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“Erguei-vos e levantai a cabeça porque é justamente
nos momentos em que tudo parece estar acabado
que o Senhor vem para nos salvar; esperá-lo com
alegria mesmo em meio às tribulações, nas crises da
vida e nos dramas da história”
(Papa Francisco)
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ANIVERSÁRIO NATALÍCIO

06/12 – Diácono José Roberto Araújo
14/12 – Padre Renê Luiz Paulino de Oliveira
22/12 – Diácono Adalberto Carlos Fontes
ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO SACERDOTAL

04/12 – Padre Carlos Henrique Ferreira Rocha
04/12 – Padre Maurício Carvalho de Oliveira
04/12 – Padre Paulo Sérgio de Almeida
04/12 – Padre Paulo Sérgio Nogueira
07/12 – Padre Samuel Moreira de Camargo
08/12 – Padre Alcides Alves da Silva
08/12 – Padre Matias M. da Costa
08/12 – Padre Uyrajá Lucas Mota Diniz
(Capelania Militar Nossa Senhora das Graças – AMAN)
09/12 – Padre Clésio Alves Vieira
09/12 – Padre José Luiz Reis Luiz
09/12 – Padre Nilson José dos Santos
10/12 – Padre José Vidal Amorim
11/12 – Padre Flávio Luís Alves
12/12 – Padre Marcelo Augusto Monteiro Fachina
12/12 – Padre Sílvio Rafael Juliano
13/12 – Padre Alexandre da Silva Melo
13/12 – Padre José Antonio Perry
13/12 – Padre Leandro Nunes Teixeira
14/12 – Dom Luiz Henrique da Silva Brito
15/12 – Padre Gildo Nogueira Gomes
15/12 – Padre Vanderley Alves de Oliveira
16/12 – Padre Carlos Alberto Gomes da Silva Júnior
16/12 – Padre Sérgio Brandão Criado
26/12 – Padre Tom Tomas Anchukandom
28/12 – Padre Raju Karingozhakal Joseph (Jacob)
ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO DIACONAL

26/12 – Diácono Antônio Magno de Souza (Toninho)
26/12 – Diácono José Maria Ferreira
26/12 – Diácono Lázaro Corrêa de Mattos
26/12 – Diácono Luiz Antônio da Motta Carvalho
26/12 – Diácono Norberto Antoniol (Bebeto)
26/12 – Diácono Sebastião Teixeira Ramos
26/12 – Diácono Valdir Matias Claudins Pedrosa

ATOS DA CÚRIA
A partir de fevereiro do ano de 2022, acontecerão as seguintes transferências de paróquias e ofícios:
REGIÃO PASTORAL BARRA DO PIRAÍ

REGIÃO PASTORAL BARRA MANSA

Pe. Carlos Alberto Gomes da Silva Jr. (pároco)
Paróquia São Benedito em Barra do Piraí

Pe. Tiago Signorini de Miranda (vigário paroquial)
Paróquia Santo Antônio de Pádua em Barra Mansa

Pe. Márcio Correa Mendes (pároco)
Paróquia Santana em Piraí

Pe. Francisco Alves da Silva (vigário paroquial)
Paróquia Santa Cruz em Barra Mansa

Pe. Sérgio Brandão Criado (vigário paroquial)
Paróquia Santana em Barra do Piraí

Pe. Flávio Luis Alves (pároco)
Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Barra Mansa

Pe. Alexandre Barbosa da Silva (pároco)
Paróquia São João Batista em Paulo de Frontin

REGIÃO PASTORAL RESENDE

Pe. Silvio Rafael Juliano (pároco)
Paróquia Santa Cruz - Mendes

Pe. Paulo Sérgio Nogueira (pároco) e
Pe. Marcelo Augusto Monteiro Fachina
(setor Penedo e Visconde Mauá)
Paróquia São Sebastião em Resende

REGIÃO PASTORAL VOLTA REDONDA
NOMEAÇÃO DE OFÍCIOS
Pe. Alex de Carvalho Ferreira Soares
(pároco) e Pe. Carlos Henrique Ferreira
Rocha (vigário paroquial)
Paróquia Nossa Senhora da Conceição
em Volta Redonda
Pe. Antonio Carlos de Aguiar Moura (pároco)
Paróquia São Sebastião em Volta Redonda
Pe. Alércio Aparecido de Carvalho (pároco)
Paróquia Santa Cecília em Volta Redonda

Pe. Alércio Aparecido de Carvalho
Vigário Geral
Pe. Flávio Luís Alves
Ecônomo
Pe. Sergio Brandão Criado
Reitor Seminário Santo Oscar Romero
Diác. Mayron José Alexandre Pereira
Reitor Seminário Propedêutico Sagrada Família

Pe. Alexandre da Silva Melo (pároco) e
Diác. Mayron José Alexandre Pereira
Paróquia Nossa Senhora das Graças
em Volta Redonda

Pe. Rafael Ferreira
Chanceler da Cúria e Assessor de Imprensa

Pe. Juarez Carvalho Sampaio (pároco)
Paróquia Santo Antônio em Volta Redonda

Sem. João Pedro da Silva,
Sem. Vinícius Bicalho de Oliveira
e Sem. Cayro Gabriel Silva de Oliveria
Membros do corpo de cerimoniários
Sem. Diego Oliveira da Silva
Acólito
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ANO DO CENTENÁRIO
Caros diocesanos(as)!
Estamos a iniciar mais um Ano Litúrgico, como o
tempo do Advento. Uma característica humana que
precisa ser sempre apreciada é a capacidade de esperar, mesmo diante de realidades áridas e quase insuportáveis. Se a esperança se esvanece de nosso interior, nada mais tem sentido.
O tempo do Advento tem muito a ver com expectativa alegre e jubilosa em meio a tribulações e incertezas. Precisamos cultivar a esperança para sobreviver
e projetar nossa vida para um futuro de transcendência e encontro com Aquele que dá sentido à nossa
existência em Deus.
Interessante que muito cobramos de nosso Deus,
esperançosos de obter o que tanto almejamos e,
quando os acontecimentos da vida com seus desafios, tende a roubar nossa esperança, crescem nossas
críticas, cobranças, desânimo e procuramos respostas
desafiando o Senhor - Onde estás? No entanto, muitas
vezes, nos esquecemos que Deus também
espera nossa resposta de amor, nossa
conversão. Somos impacientes com o
que almejamos, com nossos anseios
e, contudo, Deus tem paciência e
espera. Perguntemo-nos… quanto
tempo Deus tem esperado nossa
conversão? Sabemos muito bem,
que Ele não quer nos salvar sem
nossa cooperação. Esta reflexão seria muito importante, ao iniciar este
novo tempo Ano Litúrgico.
Nesta alegre expectativa,
estamos iniciando o ano
do centenário da nossa Diocese, cujo tema
proposto “Memória,
Gratidão e Missão”
nos faz mergulhar
em nossa história de muita fé e
coragem, como

