AVISOS 7 E 8 DE JULHO DE 2018
PARA TODA A PARÓQUIA:


FOLHETO DOMINICAL: partir do próximo final de semana não será
mais impresso, como já comunicado na semana passada. Podemos ler
em casa o texto explicativo das motivações, que se encontra na
página três do folheto.



ROMARIA à Aparecida do Norte: 21 a 23 de setembro – passagem na
secretaria no valor de R$ 380,00 (possibilidade de parcelar em três
vezes). Reservas até 18 de agosto.



FORROZÃO DO BETÂNIA: no próximo final de semana, dias 14 e 15 de
julho, no terreno da igreja São Sebastião, participe e convide amigos e
parentes. O fruto desta grande festa será para ajudar a missão do
Burkina Faso, na África. Venda de bilhetes com desconto após a missa
e na secretaria.

o

ATENÇÃO: Missas do próximo domingo: 7h30 - 9h30 e 18h30

PARA LER PESSOALMENTE


CONSAGRAÇÃO À MARIA: inscrição na secretaria até dia 18/08.
Atentos às datas de preparação: 28/08 – 18/09 – 09/10 – 30/10 –
27/11. Missa de Consagração dia 8/12 às 18h30



MISSA DE VISITAÇÃO: na região 10. Próxima terça-feira dia 10 de
julho, às 20h00. Veja o endereço com a coordenação da região ou na
secretaria paroquial.

FOLHETOS DOMINICAIS:
Avaliando a confecção dos panfletos de leitura e avisos com base em algumas
reflexões propostas pela Igreja, apresentamos três aspectos principais a serem
considerados:
 Litúrgico: a Constituição Conciliar Sacrosanctum Concilium sobre a Sagrada
Liturgia descreve sobre a participação dos fiéis, no parágrafo 11: "Para assegurar
esta eficácia plena, é necessário, porém, que os fiéis celebrem a Liturgia com
retidão de espírito, unam a sua mente às palavras que pronunciam(...)", ou seja,
os fiéis ao participarem da celebração litúrgica devem se colocar em comunhão
total com quem preside e proclama os textos sagrados simplesmente ouvindoos, sendo isso reforçado pelo catecismo da igreja Católica que diz: "por alimentar
a fé dos fiéis, os sinais da Palavra de Deus devem ser valorizados: (...) o lugar
onde é anunciada (ambão); a leitura audível e inteligível" (1154).
 Ecológico: a impressão destes folhetos consome, anualmente, 52.440
folhas, o que representa um grande gasto de papel e prejuízo ao meio ambiente.
Refletindo no item 13 da Carta Encíclica Laudato Si’ do Santo Padre, o Papa
Francisco, que se refere "à necessidade de cada um se arrepender do próprio
modo de maltratar o planeta, porque «todos, na medida em que causamos
pequenos danos ecológicos», somos chamados a reconhecer «a nossa
contribuição – pequena ou grande – para a desfiguração e destruição do
ambiente»" concluímos que esse consumo excessivo de papel é um sério dano
ecológico. Apesar de reciclarmos os panfletos que permanecem na igreja após a
missa, nos preocupamos com o meio ambiente, afinal "cresceu a sensibilidade
ecológica das populações, mas é ainda insuficiente para mudar os hábitos
nocivos de consumo, que não parecem diminuir; antes, expandem-se e
desenvolvem-se." (item 55 Laudato Si').
 Econômico: percebemos que, no domingo à noite, são muitos os panfletos
que permanecem na Igreja e são encaminhados para a reciclagem, mesmo que
no início da missa das 19:30h não tenha nenhum nos suportes. Além de ter um
gasto anual para a confecção destes panfletos de R$ 6.000,00.
Após analisar estes três aspectos, concluímos que seria melhor não mais
confeccioná-los para garantir que "a dignidade da Palavra Deus(...)" seja
resguardada na escuta atenta de sua proclamação assegurando que "se volte
espontaneamente a atenção dos fiéis" à ela (Catecismo da Igreja Católica, 1184).
Avisos: serão projetados no final da missa, fixados na entrada da igreja, postados
nas redes sociais e quem quiser pode receber por WhatsApp, basta enviar a
mensagem “QUERO RECEBER OS AVISOS” ao número (31) 9565-1692 (não é um
grupo zap, vai só receber os avisos e convites pessoalmente).

