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DA PARÓQUIA N. SRA. DO ROSÁRIO

N

a Grande Área Santarenzinho, como
atualmente é chamada, a Igreja Católica
começou a ter a sua primeira capela, na
década de 70: a de São Sebastião, próximo à
praia do Maracanã, pois foi também a primeira
área habitada na grande-área.
No bairro do Santarenzinho, tudo começou
com a construção de um barracão no local onde
atualmente situa-se o salão da Associação de
Moradores, o qual servia de escola, capela e local
de reuniões.
No início de 1980, o Pe. Edilberto Sena
começou a fazer visitas no bairro, vindo a tornarse o primeiro vigário da comunidade de N. Sra. do
Rosário e Eixo Forte, o que deu-se a partir de
março de 1980. O vigário empenhou-se na
criação de novas comunidades nos bairros
adjacentes que iam surgindo. Assim, formaramse as comunidades de Área Nova (hoje Bom
Pastor), Santo Antonio, N. Sra. da Glória e N. Sra.
do Amparo.
Em 1989, iniciou o ciclo de vigários
pertencentes à Congregação do Verbo Divino e o
primeiro foi o Pe. Tomás Morrison. Nesse período
já existiam sete comunidades. Por determinação

d o P e . To m á s , a
comunidade Área
Nova foi desativada e
s u r g i r a m a s
comunidades de São
José e Cristo Rei.
No início de 1993,
assumiu como vigário
o Pe. Jaime Romero
que fundou as
comunidades de N.
Sra. de Guadalupe e
São Cristóvão e ainda,
incentivou a reativação
da comunidade Área
Nova. Essa estrutura
rendeu posteriormente
para a Grande Área, o
título de “QuaseParóquia de N. Sra. do
Rosário”, com dez
comunidades
católicas.
Em 1995, o Pe.
Jaime teve que se
ausentar para um
tratamento de saúde prolongado, assumindo
temporariamente o Pe. João Mc Ateer.
Em 1996, a Grande Área passou a ter seu
vigário exclusivo, o Pe. José Cortes. Nesse
período foi efetivado o Centro de Formação
“José Freinademetz”, onde funciona hoje a
secretaria da Paróquia, e foi criado o Conselho
da Quase-Paróquia com representação das
10 comunidades.
Em 1997 foram iniciadas as
discussões para a formação das
Coordenações Pastoral e Administrativa,
Conselho, Equipes de Serviços, Sacramentos
e Cursos de Formação na Quase-Paróquia.
Mas foi no dia 17 de janeiro de 1999 que toda
essa organização católica da Grande Área
Santarenzinho passou a ser chamada de
Paróquia N. Sra. do Rosário, em celebração
eucarística na igreja de N. Sra. do Rosário,
presidida pelo Bispo Diocesano Dom Lino
Vombommel. Pe. José Cortes tomou posse
como o primeiro Pároco. O Centro de
Formação “José Freinademetz”, que já
comportava a Secretaria da Igreja local, foi
efetivado como a sede da Paróquia.