também, nos lançar neste caminhar missionário e
evangelizador. A cada tempo, novos desafios precisam
ser enfrentados, no sentido de, procurarmos, sem perder o que é essencial, ser “sal da terra e luz do mundo”,
dedicados servidores na messe, ramos que não receiam as podas para melhor produzir frutos esperados.
O lema escolhido se encontra no Salmo 105,1
“Rendei graças ao Senhor, anunciai as suas obras”.
Como é importante cultivar a gratidão e o amor. São
atitudes fundamentais para que nossa vida, para que
seja plena de sentido e possa irradiar a luz de Cristo.
O salmo 105, muito apropriado para o momento que
estamos vivendo, celebra a ação de Deus no criado,
na história. Não dá ênfase a pecados e erros do povo
da Aliança, não tem linguagem amargurada dos males do passado, não tem um cunho pessimista, pelo
contrário, quer celebrar, louvar a Deus, proclamar
suas maravilhas. É isso que precisamos, mais do que
nunca, neste tempos em que fomos testados até o
limite das nossas forças: pandemia, crise ambiental
e social, crise política, crise existencial, eclesial… ou
seja, situações de que exigiram de cada de nós um
reavivamento da fé, esperança e caridade onde se
faz ressoar as palavras do Apóstolo Paulo “mas em
todas essas coisas, somos mais que vencedores pela
virtude daquele que nos amou” (Rm 8,37).
É esse espírito do centenário: acreditar firmemente
que nada “nos poderá apartar do amor que Deus nos
testemunha em Cristo Jesus, nosso Senhor” (Rm 8,39).
Ao longo deste ano tão especial, muitos momentos que, certamente foram marcantes para nossa vida
diocesana iremos celebrar: a memória de importantes
acontecimentos em região e a presença sempre atuante e profética da Igreja. Em cada Região Pastoral iremos celebrar a fé, coragem e profecia de nossos antepassados, tais como: a greve da CSN com o assassinato
de 3 operários na Região pastoral de Volta Redonda, a
recordar uma Igreja ao lado dos mais frágeis da sociedade contra um capitalismo selvagem que só visa
o lucro; a inundação da cidade de São João Marcos
que se tornou uma ferida aberta na população local,
inundando a história de um povo na Região Pastoral
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de Barra Mansa; o incêndio e reconstrução da Igreja
Matriz N. S. da Conceição na Região Pastoral de Resende a recordar a capacidade de superação de um povo
de muita fé, que não perde a esperança em meio aos
desafios e, na Região Pastoral de Barra do Piraí, a tragédia ambiental na Serra das Araras e a presença atuante
da Igreja com a ajuda da Santa Sé para auxiliar os desabrigados, mostrando o quanto a Igreja está sensível às
dores humanas de forma concreta. Enfim um ano de
gratidão por esta bela caminhada de fé.
Somos um povo que caminha, sustentados pelo
pão descido do Céu, o maná imperecível que é a Eucaristia, em torno desta mesa posta, iremos, realizar
o III Congresso Eucarístico Diocesano, procurando
refletir sobre o mesmo tema proposto pelo centenário e inserindo como lema bíblico a caminhada dos
discípulos de Emaús e o momento em que o seus
olhos se abrem e anseiam a presença confortadora do Mestre, ao dizer: “Fica, conosco Senhor!” (Lc
24,29). No partir do pão depois da bênção, reconhecem Jesus que desaparece da vista deles a indicar
esta presença especial do Senhor doravante na Eucarística, ou seja, ele não nos abandonou e continua
a aquecer os corações, concedendo novo vigor para
sermos testemunhas do Ressuscitado.
O Congresso Eucarístico deverá ser este grande
momento em que testemunhamos a fé na presença
real de Jesus, maior tesouro da Igreja por ser a presença do próprio Jesus Cristo no meio do povo de
Deus. Desejamos reafirmar a certeza de Ele está no
meio de nós. Ao longo da semana do Congresso, teremos várias iniciativas de cunho pastoral, catequético, formativo e social.
O centenário será um tempo de graça. Que todos nós
estejamos bem envolvidos na participação e colaboração. Com alegria rumo ao centenário, caminhemos.
Abençoado Natal e Ano Novo de boas realizações,
com a bênção de Deus!

Dom Luiz Henrique
Bispo Diocesano
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A NOITE LUMINOSA
DO NATAL

N

este mês de dezembro, os cristãos se
preparam no tempo de advento para celebrar o mistério do Natal. Este mistério
permanece bem desconhecido para muitos de nós.
Na realidade, trata-se da essência mesmo da nossa
fé que acreditamos e professamos, talvez sem nos
darmos muita conta do que isso significa: “O Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14). Quer
dizer que Deus, o Criador, quando veio à plenitude
dos tempos, como comenta São Paulo (Ga 4,4), se
fez homem nascido de uma mulher, a Virgem Maria
de Nazaré. Um milagre certo, mas muito mais que
isso, o Criador se faz criatura, a Palavra se faz carne,
a eternidade entra no tempo, uma palavra humana
acolhe a Palavra divina e nasce de Maria Jesus, o
Redentor da humanidade, o realizador da vontade
do Pai que vem para tudo salvar. Este prodígio é a
entrada da graça de Deus na nossa humanidade daqui em diante partilhada com Deus em Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem. A graça
nos é dada para regenerar as pessoas que aceitam
de ser batizadas e de viver segundo a fé professada
na Igreja, experimentando nelas a vida divina. Ela é
tão poderosa que pode mudar toda a rota da nossa
existência como atestam muitos testemunhos.
Queria partilhar a este respeito a narração (1913)
que Paul Claudel (1868 – 1955) fez da sua própria
conversão fulgurante com 18 anos de idade durante o ofício das primeiras vésperas do Natal 1886 na
Igreja de Notre Dame de Paris.
“Num instante, meu coração foi tocado e acreditei. Acreditei com tanta força de adesão, com um tal
impulso de todo o meu ser, de uma convicção tão
poderosa, de uma certeza tão poderosa deixando
nenhum espaço para qualquer espécie de dúvida,
que, desde então, todos os livros, todos os raciocínios, todas as oportunidades de uma vida agitada,
não puderam abalar minha fé, nem, para falar a verdade, tocá-la”.
Santa Teresinha confessa na sua autobiografia
“História de uma alma” uma experiência parecida,

acontecida na mesma noite de 1886, que ela relata
da seguinte forma.
“Eu era verdadeiramente insuportável, pela minha
excessiva sensibilidade...
Não sei como acalentava o doce pensamento de
entrar para o Carmelo, estando ainda nas fraldas da
infância!... Foi preciso Deus fazer um pequeno milagre
para me fazer crescer num instante, e esse milagre fê-lo no dia inesquecível de Natal. Nessa noite luminosa
que esclarece as delícias da Santíssima Trindade, Jesus, o doce pequeno Menino de uma hora, mudou a
noite da minha alma em torrentes de luz...
Nessa noite em que Ele se fez fraco e sofredor por
meu amor, tornou-me forte e corajosa; revestiu-me
com as suas armas; e desde essa noite bendita, não fui
vencida em nenhum combate; antes, pelo contrário,
caminhei de vitória em vitória e comecei, por assim
dizer, ‘uma corrida de gigante!...’”
Concede o menino Jesus a cada um de nós na
graça do Natal, uma conversão profunda do nosso
coração para seguirmos o caminho novo da vida plena com Maria a nossa Mãe.

Feliz Natal!
Pe. Bernard do Foyer
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DIOCESE CELEBRA DIA DE
FINADOS E APRESENTAÇÃO
DO MEMORIAL AOS FIÉIS
FALECIDOS
Em dois de novembro foi celebrado o dia pelos fiéis
defuntos, a comemoração é uma oportunidade para
rezar pelos irmãos que já se foram. Na Diocese a santa missa foi presidida pelo bispo diocesano, dom Luiz
Henrique, às 09h, na Catedral de Santana, em Barra do
Piraí. Também nesta celebração eucarística, foi dada a
bênção e apresentado o memorial em homenagem
aos falecidos. O gesto está localizado na área externa
da Igreja e é composto por um monolito em formado
de peixe, cujo significado é “Jesus Cristo, Filho e Salvador”. Esteve presente o bispo emérito, dom João Maria
Messi, representantes do clero e seminaristas.
Em sua homilia, dom Luiz Henrique ressaltou que
a data devia ser de saudade, mas também esperança
pela vida eterna. “Hoje, dia de finados, recordamos com
muita saudade de nossos entes queridos, que partiram
desta vida. Uma frase muito bonita que define saudade
como o amor que fica, é isso que nós sentimos quando um ente querido parte da nossa realidade terrena. É
da nossa condição humana, pois estamos de passagem
nos preparando para a eternidade”. Ele completou: “Ao
mesmo tempo, devemos recordar que finados não é
um dia em que choramos os mortos com sentimento de derrota, nós celebramos hoje o dia da esperança
eterna. Porque nos lembramos de nossos entes queridos e acreditamos com muita firmeza em Jesus Ressuscitado e vitorioso sobre o pecado e a morte, que a
vida continua diante de Deus”.
O bispo destacou também sobre as perdas durante
a pandemia e a solidariedade às famílias que estão de
luto. “Este dia de finados do ano de 2021, nos faz recordar também às tantas vítimas, tantas vidas perdidas
nesta pandemia, uma realidade muito difícil. Hoje queremos nos unir em solidariedade, num gesto de proximidade, às famílias enlutadas. Queremos estar solidários, porque uma vida perdida é para se lamentar, a vida
é dom de Deus. Nesse aspecto colocamos no altar do
Senhor todos nossos entes queridos que partiram para
a eternidade”, complementou.

