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Editorial
Olá meu irmão e minha irmã! Nosso
informativo celebra neste mês sua edição
de número 100. Foram cem meses entrando
em sua casa e levando a boa nova do Reino
de Deus, informação, galeria de fotos, dicas
de livros e filmes, culinária e outros. Nesta
edição comemorativa podemos dizer
que que fizemos nossa obrigação com
simplicidade e de coração.
Resta-nos dizer nosso muito obrigado a
todos! Tenho a coleção completa e minha
edição preferida e de número 28/10/2016,
onde contava a minha chegada na paróquia.
Nosso informativo O Sagrado não mais
será impresso. A Pascom de nossa Paróquia
estará editando e enviando em formato de
PDF, chegará no seu celular. Você poderá
continuando escrevendo e mandando fotos.
O informativo não para, somente muda de
edição online.
Lembramos a todos que neste mês de
setembro é o mês de conscientização do
valor e a importância de ler a Bíblia Sagrada.
A CNBB pede que leiamos o livro de Josué.
Vamos com este líder, conquistar a terra
prometida.
Sugiro que você leia um capitulo por dia.
Boa Leitura e meditação!
Um grande abraço a todos e que Deus
continue nos abençoando sempre.
Pe. Valdece Schuenk
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MÊS DA BIBLIA
todo tipo de privação de recursos ou bênçãos, não ter
filhos, não ter terra, entre outros, eram vistos como
castigo de Deus, não havia espaço para a visão salvífica do sofrimento que integra a vida do cristão e faz
parte da realidade humana. Desta forma, estudamos
esses textos sempre à luz do novo testamento, onde
nos revela que a benção é derramada de maneira gratuita. Devemos ser fiéis a Deus, cuidar da lei para que
a solidariedade aconteça, para que a vida em comum
seja possível de maneira solidária e integrada e a vida
individual seja respeitada e protegida.
A escolha do mês de setembro como mês da Bíblia
foi feita pelos bispos do Brasil em razão da memória
de São Jerônimo. Para o ano de 2022, a proposta de
estudo para o mês da Bíblia é o livro de Josué que traz
como lema: “O Senhor, teu Deus, estará contigo por
onde quer que andes” (Js 1,9)
Durante este mês, todos nós somos convidados ao
estudo deste texto que confirma que Deus nunca deixa sem resposta as pessoas e comunidades que a Ele
se confiam, conforme indicação do texto-base deste
ano.
O livro tem como personagem principal o próprio
Josué que em hebraico significa “O Senhor Salva” E
seu tema principal é a persistência do povo israelita
nas lutas pela conquista e ocupação das terras. O senhor aparece entre outras divindades de religiões politeístas. Neste contexto, a fidelidade é marcante neste
livro e está relacionada ao sucesso dos grupos liderados à defesa e ao acesso às terras. Para isso deveriam
realizar a Palavra do seu Deus.
O livro de Josué tem uma representatividade marcante no antigo testamento e apresenta a lei não
como uma baliza de punição ou instrumento de castigo, mas aquilo que em hebraico é conhecido como
“Torá”, que indica o caminho que uma flecha faz para
chegar até o alvo, é uma instrução, um manual de vida
que nos ensina a caminhar. Assim, em Josué, vamos
encontrar uma lei colocada em movimento, uma lei
que é ensinada a partir da vida. Trata-se de um texto
deuteronomista e apresenta uma teologia da retribuição, neste caso, a lei é a garantidora do bem-estar
na vida social e pessoal do povo de Israel, solidária e
cuidadora. O livro de Josué é um retrato perfeito de
como a lei aplicada na vida gera bênçãos. Acreditava-se que Deus fazia o bem mas também fazia o mal,