Cantada: N. Sra. do Rosário 22/12/2019

Recital de Natal: N. Sra. Amparo 22/12/2019

Apresentação do novo Conselho
SVD-BRA 27/12/2019

Noite Natalina da Paróquia 28/12/2019

Confraternização do conselho 30/12/2019

Festividade N. Sra da Saúde 02/01/2020

Coisas Nossas

2

EDITORIAL
DO CARNAVAL À QUARESMA

C

hega fevereiro, o pensamento volta-se exatamente por isso que o domingo de
para a folia, pois na cabeça da maioria Páscoa e o carnaval são datas móveis, ao
da população é isso: é FEVEREIRO, é contrário de outros feriados ﬁxos”.
CARNAVAL!
Então, chega o dia de “tirar a fantasia e cair
Mas o que é o Carnaval? A palavra carnaval tem na realidade”.
origem no latim "carna vale" e signiﬁca dizer Após a chamada “terça feira de carnaval”,
"adeus à carne". São os três dias de festas que segue-se a quarta feira de cinzas, que é o
precedem a quarta feira de cinzas. Festas que início da QUARESMA, tempo litúrgico que a
se diversiﬁcam em desﬁles de blocos, escolas Igreja estabelece como preparação para a
de samba, trios elétricos, bailes e outros, com o Páscoa – a festa maior da cristandade.
uso intenso de máscaras e fantasias. Tudo é Assim, a Quaresma é um tempo “forte”, no
alegria! E apesar de não ser de origem brasileira, qual os ﬁéis se preparam para um tempo
“mais forte” ainda, que é a
o envolvimento dos brasileiros
Páscoa. Em outas
é muito grande, o que torna
palavras, a Quaresma é
essa festividade no Brasil uma
das maiores do mundo.
tempo de preparação,
Grande parte da população
marcado principalmente
mobiliza-se para os eventos Convertei vos e
por práticas que levam à
carnavalescos, sendo que crede no Evangelho conversão pessoal como a
muitos até os priorizam.
da penitência, do jejum e
O carnaval é uma festa
da caridade. Enquanto que
profana, mas tem adesão de
a Páscoa é tempo de
inúmeros cristãos católicos
Celebração, tanto da
que dela participam. Atualmente, na quadra vitória de Jesus sobre a morte, como da
carnavalesca já são realizados por setores da vitória do homem que consegue vencer todo
Igreja, sobretudo pela Renovação Carismática, tipo de mal, convertendo-se ao projeto
eventos similares ao carnaval, mas com caráter salvíﬁco de Jesus. O período quaresmal são
religioso, atraindo grande quantidade de os quarenta dias que vão da Quarta Feira
pessoas que preferem a pregação e o louvor a de Cinzas até o Domingo de Ramos, sendo
Deus. Como exemplo, temos em Santarém o que a sua espiritualidade se prolonga até às
Cristoval, que é realizado durante os quatro dias 18 horas da Quinta Feira Santa. No Brasil, a
dedicados à folia.
Igreja, aproveita a o Tempo da Quaresma,
Mas, por que estou falando de carnaval? É como tempo apropriado para a realização
importante que saibamos que, apesar de da Campanha da Fraternidade, sempre com
profano, o carnaval obedece ao calendário da um tema que nos leva a uma reﬂexão mais
Igreja, em especial o Domingo da Ressurreição, profunda acerca da nossa necessidade de
que é referência para todos os tempos litúrgicos. conversão a Deus no mundo em que
O texto a seguir, transcrito de um artigo vivemos. O tema da CF para 2020 é
pesquisado, nos esclarece: “O que pouca gente “FRATERNIDADE E VIDA, DOM E
sabe é que esta folia pagã tem o seu calendário COMPROMISSO” e o lema “VIU, SENTIU
deﬁnido em consequência de um sistema de COMPAIXÃO E CUIDOU DELE”
cálculo inventado pela própria Igreja católica. Aproveitemos, portanto, a Quaresma para
Por essa metodologia, a igreja, primeiro, deﬁne reﬂetirmos sobre o nosso jeito de ser cristão
uma de suas datas mais sagradas, o domingo de e, “se necessário”, convertamo-nos ao
Páscoa, quando comemora a ressurreição de verdadeiro cristianismo!
Jesus Cristo. A partir daí, chega-se ao domingo
Pedro Oliveira
de carnaval com uma fórmula simples: contamse retroativamente sete domingos. É
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Pastoral do Dízimo