A abertura do memorial relembra que na criação
da Diocese, o mundo estava sofrendo com a pandemia da Gripe Espanhola e agora quase cem anos
depois está vivendo a da COVID-19, o padre Paulo
Sérgio de Almeida explicou a motivação para a criação deste gesto que servirá de homenagem a todos os fiéis que partiram e fizeram parte desta Igreja
Particular. “Ao longo desses cem anos tantas e tantas vidas doadas para nossa igreja diocesana, a partir de nossos bispos, padres e religiosas, mas principalmente quantos rostos anônimos, de pessoas que
não conhecemos, não convivemos que trabalharam,
contribuíram e doaram suas vidas para a Evangelização. São todas essas vidas que nós lembramos com
o gesto de hoje”. Ele ainda explicou que é necessário
refletir sobre a situação atual. “Tudo isso deve nos
falar, nos levar a refletir sobre o nosso trabalho evangelizador e se nós somos os sobreviventes de hoje,
que Deus nos ajude na missão que Ele tem a cada
um de nós”.
O memorial está disponível para visitação de segunda a sexta na parte da manhã e retorna após o
almoço até às 18h.
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SAGRADA FAMÍLIA DE
NAZARÉ: MODELO DA
FAMÍLIA CRISTÃ

A

Família Cristã não é um produto de convenções sociais ou consequência de determinismos biológicos e hormonais.
Também não nasce da necessidade que o homem
tem para nascer, crescer e ser feliz. Estas realidades
existem, mas a família em si mesma, possui a sua
originalidade e o fundamento de sua existência no
desígnio de Deus.
As Sagradas escrituras nos revelam que o Deus
vivo e verdadeiro é um Deus de Comunhão, Uno e
Trino. Por isso, as pessoas divinas da Trindade existem em toda eternidade em uma perfeita comunhão, cuja dinâmica interna é o dom de si. O Pai se
doa ao Filho, o Filho se doa ao Pai e o Espirito Santo
é o próprio dom entre eles. A família é chamada a
viver uma comunhão semelhante à da Santa Trindade, vivendo os esposos o mesmo dinamismo do
dom sincero e total de si que constitui a semelhança
do ser humano com Deus, o caminho da maior realização e felicidade, vocação dada por Deus e tarefa
a ser realizada com toda responsabilidade.

“

Pai se doa ao Filho,
o Filho se doa ao Pai
e o Espírito Santo é o
próprio dom entre eles.

“

A Sagrada família de Nazaré é o perfeito modelo atual para nossa vivência familiar. Espelhamos a
paternidade em José, pai, homem justo, sábio e trabalhador.
São João Paulo II assim escreveu na Exortação
Apostólica Redemptoris Custos sobre a figura e a

missão de São José: “Nessa grandiosa missão da renovação de todas as coisas em cristo, o matrimônio
também é renovado e purificado, torna-se uma realidade nova, um sacramento da nova aliança. E eis
um limiar do Novo Testamento, como já sucedera
no principio do antigo, há um casal. Mas enquanto o casal formado por Adão e Eva tinha sido fonte
do mal que inundou o mundo, o casal formado por
José e Maria constitui o vértice, do qual se expande
por toda a Terra a santidade. O Salvador deu início à
obra de salvação com esta união virginal e santa, na
qual se manifesta a sua vontade onipotente de purificar e santificar a família, que é santuário do amor
humano e berço da vida”. (RC 7)
“A fé de Maria encontra-se com a fé de José. Se
Isabel disse da Mãe do Redentor: Feliz daquela que
acreditou, esta bem-aventurança pode, em certo sentido, ser referida também a José, porque, de
modo análogo, ele respondeu afirmativamente a
Palavra de Deus, quando esta lhe foi transmitida naquele momento decisivo. Bem da verdade, José não
respondeu ao anúncio do anjo como Maria; mas fez
como lhe ordenara o anjo do Senhor e recebeu a
sua esposa. Isto que ele fez é puríssima obediência
da fé. Pode dizer-se que aquilo que José fez o uniu,
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de uma maneira absolutamente especial, à fé de Maria: ele aceitou como verdade proveniente de Deus
o que ela já tinha aceitado na Anunciação. O Concílio ensina: A Deus que revela é devida a “obediência
da fé” (...); pela fé, o homem entrega-se total e livremente a Deus, prestando-lhe “o obséquio pleno da
inteligência e da vontade” e dando voluntário assentimento à sua revelação. A frase acabada de citar,
que diz respeito à própria essência da fé, aplica-se
perfeitamente a José de Nazaré”. (RC 4)
Deus chamou José para servir diretamente a Pessoa e a missão de Jesus, mediante o exercício de sua
Paternidade, sendo um grande educador, defensor
e promotor da vida no seio da Sagrada Família. São
José participou do crescimento contínuo de Jesus,
que o acompanhava na Sinagoga, aprendeu a orar
com São José, seguindo seu exemplo; aprendeu a
trabalhar com São José, na vida diária do trabalho.
Maria, espelho para cada mulher, esposa e mãe
para a família:
Maria de Nazaré foi criada por Deus de modo singular, pois foi preservada do pecado original uma
vez que se tornaria a mãe do Filho de Deus e Salvador do gênero humano. A virgem Maria possui laços
essenciais com o Evangelho da Vida e da família,
porque nenhuma outra criatura humana acolheu,
como ela, a plenitude da vida, ao acolher o filho de
Deus em seu coração e em sua alma. Pela fé, Maria,
além de discípula de Jesus e filha predileta do Pai,
se torna modelo de todos os homens e mulheres
comprometidos com a defesa e a promoção da vida.
Maria ainda hoje ensina a família a acolher a vida
humana, a preservá-la e a defende-la, desde a concepção até a morte natural.
A Sagrada Família também nos mostra que um
matrimônio verdadeiro e de acordo com os desígnios de Deus é indissolúvel e fiel entre os esposos.
Os pais são chamados a serem verdadeiros educadores dos filhos em todos os aspectos de sua
existência, para que cheguem à maturidade com
equilíbrio, sabedoria, com consciência da própria
vocação e da tarefa que lhes cabe na construção da
sua própria família e da sociedade. E a espelho da
Sagrada Família sejamos testemunhos do diálogo,
do amor, da harmonia.

“

A Sagrada Família
também nos mostra
que um matrimônio
verdadeiro e de
acordo com os
desígnios de Deus é
indissolúvel e a fiel
entre os esposos.

“
Jesus de Nazaré, exemplo de cada filho que
quer crescer em sabedoria e graça diante de
Deus e dos homens:
A família é uma realidade tão sagrada e importante, que o próprio Filho de Deus quis encarnar-se
no seio de uma família. Jesus, entrando no mundo
por meio de uma família, elevou e santificou as famílias. N’Ele cada família pode descobrir o sentido
de sua verdadeira vocação.
Por meio da experiência familiar, Jesus de Nazaré adquiria um conhecimento que o formava como
ser humano: caminhar, falar, rezar, conhecer a Lei de
Deus. Os grandes instrumentos deste crescimento,
foram seu pai adotivo, São José e sua mãe, a Virgem
Maria. Na família, Ele experimentou o amor de forma
plena, ao ponto de, na cruz doar a própria vida para
nos salvar, e sendo obediente ao Seu Pai no céu.
Mais uma vez a obediência vem ao nosso encontro.
Como foi dito há umas linhas acima na citação da
Exortação Apostólica Redemptoris Custos: “A obediência de José se encontra na obediência de Maria e
é plenificada na obediência de Jesus ao aceitar por
amor ao Seu Pai Eterno, a morte de Cruz”.

Adriana- Pastoral Familiar
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SEMINARISTA DIEGO
OLIVEIRA É INSTITUÍDO AO
MINISTÉRIO DO ACOLITATO

No dia 20 de novembro aconteceu a Santa Missa
com a instituição do Ministério de Acólito do seminarista Diego Oliveira da Silva, na Igreja Bom Jesus, em
Volta Redonda. O Ministério do Acolitato atua na liturgia auxiliando o presidente da celebração. Destinado
de modo particular ao serviço do altar, o acólito há de
procurar a conhecer o que diz respeito ao culto divino
e compreender seu significado intimo e espiritual.
Em sua homilia, Dom Luiz Henrique explicou sobre
o ministério e a importância para a caminhada formativa dos seminaristas. “Antes das Sagradas Ordens pelo
discernimento da Igreja, da equipe formativa que ajuda e auxilia o bispo neste discernimento, o seminarista deve fazer seu pedido para ser instituído. Reparem
bem que a palavra ministério é o que indica serviço,
todo candidato a sagrada ordem do Presbiterado tem
que sempre em seu coração e em sua vida vivenciar o
sentido do serviço, da entrega e da dedicação. Por isso
antes das Sagradas Ordens eles são instituídos leitores
e acólitos”. Ele ainda acrescentou expressando sua alegria pelo “sim” de Diego. “Estamos muito felizes com a
abertura do coração do seminarista Diego, de pedir e
apresentar à Igreja expressar esse desejo de continuar
sua etapa formativa rumo ao ministério sacerdotal”.
Para o novo Acólito, Diego, é uma missão confiada
a ele e é uma alegria muito grande poder dar mais um
passo. “Para mim é uma alegria, ao mesmo tempo que
uma acolhida responsável da missão que me foi confiada. Para nós que estamos no caminho de discernimento e do abraço a ordenação presbiteral, cada passo