Dentre os diversos textos contidos no livro de Josué está o texto do Cerco de Jericó encontrado no capítulo VI, que tem por finalidade apresentar um povo
potente e corajoso e através do rito litúrgico que o
texto traz, mostrar a realização da promessa, desse
sonho do Povo de Deus por ter Terra, Teto e Trabalho,
algo bastante atual nos dias de hoje onde as lutas se
fazem necessárias e muitos muros necessitam ser derrubados, muros estes da injustiça, da fome, da exclusão, da violência, da intolerância, da discriminação, do
preconceito, do ódio e tantos outros que impedem de
acontecer aquilo que Deus planejou para o seu povo.
Quando o povo de Deus se organiza e derruba esses muros, é possível reconstruir coisas maravilhosas
como a liberdade, a fraternidade, a igualdade, o respeito, a partilha, a esperança...
O Papa Francisco em sua carta encíclica Fratelli
Tutti, no n° 17, vai dizer que é preciso derrubar muros
e construir pontes. As pontes nos unem, interligam.
Que essa experiência do Povo de Deus venha iluminar
a nossa vida e nos animar a sermos portadores da Boa
Notícia da Palavra de Deus e torná-la viva através das
ações por Ela indicadas a fim de que haja vida e vida
em abundância. Façamos durante este mês da Bíblia,
uma boa e comprometida experiência de estudo do
livro de Josué através das nossas formações, dos nossos círculos bíblicos, das nossas celebrações e demais
oportunidades oferecidas pela nossa Igreja. O estudo
da Palavra de Deus é indispensável e enriquecedor
para nossa vida de fé, para nossa missão de realizar o
Seu projeto de amor e salvação.

Eliane Alves
Fonte: Comissão Bíblico-Catequética CNBB
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GALERIA PAROQUIAL
SEMANA DA FAMÍLIA

CHEGAMOS A 100 EDIÇÕES!
Nestes 100 exemplares o jornal O Sagrado foi não
só um meio de comunicação para nós paroquianos
mas acima de tudo uma forma magnífica de evangelizar. Sabemos que a tecnologia hoje impõe dificuldades aos tradicionais jornais impressos, tanto
pela facilidade como pelos custos, e é um a pena
que está modernidade venha também a afetar o
nosso já tradicional jornal. Fica a nossa gratidão aos
colaboradores, patrocinadores é todos que nestes
exemplares impressos deram sua contribuição na
elaboração.
Com. N Sra de Fátima

O conselho pastoral da comunidade Sagrada Família parabeniza a 100ª edição do jornal “O
SAGRADO”. Agradecemos a todos e todas que trabalham para que o jornal seja editado: a PASCOM,
os colaboradores que escrevem os artigos, como
também aos patrocinadores. “O SAGRADO” é uma
riqueza para nossa comunidade e para as nossas
famílias, pois além de ser um informativo contendo
o calendário dos eventos da nossa paróquia e fazer
memória das celebrações ocorridas; ele é um canal
importante de evangelização para as nossas famílias, ajudando-as a crescer na fé. Que Deus abençoe
a cada um e a cada uma que fazem com que a redação do jornal aconteça. Que venha a 1000ª, a 10.000ª
, A 100.000 ª edição...
CPC Sagrada Família - Itaipava
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EVANGELHO DE SÃO MATEUS:
O EVANGELHO DA IGREJA
Jesus no inicio de sua vida pública, manifestou
por meio de suas ações o verdadeiro sentido do
verbo evangelizar, o testemunho de sua missão é
para nós o anúncio de uma vida nova, da qual todos nos somos convidados a participar e a testemunhar com a nossa vida. Desse modo, o surgimento
do Evangelho parte da pregação e testemunho de
Jesus, pois antes mesmo de ser escrito, o Evangelho foi Palavra viva, anunciada e transmitida a nós
através do testemunho. Só existe uma boa nova da
Salvação, concretizada na pessoa de Jesus Cristo,
por isso, um só é o Evangelho, transmitido a nós,
pela inspiração do Espírito Santo, segundo quatro
evangelistas, sendo eles: Mateus, Marcos, Lucas e
João. Mas nosso objetivo é aprofundar um pouco
no Evangelho segundo Mateus.
O Evangelho segundo São Mateus, está entres os
evangelhos sinóticos, sendo o mais comentado e
estudado entre os outros no período da patrística.
Toda escrita está completamente ordenada, detendo um caráter analítico e marcado profundamente pela doutrina. Alguns padres da Igreja, afirmam
com clareza que Mateus, um dos doze discípulos
de Jesus, foi o autor do Evangelho e todo conteúdo
está diretamente endereçado aos cristãos convertidos do Judaísmo, assim sendo, é considerado um
escrito pastoral, com o objetivo direto de transmitir
as palavras e ações de Jesus, respondendo a problemática da comunidade cristã a qual se dirigia.
Mateus recorre algumas fontes para transmitir
para o papel o que era anunciado oralmente, umas
dessas fontes é o Evangelho de São Marcos, no qual
Mateus seguindo sua estrutura de Marcos fazendo
algumas modificações e acrescentando outras, tendo em vista sua experiencia junto a Jesus. O estilo
literário de Mateus é muito característico, pois seu
modo de escrever é tipicamente judaico, utilizando
de paralelismos, inclusões, agrupamentos numéricos e temáticas, prezando por um estilo claro e objetivo, sem muitos contornos.
O Livro é composto por 28 capítulos, que se desenvolve de maneira organizada em cinco sermões
proferidos por Jesus. O primeiro sermão é o da
montanha (Mt 5-7); o segundo sermão é o missio-