Q

ueridos
irmãos e
queridas
irmãs, leitores do
nosso informativo
Coisas Nossas. É
com imensa alegria
no coração que
venho agradecer à
Deus por esses 12
anos que ﬁquei à
frente da Pastoral
do Dízimo de nossa
Paróquia. Quero
agradecer a todas
as pessoas que
ﬁzeram parte desta pastoral ao longo desses 12
anos e que deram sua parcela de contribuição para
que a Paróquia pudesse manter sua autonomia
ﬁnanceira. Agradeço a Paróquia N. Sra do Rosário
por todo apoio que sempre deu a essa Pastoral.
Também gostaria de fazer um agradecimento (in
memorian)a senhora Selma Menezes que foi a
pessoa que na época me incentivou a assumir a
coordenação da Pastoral do dízimo de nossa
Paróquia. Aprendi muito sobre o dízimo nesses 12
anos que ﬁquei à frente desta Pastoral.
Desde já peço a Deus suas bênçãos sobre a nova
coordenadora da Pastoral do dízimo, senhora
Bertina Viana, que humildemente aceitou o desaﬁo
de assumir essa missão. Que o Senhor conceda a
senhora Bertina muita sabedoria, discernimento,
disposição e fé para conduzir essa missão.
A todas as equipes do dízimo da Paróquia N. Sra do
Rosário gostaria de dizer que por trás deste gesto
simples de partilha que é o “Dízimo”, está a fonte
que move toda a vida e as atitudes do verdadeiro
cristão: conversão do coração, amor pela missão,
disponibilidade e espírito de serviço.
Encerro esta mensagem com um refrão de um
canto verbita: “A tua vida Senhor é nossa vida, Tua
missão é nossa missão”
Um abraço fraterno e um 2020 repleto de
realizações para a Pastoral do Dízimo e para toda
Paróquia do Rosário!
Marcelo Bentes dos Santos

‘‘Dízimo não é taxa
Nem mensalidade,
Não é imposição
Nem obrigação.
É ato de amor a Deus
E ao próximo’’

Equipe: Emanuelle, Alessandro, Marcelo, Conce Amazonas,
Pe. Leonardo, Ir. Blasius, Silviane Menezes, Pedrinho
Pedrão, Carlos, Eric
End.: Paróquia Nossa Senhora do Rosário-R. Tomé de Sousa c/Av.Olavo Bilac,
s/n° - Centro de Formação - Santarenzinho - Tel.: (93) 3523-6351/99146-4386
Email: pascomrosario17@gmail.com
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PLANEJAMENTO DA PARÓQUIA NOSSA SENHORA DO ROSÁRIO
– 2020
ATIVIDADE
Celebração de Aniversário da Paróquia
Reunião comRepresentantes das Comunidades
Eucaristia
Eucaristia
Quarta feira de Cinzas
Abertura da CF’2020
Festa de São José
Missa
Estudo e reavivamento
Oficinas para Batismo, Eucaristia e Crisma
Encontro para as equipes das comunidades, em
nível de paróquia.
Domingo de Ramos
Semana Santa
Alegria da Ressurreição
Encontro para casais encerrando c/ jantar
romântico
Visita Motivacional
Festa Bom Pastor
Terço nas casas
Retiro em Emaús- Crismandos
Seresta

PASTORAL/ CEB’s/
GRUPO
Data Permanente
Past. da Juventude
Catequese
Catequese

DATA / HORÁRIO

AVA
CEB’s
Catequese

19/01 às 19h
14/02 às 19:30h
22/02
23/02
26/02
28/02
14 a 22/03
16/03
23 e 24/03 às 19:30h
28 e 29/03

Pastoral do Dízimo

29/03 das 09h às 16h

Liturgia

05/04 às 08h
05 a 12/04

Arquidiocese

Liturgia

LOCAL
Igreja N. Sr.ª do Rosário
Centro de Formação
São Cristóvão
N. Sr.ª do Amparo
Espaço Mãe Natureza
Comunidade São José
Comunidade São José
Centro de Formação

18/04

Terço dos Homens
Legião de Maria
Catequese

24/04
26/04 a 03/05
Maio
16 e 17/05

AVA

16/05

N. Sr.ª do Rosário
Bom Pastor

Salão do Centro de
Formação

Semana da Comunicação

PASCOM

16 a 24/05

Liturgia

18 e 19/05 às 19:30h

Centro de Formação

Encontro preparatório para noivos
Sacramento da Crisma
Corpus Christi
Visita Motivacional
Estudo Bíblico
Retiro
Espiritualidade Ministros
Treinamento para Ministros da Palavra e
Eucaristia
Festa São Cristóvão
Semana da Família
Festa N. Sr.ª do Amparo
Feira Vocacional
Dia do Catequista
Passeio dos Catequistas
Encontro preparatório para noivos
Semana Diocesana do Dízimo
Fundação da SVD
Sarau
Retiro SVD Regional
Missa da Partilha