que a Igreja, em nosso pastor, Dom Luiz, auxiliado pelos
presbíteros, nos concede, é a confirmação e conscientização que o chamado que discernimos, vem do Senhor. Vêm de Deus!”
Durante a caminhada formativa dos seminaristas,
são concedidos a eles os ministérios do leitor e do acólito, respectivamente, o passo seguinte é a ordenação
diaconal. “A próxima etapa, sobretudo, é viver com profunda seriedade, o ministério que recebi. Continuar minha preparação espiritual, acadêmica, humano-afetiva
e pastoral, conforme as orientações formativas da Igreja.
E futuramente, se assim a Igreja perceber sinais reais da
vocação presbiteral, em mim, no momento adequado
e oportuno, o próximo passo quanto a esse aspecto, é a
ordenação diaconal”, explicou Diego.
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TEMPO DO ADVENTO:
VEM, SENHOR JESUS!
Meus irmãos e minhas irmãs,
Chegamos no último mês do ano! Dezembro, mês
muito esperado, pois, traz em si importantes características, que o torna singular. É tempo de fazer um balanço do que se passou e estabelecer novos propósitos. Mês também de muitas festas, que desembocam
no Natal, a Festa por excelência.
O mês de dezembro, se bem vivido, nos possibilita uma oportunidade especial de renovação interior.
Isso porque contamos com a ajuda do Tempo do Advento, que é a ocasião em que nos preparamos para
celebrar bem a Festa do Nascimento de Jesus, o nosso Salvador. Como sabemos, são inúmeras as atitudes
que podemos realizar, para bem viver este tempo. E,
sem dúvida, a misericórdia praticada no amor gratuito faz grande diferença e dá sentido ao nosso Natal, o
Natal de Nosso Senhor.
Assim, com a reflexão que será apresentada, espero ajudá-los a colocar sempre mais sentido na vivên-

cia espiritual do Advento, primeiro período do novo
Ano Litúrgico.
A Igreja celebra o mistério da vida de Jesus Cristo,
e Nele também o mistério da vida do cristão e da própria Igreja, no ciclo anual conhecido como Ano Litúrgico. Este Ano Litúrgico é aberto pelo Tempo Celebrativo chamado de Advento, do latim Adventus, que
significa vinda. É o período de quatro semanas, que
antecede a Celebração do Natal do Senhor, como
tempo de preparação.
O tema litúrgico-espiritual do Advento é a vinda
do Senhor, a primeira e a segunda. Por isto, esse tempo se divide em duas partes, segundo o conteúdo bíblico-litúrgico das várias celebrações. Nas primeiras
semanas, particularmente, até o dia 16 de dezembro,
o grande tema é a segunda vinda do Senhor, seu retorno glorioso para o julgamento dos Homens, a chamada vinda escatológica. Ressalta-se o cumprimento
do tempo da salvação, com o aparecimento glorioso
do Senhor que há de se manifestar para toda a humanidade, dando a todas as pessoas o destino eterno
que cada um preparou para si durante sua caminhada terrena, guiada pela Luz que é o próprio Filho de
Deus. A segunda parte do Tempo do Advento, com
ênfase no tema do Nascimento de Jesus de Nazaré,
se apresenta naturalmente como preparação imediata para a Celebração do Natal do Senhor, sua vinda
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histórica, quando nascido da Virgem Maria, manifestou-se para os que creram Nele e inaugurou o tempo
da salvação.
A Igreja se coloca entre a primeira e segunda vinda
de Jesus ao mundo, celebrando o mistério de Cristo
que veio, vem e virá na sua constante manifestação
como Salvador do Homem. Com efeito, toda a Liturgia do Tempo do Advento deve ser vivenciada com
verdadeiro e profundo desejo de conversão ao Senhor que está às portas.
Nesse sentido, o espírito de vigilância e alegre expectativa, - da consumação dos tempos e a viva ação
de graças pela salvação operada pela vinda do Senhor
ao nosso encontro para nos resgatar, - devem brotar do nosso coração, se expressar nas celebrações
e nos vários elementos externos. Mas, primeiramente, devem gerar em nós um compromisso mais sério
com a salvação de todo Homem e do Homem todo,
como afirmou São Paulo VI, no perseverante empenho pela transformação da sociedade humana numa
verdadeira fraternidade, onde a injustiça e seus frutos
como a violência e a miséria não mais roubem a vida
dos filhos de Deus e degradem a casa comum que Ele
nos confiou, como primeiro sinal do seu amor (Gn 1).
Portanto, no início de um novo Ano Litúrgico, o
Tempo do Advento nos coloca em atitude de espera.
Espera Daquele que deve vir em nosso socorro. Esperamos um Salvador, que possa nos dar uma vida
nova e uma nova esperança. A encarnação do Filho
de Deus nos coloca diante de um ato de amor magnífico, que nos dá uma nova condição - a de sermos
filhos no Filho.

“

Portanto, no início
de um novo Ano
Litúrgico, o Tempo
do Advento nos
coloca em atitude
de espera. Espera
Daquele que deve vir
em nosso socorro.

“

Jesus quer novamente nascer em nossas casas e
em nossas famílias. O Filho de Deus encarnado quer
se fazer presente em nossos lares, neste Natal. “No
entanto, este mesmo Deus não pode entrar no meu
coração, se não abro eu a porta.” (Papa Bento XVI Atualmente Papa Emérito). Se não nos abrirmos a
Deus, Ele, mesmo onipotente, não pode entrar no
nosso coração. Jesus precisa do nosso consentimento para estar mais próximo de nós. Nesse sentido, não podemos somente nos distrair com as festividades e o consumo que a sociedade nos sugere.
Somos cristãos e o centro do Natal deve ser sempre
a encarnação do Filho de Deus. Jesus vem a nós,
para que por meio Dele, possamos ir ao Pai.
Logo, temos todo o Tempo do Advento para preparar os nossos corações. O Advento que é este tempo especial; tempo de espera, de expectativa; tempo
de nos preparar, em família, para a vinda do Senhor
Jesus em nosso meio. E, uma ajuda valiosa que temos para esse período é a Novena de Natal. Não
deixemos de vivê-la, organizem-se em família e em
Comunidade, para realização dos encontros. Para
que tenhamos uma profunda experiência de preparação, a fim de vivermos verdadeiramente um Natal
Cristão! A Festa que nos alegra e nos enche de esperança, pois comemoramos a vinda do Filho de Deus,
enviado pelo Pai para nos salvar (Cf. Jo 3,16).
Enfim, vivamos esse período de preparação, com
um coração manso e humilde, para sermos testemunhas desta grandiosa manifestação de Amor. Como
nos fala o Papa Francisco: “Neste tempo do Advento,
somos chamados a ampliar o horizonte do nosso coração, a nos deixarmos surpreender pela vida, que se
apresenta a cada dia com suas novidades.” E, que este
Natal possa trazer esperança, para quem anda desesperado; ânimo para quem está desanimado; alegria
para quem está triste; e paz, para quem vive no meio
de conflito, ódio e violência!
A todos um abençoado Advento, uma abençoada
novena e desde já, um santo e feliz Natal e um Ano
Novo, cheio de alegria e de paz!

Pe.Carlos Alberto G. Junior
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EQUIPE DIOCESANA
DA ABP SE REÚNE PARA
ENCONTRO ANUAL

Na dia 15 de novembro aconteceu o Encontro
Anual da Equipe Diocesana da Animação Bíblica
de Pastoral, com a participação de alguns convidados de cada região. Reunidos em Barra Mansa, no
bairro Colônia, os cinco representantes de cada região pastoral dedicaram-se à análise dos três anos de
caminhada, ao fechar o Ciclo litúrgico A-B-C de aprofundamento dos evangelhos de domingo.
Nesta data também foi definido que o próximo
livro bíblico que será estudado nos encontros bíblicos serão os Salmos, como explica o coordenador
diocesano da pastoral, Rogério Paiva. “Não podemos
esquecer que o ano de dois mil e vinte e dois será
um momento especial na vida e na caminhada das
comunidades de nossa querida Diocese de Barra do
Piraí-Volta Redonda. Celebraremos o centenário da
Diocese que tem como tema: Memória, Gratidão e
Missão; iluminado pelo lema que norteará as celebrações: Rendei graças ao Senhor. Anunciai as suas
obras (Sl 105,1). Nesse contexto, iluminados pelo Salmo 105 que nos ajudará a vivenciar o centenário de
nossa Igreja diocesana apresentamos a proposta dos
encontros semanais para os nossos grupos de animação bíblica. Seremos provocadas e provocados a
nos encontrar em torno da Palavra de Deus refletindo os Salmos propostos pela liturgia dominical”. Ele
ainda completou pontuando que o novo estudo será
um verdadeiro processo de escuta para os fiéis. “Será
um momento de escuta, de descoberta e de nos de-

safiarmos a conhecer a ‘oração’ que sai da boca do
Salmista para juntos refletir e aprofundar a Palavra de
Deus que se faz ‘oração’ e, pela Palavra discernir nossa
missão no mundo e nos comprometer com ela! Que
a Palavra de Deus rezada nos ajude a superar os desafios permanentemente experenciados e nos possibilite manter vivo o ardor da nossa missão de fazer do
mundo a casa de todas e todos. ‘Não ardia o nosso
coração quando ele nos falava pelo caminho, quando
nos explicava as Escrituras? (Lc 24,32)’”.
A previsão para o próximo ano é que os encontros
presenciais retornem 100% e seja possível a realização de oficinas. “Retomar os encontros presenciais
por região pastoral, onde for possível, criar espaços
para ouvir as pessoas, inclusive com visitas às casas,
para melhor escutar, realização de oficinas bíblicas
nas regiões e paróquias e realizar algumas lives de
aprofundamento sobre os Salmos”, pontuou Rogério.
Além da mudança no conteúdo do estudo, o subsídio também passará por algumas alterações. “Ao
longo do ano de dois mil e vinte e dois, na parte introdutória de cada subsídio, ofereceremos aos grupos
uma nova chave de leitura a fim de possibilitar uma
maior compreensão do Livro dos Salmos. O roteiro
dos encontros sofrerão pequenas adequações, para
que possamos vivenciar os Salmos com maior intensidade”, explicou o coordenador. Dentre as mudanças
estabelecidas, destaca-se:
•