nário (Mt 11); o terceiro sermão é o das parábolas
(Mt 13); o quarto sermão é o eclesiástico (Mt 18);
o quinto sermão é o escatológico (Mt 24-26), entre
um sermão e outro, Mateus intercala com alguns fatos da vida cotidiana e da missão pública de Jesus.
Mateus procurou colocar a comunidade cristã diante da mensagem de Jesus e do mistério da
revelação, relacionando de maneira direta com a
Igreja, apresentando-a como uma comunidade fraterna, por isso é considerado o Evangelho da Igreja,
mostrando de maneira clara a ruptura com o judaísmo. Mateus apresenta a Igreja como o povo unidos
a Jesus, a verdadeira descendência de Abraão, herdando toda a missão do Antigo testamento e assumindo a missão de anunciar a Boa-Nova a todas as
nações (Mt 21,43; 10,6).
Uma das principais características do Evangelho
apresentadas por Mateus nas ações e ensinamentos
de Jesus, é o fazer sempre a vontade do Pai, como
fundamento de toda a vida cristã, de tal modo que
o discurso ideal para Mateus é aquele que concretiza a vontade do Pai na vivência cotidiana da fé (Mt
7, 15-27; 21, 28-32).
Portanto, peçamos ao Senhor, a graça de abrir
nossas mentes e nossos corações para com disponibilidade e animo colocarmos em prática vontade
do Pai expressa nas linhas e entre linhas do Evangelho de Mateus, e façamos da nossa oração um compromisso diário de ler, rezar, meditar e estudar a Sagrada Escritura com ousadia e lucidez evangélica.
Seminarista Anthonny
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SANTOS ARCANJOS MIGUEL, GABRIEL E RAFAEL
Com alegria, a Igreja Católica comemora, no dia 29 de setembro, a festa de três santos arcanjos, cujos nomes nos foram revelados nas Sagradas Escrituras: Miguel, Gabriel e Rafael. Sabemos
que, além desses arcanjos, há miríades e miríades de outros seres
angélicos, que são divididos em três hierarquias. Os seres angélicos
da primeira e mais elevada hierarquia, que estão continuamente
em adoração, na presença de Deus, são os serafins, os querubins e
os tronos. Os da segunda hierarquia são as dominações, as virtudes
e potestades, que governam o mundo material e espiritual. Por fim,
os da terceira hierarquia são os principados, os arcanjos e anjos,
que executam as ordens de seus superiores da segunda hierarquia.
A palavra “Arcanjo” significa “Anjo principal”. E a palavra “Anjo”,
por sua vez, significa “mensageiro”. Os arcanjos servem a Deus,
mas também aos homens. Eles anunciam importantes missões aos
homens, como fez o Arcanjo São Gabriel a Virgem Maria (cf. Lc 1,
26-38), e guardam especialmente as pessoas que desempenham
importantes funções para a glória de Deus, como o Papa, os bispos,
sacerdotes e líderes leigos.