Past. Familiar
Catequese
Diocese
Terço dos Homens
Catequese
Legião de Maria
Liturgia

18 a 22/05
23/05
11/06
26/06
Julho
Julho
12/07

São Cristóvão

19/07 às 09h

Centro de Formação
São Cristóvão

Catequese
Past. Familiar
Pastoral do Dízimo
AVA
Legião de Maria
AVA
Pastoral do Dízimo

19/07 a 26/07
05 a 15/08
08 a 16/08
02/08
30/08
30/08
31/08 a 04/09
05 a 13/09
08/09
08/09
09 a 13/09
13/09

Estudo Documento Diretrizes Geral da CNBB

Liturgia

21 e 22/09 às 19:30h

Centro de Formação

Visita Motivacional
Gincana Bíblica
Semana Nacional da Família e dia do Nascituro
Terço nas casas
Festa N. Sr.ª do Rosário
Encontro de comunicação da Arquidiocese
Casamento Coletivo
Formação, Renovação e Consagração para
Ministros.
Encontrão das CEB’s / estudo da cartilha Hora
da Família

Terço dos Homens
Catequese
Past. Familiar
Legião de Maria

N. Sr.ª do Amparo

PASCOM
Past. Familiar

25/09
26/09
01 a 08/10
Outubro
04 a 10/10
16 a 18/10
24/10

Liturgia

Outubro

CEB’s

Outubro

Centro de Formação

Encontrão dos Terços dos Homens

Terço dos Homens

31/10 às 16h

Salão do Centro de
Formação

Formação de Liderança
Troca deExperiência das Comunidades no
Período da Festividade
Paróquia Missionária
Formação nas Comunidades: Rosto Verbita
Festival do Tacacá
Visita Motivacional
Batismo
Batismo
Crisma

Coordenação

AVA

Palestrante da Arquidiocese

São Cristóvão

Estudo Documento Final do Sínodo

Past. Familiar

Res.: Liturgia paroquial

Bom Pastor

Past. Familiar

Liturgia

ASSESSORIA

Ir. Blasius/ pe. Adventinus/ pe. José
Boeing

N. Sr.ª do Amparo
Salão:C entro de Formação

Pe. Leonardo/ P
e . Eugênio/Pe.
Arilson

Coordenação
Coordenação
Coordenação
AVA
Terço dosHomens
Catequese
Catequese
Catequese

Celebração do Catequista

Catequese

Formação para Juventude
Visita nas comunidades

Past. da Juventude
Past. da Juventude

2º semestre
08/11
20/11
Junho e novembro
Julho e novembro

Past. São Mateus
Bom Pastor
N. Sr.ª do Rosário
Bom Pastor
Em nível de Paróquia
Cada Comunidade
Programa a Sua

Legião de Maria: 5º Domingo Celebração; visita nas casas dos doentes; reunião semanal nas 4ª feira às 16h;
CEB's: Celebração das CEB's em nível de paróquia (deﬁnir comunidade/ data); celebração nas CEB's por comunidade (no dia da reunião de cada CEB's);
Pastoral Familiar: Participação da PF nas celebrações comunitárias (festividades) somente nos dias de responsabilidade da Paróquia; participação da PF nas
Peregrinações das festividades das comunidades (a convite e a deﬁnir com a comunidade).
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Flores da Nossa Terra