Descobrir juntos as maravilhas que brotam dos
Salmos e assim criar espaços de escuta e de partilha do cotidiano;

•

Propor a aproximação ao Livro dos Salmos em
nossos encontros, numa atitude de comunhão
com a Igreja Diocesana;

•

Possibilitar, dentro de um processo de aprendizagem coletiva, a descoberta dos Salmos como a
substancial experiência da oração encarnada na
vida de mulheres e homens.
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moração festiva, somente, onde podemos reunir os
amigos e familiares, comer, beber, dar e receber presentes. O Natal é a celebração em que a Igreja recorda para todos os crentes de que Deus, em sua misericórdia, quis caminhar conosco e, por isso, torna-se
presente no hoje na nossa vida. Ele deu o primeiro
passo em favor de nossa salvação, “primereiou” no
seu projeto de amor por nós e, pela força do Espírito, transcende a estrutura do tempo e do espaço
e torna presente, hoje e agora, este ato salvador de
Deus! Por isso, Jesus é chamado de Emanuel, Ele é
Deus conosco!

“HOJE SURGIU A LUZ PARA
O MUNDO: O SENHOR
NASCEU PARA NÓS!”
(Antífona de Entrada – Natal do Senhor –
Missa da Aurora)

Queridos irmãos e irmãs leitores,

E para celebrar esta grande verdade e experimentá-la todos os dias, exige de nós uma boa preparação, que a Igreja entendeu e colocou logo no início
do seu ano litúrgico, o Advento, um tempo de alegre
vigilância e esperança para o Senhor que vem!

É NATAL! JESUS NASCEU! A SALVAÇÃO CHEGOU
ATÉ NÓS! Esta não é uma ideia, mas uma verdade
que precisa ser afirmada e reafirmada hoje e sempre
e que nos ajuda, inclusive, a retornarmos ao verdadeiro sentido do Natal, que por vezes, está sufocado
por tantas coisas.

Celebrar o Natal, então, é estarmos prontos para
acolher o Menino Deus que deseja hospedar-se e
procura, ainda hoje, “hospedaria” no nosso coração,
na nossa vida e história, na nossa caminhada de fé e
nas nossas respostas diárias no exercício da mesma
fé. Neste gesto de acolhida a Deus que se faz carne e
habita, permanece conosco, temos o ponto chave e
inicial para as demais manifestações natalinas.

Antes de iniciarmos nossa reflexão, a título de
curiosidade, importante dizer que o Natal é celebrado dia 25 de Dezembro por ocasião de uma festa e
ritual pagãos. Isso mesmo, a data recorda o solstício de inverno na Europa, ou seja, devido a inclinação natural da terra, as noites são mais longas e os
dias, mais curtos. Os romanos
A partir disso, tudo ganha
pagãos acreditavam ser esse
um novo sentido. Em Cristo, o
fenômeno natural uma ameaque era trevas, se faz luz! Natal,
ça dos deuses e, por isso, ofeentão, é tempo de expulsar de
O
Natal
é
a
celebração
reciam-lhes sacrifícios para
nossas vidas as trevas do erro,
agradá-los, evitando assim o em que a Igreja recorda da ganância, do poder, da disdesaparecimento do Sol. Com
para todos os crentes
córdia e da autossuficiência.
o passar do curso da história,
de que Deus, em sua
Em Cristo, o que era solidão,
o Império Romano se cristiatorna-se comunhão! Natal é
misericórdia, quis
nizou, e com ele, todos os cultempo de estar em profunda
tos prestados aos deuses foram caminhar conosco e, por comunhão com Deus, com
conduzidos a um único Deus
isso, torna-se presente nossos familiares e comigo
e Senhor, Jesus Cristo. Sendo
no hoje na nossa vida. mesmo. É perceber que nossas
assim, a festa dedicada ao deus
vidas, com Deus, ganham um
Sol, realizada no dia 25 de Desentido novo e plena realização
zembro, foi direcionada para
daquilo que somos chamados
comemorar neste dia o nascipor vocação: somos homens e
mento de Jesus, “o Sol da Jusmulheres de comunhão e relatiça” (Ml 3,20). Desta forma, no pontificado do Papa ção. E, claro, neste tempo, esforçarmos por estarmos
Júlio I (337-352) a declaração desta comemoração em comunhão com aqueles que Deus escolheu para
foi feita de forma oficial por parte da Igreja.
ser nossa família, imagem do Deus que é amor para

“

“

A partir disso, qual o sentido do Natal e de sua
celebração para a Igreja? O Natal não é a celebração
do aniversário de Jesus! Não é uma simples come-

nós! Como também, oportunidade para defendermos esse bem precioso querido por Deus. E Nele,
estamos inseridos! Oportunidade igual e ímpar de
conhecermos a nós, nossos limites, fragilidades, po-
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tencialidades, e respeitarmos o nosso processo que,
a luz da fé, guiados pelo Espírito, aos poucos vão
tomando forma nova em Jesus! Em Cristo, o que era
inimizade, se faz amizade e solidariedade! De forma
particular especial, e não só nesse tempo, importante lembrar, a solidariedade com os pequenos, pobres
e desfavorecidos! A estes, e de modo especial, com
as vestes dos pobres, Cristo veio ao nosso encontro!
Portanto, não há como celebrar o Natal sem gestos
concretos de solidariedade e caridade que brotam
a partir da relação com Cristo. Já dizia Santo Agostinho, “não existe verdadeira amizade senão entre
aqueles que Deus une pela caridade...a caridade
perfeita consiste no amor aos irmãos”. Em Cristo, o
que era velho, se faz novo! Natal, então, é tempo de
renovar os laços de fraternidade. Nele nos tornamos
fraternos, irmãos e irmãs, capazes de ajudarmos uns
aos outros e de trazer de volta, a um mundo chagado pela indiferença, novos olhares e gestos de
compaixão, acolhida sem julgamentos, doação sem
interesses mesquinhos, amor ao estilo de Jesus, o
verbo encarnado!

nino Deus, enfim, tudo isso é importante e refletem
a beleza do Natal quando temos como origem e fim
Àquele a quem celebramos, Cristo, Deus encarnado,
que se faz solidário conosco e torna-se nosso irmão.
Sem Ele, não há Natal e, nem mesmo, poderá se
chamar esta festa de Natal se não colocamos Cristo
como centro D’Ele!

Mais ainda, nos ajudam a recordar a beleza e o
sentido deste tempo os diversos elementos externos que conduzem à uma festa maior e legítima no
interno dos nossos corações: os gestos na Liturgia,
as luzes e enfeites natalinos, os cantos, as iniciativas solidárias que aumentam neste tempo e devem
se estender durante todo o ano, o gesto de dar e
receber presentes a pessoas que queremos bem, as
diversas confraternizações no trabalho, na família, o
presépio que recorda a cena do nascimento do Me-

A você e sua família, faço votos de um excelente
Natal! Que Cristo possa nascer e encontrar acolhida
em vossas vidas, gestos e corações!

Concluo esta breve reflexão com uma frase de
São José Maria Escrivá que, em seu teor, traduz bem
o que até agora partilhamos e nos ajuda a refletir sobre como vivermos esta celebração: “Quando chega
o Natal, gosto de contemplar as imagens do Menino
Jesus. Essas figuras, que nos mostram o Senhor tão
humilhado, recordam-me que Deus nos chama, que
o Onipotente quis apresentar-se desvalido, quis necessitar dos homens. Da gruta de Belém, Cristo diz a
mim e a ti que precisa de nós; reclama de nós uma
vida cristã sem hesitações, uma vida de doação, de
trabalho, de alegria.” (Caminho, 857)

Que o Menino Deus te abençoe!