ó tu que tens o favor de Deus’”… A partir daí, São Lucas narra, no
primeiro capítulo do seu Evangelho, como se deu a Encarnação. O
Criador o escolheu para acompanhá-lo em todos os seus processos
de salvação, passando pela revelação das profecias até o grande
anúncio que recebeu Messias. A Ressureição e a Paixão de Cristo
também tiveram a sua presença. Saiba um pouco mais sobre este
arcanjo lendo os tópicos a seguir! No Antigo Testamento, o São Gabriel Arcanjo é conhecido por ser aquele que leva até as pessoas as
mensagens necessárias. Através de Deus, ele desempenha esse papel com o propósito dos bons anúncios. Aparece se comunicando
com Daniel, apresentando a visão que um profeta teve no versículo
8,16 da Bíblia.
Assim, também levou a sua mensagem para o povo de Israel,
onde todos estavam em exílio (Daniel 9,21). A sua imagem é reconhecida por estar usando uma vara de açucena, além de ser denominado como o padroeiro dos comunicadores e das comunicações.

São Rafael
São Miguel
O nome Miguel, vem da língua Hebraica. É um nome em forma
de uma pergunta: “Quem como Deus?” É, na verdade, uma “pergunta afirmação”, pois “ninguém é como Deus”. Sendo este também o
significado deste nome. O nome Miguel significa ainda “semelhança de Deus”. Segundo a Bíblia, ele é um dos sete espíritos assistentes ao Trono do Altíssimo, portanto, um dos grandes príncipes do
Céu e ministro de Deus. “Houve então um combate no Céu: Miguel
e seus anjos combateram contra o dragão. Também o dragão combateu, junto com seus anjos, mas não conseguiu vencer e não se
encontrou mais lugar para eles no Céu” (Apocalipse 12,7-8). São Miguel Arcanjo é o grande combatente e vencedor das forças do mal.
Seu nome é citado três vezes nas Sagradas Escrituras: A primeira,
no Antigo Testamento, está no capítulo 12 do livro de Daniel. A segunda, já no Novo Testamento, na carta de são Judas e a terceira,
no capítulo 12 do livro do Apocalipse. São Miguel é considerado
o guardião celeste, o príncipe e guerreiro, que defende o trono
celestial. Ele é também o defensor e protetor do Povo de Deus e
Padroeiro da Igreja Católica. São Miguel Arcanjo é o chefe supremo
do exército celestial, dos anjos que são fiéis a Deus. Ele é conhecido
também como o Arcanjo da Justiça e Arcanjo do arrependimento.
O culto a São Miguel Arcanjo está presente na Igreja desde os primórdios. A ele são dirigidas novenas e orações pedindo a proteção
contra o mal e a direção no caminho de Deus.

São Gabriel
O nome deste Arcanjo, citado duas vezes nas profecias de Daniel, significa “Força de Deus” ou “Deus é a minha proteção”. É muito
conhecido devido a sua singular missão de mensageiro, uma vez
que foi ele quem anunciou o nascimento de João Batista e, principalmente, anunciou o maior fato histórico: “No sexto mês, o anjo
Gabriel foi enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada
Nazaré… O anjo veio à presença de Maria e disse-lhe: ‘Alegra-te,

