpétua deve
ser anotada no Livro de Batismo, ao lado do nome do professo (cf.
cân. 535 § 2); b) um clérigo diocesano, ao fazer a Profissão
Perpétua, fica excardinado de sua diocese e se incardina no
Instituto ou na Sociedade (cf. cân. 268 § 2); c) a renúncia aos
próprios bens, feita por ocasião da Profissão Perpétua, seja válida
também no direito civil (cf. cân. 668 §§ 4-5); d) o voto público
perpétuo de castidade é impedimento matrimonial. Quem atenta
matrimônio nesta condição incorre em interdito latae sententiae
(cf. cân. 1088 e 1394).
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Aconteceu...  Acesse...  Curta... e Compartilhe

Abertura da CF 2021 - Bênção e imposição de Cinzas

Seara on-line

Angelina da Conceição Marinho
 69 anos de Serviços em Casas Paroquiais