Diácono Mayron Alexandre
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GRATIDÃO E DESAFIO: A PRESENÇA
DA CONGREGAÇÃO VERBO DIVINO NA DIOCESE
DE BARRA DO PIRAÍ- VOLTA REDONDA

E

stando próximos da abertura do Ano Jubilar da Diocese se faz necessário agradecer aqueles que estão caminhando com esta Igreja Particular desde o seu início. Nesta edição da revista O Diocesano, o
agradecimento é especialmente para a Congregação Verbo Divino, que chegou à Diocese em 1929,
exatos sete anos após a criação da Diocese BP-VR.
A Congregação foi fundada em 1875 por Santo Arnaldo Janssen, que na época era sacerdote na Alemanha. Seu desejo era fundar um veículo de comunicação entre a imprensa e a missão, o material era
composto por notícias e artigos sobre as atividades
missionárias que aconteciam naquela região, a intenção era justamente despertas nos fiéis a vocação missionária. No Brasil, a primeira casa da Congregação
do Verbo Divino foi fundada em 8 de dezembro de
1889, data em que hoje a Igreja celebra a solenidade
de Nossa Senhora da Conceição.
Durante estes quase cem anos de presença na Diocese, a Congregação Verbo Divino assumiu as paróquias
criadas pelos bispos da época, além de construir os seus templos matrizes, que são eles: Igreja Santo Antônio- Saudade, em Barra Mansa; Igreja Nossa Senhora da Conceição- Conforto, em Volta Redonda, Igreja Santa
Cecília- Santa Cecília, em Volta Redonda e a Igreja Sagrado Coração de Jesus- Ano Bom, em Barra Mansa, que
está desde o início da década de 1990 sob os cuidados pastorais da Congregação.
A primeira paróquia assumida pelos padres religiosos foi a paróquia São Sebastião, em Barra Mansa, que
segue sob a responsabilidade dos Verbitas até o tempo presente. O padre Renê Luiz Paulino- SVD, pároco
da paróquia São Sebastião, explicou que o carisma da Congregação é ajudar na missão de levar a Palavra do
Evangelho a todos os lugares. “Anunciar a Boa Nova do Evangelho de Jesus Cristo onde ele ainda não foi anunciado ou o foi de forma o suficiente ou ainda onde há carência de padres diocesanos”, esclareceu.
Em 2022, a Diocese passará por mudanças, mediante a necessidade de atender todas as demandas pastorais existentes, logo a paróquia Sagrado Coração de Jesus deixará de ficar sob os cuidados da Congregação
Divino Coração e ficará de inteira responsabilidade da Diocese. Foram muitos anos de dedicação e serviço
pastoral e missionário dos Verbitas na paróquia, a Diocese agradece todo o empenho e todos os frutos que
foram gerados a partir desta belíssima ação missionária. Que Deus continue abençoando e zelando por todos
os sacerdotes Verbitas e por todos os religiosos, que fazem parte da Congregação Divino Coração. Gratidão
pelos anos de intenso trabalho pastoral!

Camila Teixeira
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ASSEMBLEIA DIOCESANA É
REALIZADA EM NOVEMBRO
No dia 6 de novembro foi realizada na igreja Sagrado Coração de Jesus, em Barra Mansa, a Assembleia Diocesana. Diferente das outras edições, este
ano o evento foi em apenas um dia e contou com a
presença de cerca de 70 pessoas, representantes das
regiões pastorais e do clero.
Dentre os assuntos tratados, abordou-se a apresentação sobre o Sínodo dos bispos, que teve sua abertura
diocesana no dia 17 de outubro, na Igreja Nossa Senhora da Conceição, em Volta Redonda. Esse processo
sinodal ele nasceu, ou pelo menos este Sínodo que vai
acontecer em 2023, começou a ser gestado no ano
de 2015, na verdade a partir da promulgação do documento do Papa Francisco, no qual o Sumo Pontífice
alterou a configuração do Sínodo dos bispos para toda
a Igreja Universal, como explica o padre José Antônio
Perry. “Sempre houve essa preparação que é precedida pela consulta. A consulta das constâncias da Igreja
sempre aconteceu, o porquê deste sínodo dos bispos
de 2023, esta consultação está sendo ampla: o primeiro motivo é justamente por causa do tema do Sínodo,
que trabalhará a sinodalidade, que significa o caminhar
junto da Igreja”.
Além disso, conversou-se também sobre a abertura do ano do Centenário na Diocese e a programação
prevista. Este foi um momento de diálogo com as regiões pastorais, para apresentar como será o próximo
ano pastoral da Diocese. Também foi pauta, o processo de reabertura das comunidades, em virtude da
pandemia, muitas foram as pessoas que se afastaram
e agora o questionamento que fica é como está se
dando esse retorno do povo. “Como ser Igreja numa
realidade pós-pandemia, diante de desafios nossos
de missionariedade? Como o nosso povo reagirá nessa retomada? É claro que uma coisa importante para
a gente ressaltar, é que em nossas comunidades não
poderão faltar o cuidado com as pessoas, o acolhimento, o amor, ouvir os anseios e as dúvidas”, explicou o Bispo diocesano, Dom Luiz Henrique.
Rezemos pelo o próximo ano pastoral e por toda
nossa Diocese!
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A ESPIRITUALIDADE DO CICLO DO NATAL
“E a palavra se Fez Carne e veio morar entre nós” (Jo 1,14s)

N

o mês de novembro apresentamos em poucas palavras sobre o sentido espiritual do tempo litúrgico. Sua riqueza e contribuição na dimensão espiritual da vivência da fé cristã. Neste mês de dezembro quero de forma simples e objetiva apresentar neste artigo a importância da espiritualidade do
ciclo do Natal, que inicia na noite do dia 24 e se encerra com a missa do Batismo de Jesus.
A liturgia da Igreja a partir do mês de Dezembro volta seu olhar para o Mistério de Deus, que desceu do céu
e veio morar entre nós. No Símbolo Niceno Constantinopolitano, rezamos: “E para nós, homens, e para nossa
Salvação, desceu dos céus, e se encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria”; e no ofício da Imaculada
Conceição, rezamos: “Para que o homem suba as sumas alturas, desce Deus dos Céus para as criaturas”. Para
compreendermos bem este período, vejamos um pouco sobre o tempo do advento.

Tempo do Advento
Para uma boa vivência da fé, a Igreja em sua sabedoria, nos prepara para celebrar os tempos fortes da
liturgia. Assim como a Páscoa, o Natal tem um tempo de preparação, ao qual se dá o nome de Advento
(chegada, vinda). Segundo frei Alberto: “o Advento é o
ponto de partida e o ponto de chegada de um ciclo da
espiral dos anos que vivemos, caminhando ao encontro do Cristo que um dia há de se manifestar na glória. É
o ponto de partida e de chegada de cada Ano litúrgico”.
No período do Advento encontramos a mensagem
da tríplice vinda de Cristo: Cristo veio, Cristo vem, Cristo Virá, esta realidade é celebrada e vivida no tempo
do advento. Com a liturgia do Advento encontramos
nos dois primeiros domingos, conforme nos orientou
e orienta o Concílio Vaticano II, a segunda vinda gloriosa de Cristo; e nos últimos dois domingos a vinda
histórica de Jesus.

memora a primeira vinda do filho de Deus entre os
homens, e simultaneamente é o tempo no qual, através daquela comemoração, o espírito é conduzido à
espera da segunda vinda de Cristo no fim dos tempos.
O Mistério Litúrgico do Natal

Para vivermos bem este tempo importante da liturgia serão nos apresentados três figuras importantes
ao longo deste tempo: o povo de Deus do Antigo Testamento encarnado em Isaías, o profeta e precursor
João Batista; e Maria mãe de Jesus, a Nossa Senhora
da Expectação.

No Natal celebramos a linda Solenidade do nascimento e da manifestação de Jesus Cristo, luz do mundo que vem para iluminar as nossas trevas. Na Solenidade do Natal, a liturgia nos recorda o nascimento
do filho de Deus Pai no meio de nós, na humildade
da natureza humana e na simplicidade da gruta em
Belém nos traz o dom de uma vida nova e divina.