Um dos sete espíritos que assistem ao Trono de Deus. Rafael
aparece no Antigo Testamento, no livro de Tobit. Esse arcanjo de
nome “Deus curou” ou “Medicina de Deus”, restituiu à vista do piedoso Tobit e nos demonstra que a sua presença, bem como a de
Miguel e Gabriel, é discreta, porém, amiga e importante. “Tobias
foi à procura de alguém que o pudesse acompanhar e conhecesse bem o caminho. Ao sair, encontrou o anjo Rafael, em pé diante
dele, mas não suspeitou que fosse um anjo de Deus” (Tob 5,4). São
Rafael Arcanjo é o portador da cura divina. Ele conduz a humanidade no caminho de Deus, intercedendo pela cura dos males físicos e
espirituais que possam nos desviar do caminho.
Por este motivo, São Rafael Arcanjo se tornou o padroeiro dos
sacerdotes e dos médicos. Além disso, ele é protetor dos viajantes,
dos soldados e dos escoteiros. Portador da misericórdia, seu poder
espiritual está sempre voltado para os hospitais e as instituições de
caridade, onde a misericórdia se faz sempre necessária.
São Rafael arcanjo é também o grande protetor dos peregrinos.
E não apenas dos que estão em viagem, mas, também, de todos
nós que estamos na grande peregrinação a caminho de Deus. São
Rafael Arcanjo protege-nos e guia-nos pelo caminho reto, santo e
seguro dessa vida. Ele nos conduz a Jesus Cristo, o Salvador misericordioso, em quem encontramos a felicidade verdadeira e a salvação eterna. Em última análise, somente em Jesus encontramos a
cura completa do nosso corpo e da nossa alma.
Que os santos arcanjos Miguel, Gabriel e Rafael nos ajudem a
sermos curados, a perseverar na busca pela santidade e a sermos, à
semelhança deles, mensageiros de Deus e do seu infinito amor por
toda a humanidade.

Vânia Viana dos Reis Martins
Fonte: formacao.cancaonova.com
cruzterrasanta.com.br
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DICA DE LEITURA:
QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 2022
Mais do que nunca, precisamos de esperança no combate que é a nossa vida.
Não podemos desanimar. É preciso continuar confiando em Deus, e fazendo a
nossa parte. Em situações como a que estamos vivendo atualmente, a presença
de São Miguel nos ajuda bastante. Esse Arcanjo nos faz sentir de maneira bem
próxima a poderosa proteção de Deus. Além das tradicionais orações a São
Miguel, este devocionário apresenta um esquema de oração mais completo,
com Salmos, antífonas, leitura da Palavra de Deus e meditações que nos
ajudam no aprofundamento da fé.

ESCONDIDINHO DE PRESUNTO!
INGREDIENTES
•
•
•
•
•
•

•
•
300g Presunto Picado
•
250g Batata
250g Mandioquinha (Batata Baroa) •
1 Tomate (picado s/ sementes)
•
200g Requeijão
•
¼ xícara (chá) de Alho Poró

4 Colheres (sopa) Água
½ Colher (chá) Fermento (químico)
5 Colheres (sopa) de Milho
1 Colher (chá) de Farinha de Trigo
Queijo Mussarela (a gosto)
Salsinha, Sal e Pimenta do Reino

1. Descasque e corte as batatas e mandioquinhas em pedaços pequenos e leve para cozinhar em água até que ﬁquem macias.
2. Em uma panela, refogue em um pouco de azeite o alho poró, adicione o tomate picado e 1 colher de sopa de água e deixe cozinhar até
que o tomate murche.
3. Junte o presunto picado e refogue um pouco, adicione o milho e tempere com sal, pimenta do reino, adicione o restante da água e deixe
cozinhar até que levante fervura.
4. Adicione a farinha de trigo e misture até engrossar bem o caldo para ﬁcar cremoso, junte a salsinha picada, misture bem e reserve.
5. Escorra as batatas e mandioquinhas, esprema bem com um garfo com elas ainda quentes, tempere com sal e pimenta, junte o requeijão
aos poucos (usei 2 colheres de sopa) até ﬁcar um purê liso e leve, ﬁnalize misturando o fermento em pó e reserve.
6. Em um recipiente que possa ir ao forno ou micro-onda, monte seguindo a ordem: Purê > Recheio > Requeijão > Purê > Queijo
Mussarela, leve para o forno pré aquecido a 180ºC ou micro-ondas até derreter o queijo.
Observações:
Recheio: Faça o recheio com o que quiser, pode usar peito de peru, calabresa, frango o importante é usar o você tiver disponível e que ﬁque
gostoso.
Requeijão: Caso queira use creme de ricota ou cottage, e as quantidades é a gosto use o quanto quiser.
Purê: Faça o purê com os tubérculos e legumes que tiver em casa, até cenoura pode entra na dança que ﬁca ótimo.
Gratinar: Se quiser gratinar com o meu, deixe em forno alto até que o queijo ﬁque dourado ou use o gratinador do forno.

BOM APETITE!
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PATROCINADORES