N

o dia 08 de
março,
agradece
mos a Deus por
toda a mulher que
dá a vida e
protege a vida.
Toda mulher é
uma linda ﬂor, um
presente que
temos em nossa
vida. Você tem
que cuidar dessa
ﬂor e cuidar dela a
vida toda. Vamos lembrar que esta é uma ﬂor
delicada e fácil de destruir. Todos devem cuidar
de maneira especial da ﬂor. A ﬂor ﬁcará mais
bonita quando amada, respeitada e valorizada.
Cada uma dessas ﬂores enriquece a todos nós.
Nossos corações ﬁcam mais bonitos e bons
quando nossa ﬂor cresce e exala um perfume.
Muitas vezes destruímos esta ﬂor através do
nosso egoísmo, esquecendo que ela nos é dada
como presente pelo bom Deus.
Nossas ﬂores têm muitos nomes, mas o mais
importante é mãe, esposa, ﬁlha. Um homem de
verdade sempre cuidará e protegerá seu belo
jardim cheio de lindas ﬂores. Em seu jardim há
ﬂores especiais, mãe, esposa ou ﬁlha, e ela
sempre dedica todo o seu tempo e amor a elas.
Queremos agradecer a Deus por haver lindas
ﬂores em nossas vidas. Queremos pedir saúde e
cuidados para todas as mulheres, jovens e
adultos.
Em primeiro lugar, lembre-se que a data é uma
excelente oportunidade para demonstrar as
mulheres da sua vida o quanto você as ama. Seja
ela sua mãe, companheira, amiga – mostre que
você se importa, presenteie de forma criativa,
com algumas ﬂores especiais ou mesmo um
simples cartão.
Então brindemos a todas as mulheres especiais
de nossas vidas, do passado e do presente, que
lutaram para garantir que todas as mulheres
fossem tratadas com justiça e igualdade. Esse é
o poder feminino.
“Mulher, obra prima da criação
Que Deus fez com primor e com carinho;
Um grande presente para Adão
- ﬂor perfumada, sem ter espinho.
Pra abençoar o nosso caminho
A fez o Senhor, com perfeição;
Fazendo do lar o mais doce ninho,
Enchendo de amor nosso coração!
Vida que dar força para a lida
E vida que gera uma outra vida,
Companheira que anima nossa fé...
A beleza em forma de pessoa,
Namorada e “mãe” – que coisa boa!
Parabéns para o dia da mulher! (Poema de
Antônio Costa)
Padre Artur Kaldowski, SVD

SANTO ARNALDO JANSSEN
SANTO ARNALDO JANSSEN, 15 de janeiro
Presbítero e Fundador.
Nasceu em 1837, em Goch, localidade da Renânia,
Alemanha. Foi ordenado sacerdote na Diocese de
Münster e dedicou-se ao serviço do Apostolado da
Oração. Ocupou-se e preocupou-se com a Unidade dos
Cristãos, com a pregação e a difusão do Evangelho
entre os povos que ainda não acreditavam em Cristo.
Em 1875, fundou a Congregação do Verbo Divino
(SVD), em Steyl, pequena localidade holandesa.
Convencido da necessidade da presença feminina na
obra missionária fundou duas congregações de irmãs
religiosas: a Congregação das Servas do Espírito Santo
(SSpS) em 1889 e das Servas do Espírito Santo da
Adoração Perpétua (SSpSAP) em 1896.
Faleceu a 15 de Janeiro de 1909. Foi canonizado a 5 de
Outubro de 2003.
Santo Arnaldo Janssen, Rogai por nós!

Curiosidades Católicas
Qual a razão das cinzas na cabeça?

N

as missas realizadas na Quarta-feira de Cinzas, os
participantes são abençoados com cinzas. O padre
sinaliza a testa de cada participante com cinzas ou
as coloca sobre suas cabeças. Os cristãos normalmente
deixam as cinzas em sua testa e nos cabelos até o pôr do
sol, antes de lavá-los. Esse simbolismo relembra a antiga
tradição do Oriente Médio de jogar cinzas sobre a cabeça,
como sinal de arrependimento perante Deus. De onde vêm essas cinzas? Elas costumam ser obtidas
pela queima dos ramos secos entregues nas paróquias e comunidades, que haviam sido
abençoados e distribuídos no ano anterior no Domingo de Ramos.

Yara Caripuna, psicóloga
Palavras boas e uma escuta qualiﬁcada são tão bons quanto os medicamentos da ciência
moderna. Preserva a sua saúde mental e te proporciona qualidade de vida. Procure um
proﬁssional e agende seu horário. Trabalhamos com acolhimento e escuta qualiﬁcada..
Contato: (93) 99146-4386

Momentos 2020