Sobre este tempo é bom ressaltar que o advento
apresenta a nós esta dupla característica: é tempo de
preparação para a solenidade do Natal, no qual se co-

Segundo frei Alberto Beckhauser: “o Ciclo do Natal
não deve ser restringido à festa do Natal do Senhor.
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Atinge todas as demais festas em que Cristo se manifesta de alguma forma como salvador”. Vejamos em
quais festas há essa manifestação: “Temos assim sua
manifestação no nascimento em Belém celebrado o
Natal. Nessa mesma festa temos o aspecto da manifestação na visita dos pastores. Segue a festa da Sagrada Família em que Cristo se manifesta no Templo.
Vem depois a festa da oitava de Natal, hoje chamada
também solenidade de Nossa Senhora, Mãe de Deus,
onde aparece o Evangelho em Cristo é circuncidado e
recebe o nome de Jesus. Segue a festa da Epifania, em
que o Senhor se manifesta aos povos como salvador, o
Batismo de Jesus, em que ele aparece como messias,
que inicia sua missão” (Beckhauser.A P. 197).
Segundo São Leão Magno, o Natal é, portanto, “a
verdadeira festa da redenção, em intima relação com a
Páscoa”. Ele torna presente o ponto de partida de tudo
o que se cumpriu na carne de Cristo para a nossa Salvação. O Natal tem uma dimensão cósmica. “Na encarnação Cristo Reintegra o universo: Ele, verbo invisível, apareceu no céu de forma visível na nossa carne e,
gerado antes dos séculos, começou a existir no tempo,
para assumir em si toda a criação e elevá-la da sua
queda, para reintegrar o universo no teu plano, ó Pai, e
reconduzir a ti a humanidade dispersa” (MR. Segundo
prefácio do natal).
Na oitava depois do natal celebra Maria, Mãe de
Deus, e ao mesmo tempo glorifica o nome de Jesus; neste nome quer dizer: Deus salva. No segundo

domingo depois do natal, tomamos consciência do
mistério da encarnação, o nascimento do filho de
Deus, que vem viver a condição humana, inaugura
o nascimento de todos os homens para a vida de
filhos de Deus; esta é a vida nova que Jesus nos deu
no seu natal.
Na solenidade da Epifania a luz de Cristo brilha e se
manifesta aos olhos de todos. Os Magos, que seguem
o sinal da Estrela, representam a humanidade inteira
chamada a reunir-se em torno de Jesus na fé.
No domingo após a Epifania celebramos particularmente o batismo de Jesus: a voz do Pai e a força
do Espírito Santo, que descem do céu, o investem oficialmente de sua missão de salvador, analogamente,
cada um de nós, no batismo, se torna participante da
mesma missão.
Por fim queridos irmãos, digamos com voz forte se
soubermos deixar Cristo nascer em nós pela caridade
fraterna. É necessário que neste novo ano saibamos
nos preparar bem para acolher Jesus que quer nascer
em nossa vida e em nossa história. Celebrar o natal
não é somente recordar o nascimento de Jesus, mas
é deixar Jesus nascer em nosso coração, para que sua
luz reflita na vida de tantos irmãos e irmãs.

Pe. Antônio Carlos

21 | Notícia

DIA NACIONAL DA
CONSCIÊNCIA NEGRA É
LEMBRADO COM MISSA
ORGANIZADA PELA
PASTORAL AFRO
No dia 20 de novembro aconteceu na Co-Catedral Nossa Senhora das Graças, em Volta Redonda,
a santa missa em intenção pelo Dia da Consciência
Negra, com a participação dos membros da Pastoral
Afro das quatro regiões pastorais da Diocese. A celebração eucaristica foi presidida pelo bispo diocesano,
dom Luiz Henrique, concelebrada pelos padres Jorge
Rodrigues, José Luiz Reis e Carlos Henrique Ferreira.
Em sua saudação inicial, o bispo destacou que importância da pastoral para a Igreja e sociedade. “Eles
são os irmãos que ajudam no resgate a dignidade dos
afros descendentes de nosso país, um país como o
nosso, miscigenado, todos nós temos em nosso sangue essa ancestralidade africana, um povo com muito suor e lágrimas escravizados que contribuíram e
continuam contribuindo com o desenvolvimento de
nosso país. Hoje Dia da Consciência Negra queremos
reforçar nessa liturgia para cada um de nós o que nos
diz São Paulo: Somos irmãos! Somos todos irmãos e
irmãs em Cristo Jesus”. O bispo ainda pontuou sobre
a missão de combater o racismo, que está enraizado no Brasil. “Nós como Igreja devemos sempre nos
empenhar e lutar contra o odioso racismo, devemos
apoiar políticas afirmativas em que todos sejam vistos

como irmãos, com a mesma dignidade humana independente da cor da pele”.
O Evangelho de sábado lembrou a necessidade de
o Cristão ser resistente com o que o afasta de Deus.
“Ontem, no passado como hoje, nós precisamos estar
muito atentos para resistir a tudo que nos afasta do
caminho da justiça, da fraternidade e da paz, da Palavra do Evangelho. Resistência enquanto um caminho,
não violento, mas um caminho de fidelidade e convicto com os valores da nossa fé”, explicou dom Luiz
Henrique em sua homilia.
A Pastoral Afro Brasileira possui presença ativa em
todas as regiões pastorais, seu objetivo é ser a favor
da vida, se colocando a serviço inspirados na fé em
Jesus Cristo, buscando combater a discriminação e
a desigualdade social, reconhecendo na população
negra o contingente de excluídos históricos, promovendo a cidadania plena, buscando fortalecer a sua
luta através do diálogo ecumenismo e inter-religioso, oferecendo à missão evangelizadora da Igreja
elementos significativos da cultura e tradições afro-brasileiras. Para quem desejar fazer parte entre em
contato com a secretaria da paróquia e saiba os dias
dos encontros.
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PARÓQUIA SÃO JOSÉ
RECEBE CHAVES DA CAPELA
NOSSO SENHOR DOS
PASSOS

No dia 21 de novembro foi realizada em Itatiaia
a cerimônia oficial da entrega das chaves da Capela
Nosso Senhor dos Passos. A iniciativa aconteceu às
09h e a Igreja retornou ao domínio da Mitra Diocesana de Barra do Piraí- Volta Redonda. A programação do evento começou às 09h com a procissão
saindo da Matriz de São José, às 09h30 a oração do
Santo Terço, às 10h homenagens e agradecimentos
e às 10h15 a celebração eucarística.
As construções da Capela tiveram início em 1898
e encerrou-se em 1914. Porém, não há registros de

quando a igreja foi fechada, sabe-se apenas que se
encontra em desuso desde a década de 80. Para a
paróquia é uma alegria muito grande poder retornar
à Igreja que possui uma importância histórica para o
munícipio. “Penso que essa Capela Senhor dos Passos representa a fé mais pura do povo dessa cidade
que deseja muito tê-la novamente. Representa a fé
de um povo que, em meio a tantas lutas, continua
amando a Nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor dos
Passos”, expressou o padre José Flávio, pároco da
paróquia São José.
O próximo passo agora é dar início às reformas para
que a Igreja volte a ser utilizada pela comunidade.
Créditos: Pascom
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MARIA, MÃE DA
ESPERANÇA

N

essa edição da revista O Diocesano, venho recordar a vocês, queridos leitores, a
importância de bem viver este tempo do
Advento. Ouso também sugerir um seguro método
para fazê-lo. Tendo iniciado já no domingo 28 de
novembro, o Advento nos quer trazer à memoria a
necessidade de nos prepararmos para as vindas de
Cristo Jesus. De fato, Cristo veio ao mundo na plenitude dos tempos, virá novamente, no fim, e vem
agora, no nosso dia a dia, para nos visitar. Ora, que
melhor maneira poderia haver de nos prepararmos
para tão importante visita, do que nos aproximando do testemunho e da vida de quem melhor nesse
mundo soube esperar o Senhor?
“Quando chegou a plenitude dos tempos, enviou
Deus o seu Filho, nascido de mulher” (Gl 4,4).
A Igreja nesse tempo celebra com grande devoção a memória da Bem-aventurada Virgem Maria.
Ela é cheia de Graça por ter sido eleita e destinada
por Deus para ser a mãe do Redentor (RM 9). Como
nos recorda Santo Irineu, já no séc. II, “o próprio Senhor declara ser o Filho do homem por recapitular
em si aquele primeiro homem a partir do qual foi
modelada a mulher”. Maria, a nova Eva, foi também
modelada, por ser eleita pelo Pai, escolhida pelo Filho e confiada eternamente ao Espírito de santidade
(RM 8). Na eleição de Maria fica clara a predileção
de Deus pelos pobres e humildes, aos quais efetivamente Ele concede a salvação (LG 55). Eis o mistério da Virgem Maria, pelo seu Sim recebemos novamente a graça que fora perdida nos primeiros pais.
Venho, então, sugerir uma devoção muito própria
desse tempo, a devoção à Nossa Senhora do Ó, ou
à Virgem da Expectação. Trata-se de ter presentes
os mesmos sentimentos que a Virgem Maria trazia
em seu coração quando da aproximação do tempo
em que estava para dar à luz. A imagem é de Nossa
Senhora grávida, já próxima do nascimento. O sentimento é o de alegre expectativa e de sóbria preparação. Os dias são guiados sobretudo pelas virtudes
da esperança e da paciência, de modo a perseverar

no bem durante a espera. Para aqueles que rezam a
Liturgia das Horas, a partir do dia 17, na semana que
precede o Natal, temos as antífonas do Magnificat
que dão o nome a essa devoção – as chamadas “antífonas do Ó”. Todas elas clamando ao Senhor que
vem: “Ó Sabedoria”, “Ó Adonai, “Ó Raiz de Jessé”, “Ó
Chave de Davi”, “Ó Sol nascente justiceiro”, “Ó Rei das
nações”, “Ó Emanuel”; e se concluem: “Vinde Salvar-nos, vinde sem demora”. Finalmente, venho recordar, “quem perseverar até o fim, será salvo” (Mt 10,22)
e ouvirá a resposta do cordeiro: “Sim, venho muito
em breve” (Ap 22,20).
Que a Virgem Maria, a Mãe da Esperança e Virgem da Expectação, reavive em toda a Igreja o espírito do Advento, para que a humanidade inteira volte a pôr-se a caminho rumo a Belém, donde veio e
virá de novo para nos visitar o Sol que nasce do alto,
Cristo nosso Deus. Amém.

Sseminarista Lucas Krauss
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PASTORAIS EM
AÇÃO: PASTORAL DA
SOBRIEDADE PROMOVE A
VIVÊNCIA DOS 12 PASSOS
Com o objetivo de ser uma ação sólida na Prevenção e Recuperação da Dependência Química,
a Pastoral da Sobriedade possui presença ativa na
maioria das paróquias da Diocese. A iniciativa propõe o acompanhamento e apoio aos dependentes
químicos, baseando-se na intenção de buscar uma
vida nova, em que é sugerida a vivência dos 12 passos que são aplicados ciclicamente, em cinco ciclos
e, estes passos são:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

à pandemia se fez presente para que acontecesse esta
live, que no inicio era para ser a nível Diocesano e
acabou sendo assistida nos quatro cantos do Brasil,
ajudando muitas pessoas a se manterem sóbrias e os
grupos tinham contatos e fomos montando esta rede
via Whatsapp”, explicou.

Admitir;
Confiar;
Entregar;
Arrepender-se;
Confessar;
Renascer;
Reparar;
Professar a Fé;
Orar e Vigiar;
Servir;
Celebrar; e
Festejar.

Com a pandemia, a Pastoral teve que se adaptar a
nova realidade e ao método dos encontros, visto que
não foi possível reunir presencialmente para manter
um diálogo e proximidade com os participantes. “A
pandemia foi muito difícil para a Pastoral da Sobriedade, além do afastamento social e não está perto daqueles que sabíamos que precisavam de um abraço
foi complicado. O dependente seja ele com qualquer
tipo, precisa da disciplina diária de um dia de cada vez,
este processo foi um desafio”, disse o coordenador
diocesano da Pastoral da Sobriedade, Luis Fernando
da Silva. Ele ainda acrescentou que a solução encontrada foi organizar essas reuniões nas redes sociais,
virtualmente por meio de transmissões. “Com a orientação da Pastoral Nacional começamos a pensar em
como iríamos proceder e ajustamos o passo semanal
em uma live, que era transmitida pelo Facebook. Com
a participação de um grupo de agentes que em meio

Há encontros semanais em Volta Redonda de forma presencial, na Casa Santíssima Trindade, na terça-feira, às 19h, localizada no bairro Retiro, na Comunidade Santa Edwiges, na terça-feira, às 19h, no Vila
Rica e na Comunidade São João XXIII, na quarta- feira, às 19h.
Para quem sentir o desejo de ser um agente da
Pastoral da Sobriedade é necessário fazer um ciclo
completo com os 12 passos proposto pelo Programa
Vida Nova e depois participar da formação oferecida
pela Diocese.
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ORAÇÃO DO CENTENÁRIO
DEUS Pai de misericórdia, Senhor da Vida.
Nós vos louvamos pelos 100 anos de caminhada missionária e evangelizadora da Nossa Igreja
Diocesana de Barra do Piraí-Volta Redonda.
Queremos celebrar este tempo de graça contemplando o nosso passado de muitas conquistas,
mas também direcionando nossos esforços e esperanças para o hoje da nossa história, com
seus grandes desafios, sabendo que Seu Amor nos encoraja a sermos anunciadores da Boa
Nova de Seu Filho Jesus, Caminho, Verdade e Vida.
Eis-nos aqui, um povo de coragem e perseverança que não se deixa abater pelas desventuras de
um mundo marcado pela indiferença e egoísmo, onde a injustiça parece prevalecer. Queremos
ser protagonistas de uma Igreja solidária, comprometida com a verdade e a misericórdia.
Na Eucaristia temos a certeza de sua presença, alimento e força na caminhada.
Neste tempos de profundas transformações Maria, Mãe de Vosso Filho caminha conosco
oferecendo sua ternura materna e, junto com ela, nossa padroeira a Senhora Santana a nos
indicarem a trajetória da confiança e entrega inabalável em vossas mãos.
Envia-nos vosso Santo Espírito para que trilhemos um fecundo caminho de fidelidade. Que as
sementes da Vossa Palavra, lançadas em nossos corações ao longo destes 100 anos, continuem
a produzir frutos de caridade, justiça e paz.
Amém

HINO DO CENTENÁRIO
DAI GRAÇAS AO SENHOR,
SUAS OBRAS PROCLAMAI! (Sl 105,1)
POR CRISTO, COM CRISTO, EM CRISTO,
GLÓRIA ETERNA A DEUS CANTAI!
1- Cem anos anos de rica MEMÓRIA
Queremos juntos hoje celebrar:
É Deus que sempre faz da nossa história
Revelação de Seu amor sem par.
2- Cem anos de tal GRATIDÃO
Por tantas vidas postas a servir
São tantos dons, mas um só coração:
É o Reino eterno a se construir!
3- Cem anos de viva MISSÃO
Que se renova no divino amor,
Tendo em Sant’Ana firme proteção:
Igreja Santa, povo do Senhor!

26 | Sintonia do Vale

PRIMEIRO PRÊMIO DO AMIGOS DA
EVANGELIZAÇÃO FOI PARA BARRA MANSA

N

o último sábado do mês de novembro, dia 27, foi sorteado o primeiro prêmio da iniciativa Amigos
da Evangelização. O anúncio do ganhador foi transmitido pelas ondas da Sintonia do Vale. O amigo ouvinte também acompanhou a divulgação do resultado pelas redes sociais.

O fogão de cinco bocas foi para a região pastoral
de Barra Mansa. Idê Zorzan Coelho foi a grande contemplada. Ela participa da Comunidade Nossa Senhora de Lourdes, localizada no bairro Vila Nova. A igreja
integra a Paróquia Santa Cruz, em Barra Mansa.
Durante a produção da matéria, não foi possível
obter contanto com a benfeitora dos meios de comunicação da Diocese de Barra do Piraí - Volta Redonda.
No entanto, a participação da primeira ganhadora da
iniciativa Amigos da Evangelização é aguardada para a
próxima edição do O Diocesano.

Mariana, Vanessa e Douglas durante o sorteio do
fogão (Dia 27 de novembro de 2021)

Além de concorrer a prêmios incríveis, o sócio evangelizador contribui para a manutenção da rádio da Sintonia do Vale, como recorda Vanessa Eleodoro, supervisora administrativa da rádio do povo: ‘‘O recurso que
chega dos nossos parceiros é destinado à concretização de manutenções necessárias para o funcionamento
diário da nossa emissora. Atualmente, podemos dizer que o sócio é um dos nossos maiores patrocinadores.
Por isso, aproveito a oportunidade para agradecer a contribuição de todos os benfeitores’’.
O ano de 2021 será finalizado com o sorteio de um refrigerador de 371 litros. Em janeiro, um sócio evangelizador vai iniciar 2022 com uma TV LED de 65 polegadas. Todos os amigos da evangelização, que contribuem
com um valor mensal de R$25, irão concorrer aos prêmios. É importante lembrar que se a colaboração for de
R$ 50, o sócio terá uma chance a mais de ganhar, e assim sucessivamente.
Além dos prêmios já mencionados, o benfeitor dos meios de comunicação da Diocese de Barra do Pira-Volta Redonda também pode ser presenteado durante o programa Amigos da Evangelização. O programa é
destaque na programação da 98,9 FM aos sábados, a partir das 08h. Durante a atração, ocorrem sorteios de
presentes católicos voltados aos sócios evangelizadores.
VEM EVANGELIZAR CONOSCO
Você ainda não é sócio evangelizador? Não perca tempo, entre em contato com o setor administrativo da
Sintonia do Vale, em horário comercial, pelo telefone: (24) 3341-6767 ou (24) 9 9999-2580. O último número é
o contato da rádio pelo WhatsApp.
Com a sua contribuição, a rádio do povo seguirá levando entretenimento, informação, e claro, evangelização as quatro regiões pastorais da Diocese e para quem tem a possibilidade de acompanhar a programação
da Sintonia do Vale pela internet.

Matheus Suominsky

