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Novembro: mês dedicado ao dízimo

S
omos dizimistas porque procuramos 
entender a Palavra de Deus. Perce-
bemos o sentido e o objetivo do dí-
zimo, quando descobrimos que esse 
é um ato de louvor, é um agradeci-

mento a Deus, por tudo o que temos e so-
mos. O Dízimo leva-nos a imitar Deus na 
sua generosidade: educa-nos para a vida de 
comunidade e nos torna irmãos e irmãs de 
todos.
 Se o Dízi-
mo fosse apenas 
uma campa-
nha financei-
ra, com vistas 
a arrecadar di-
nheiro, não te-
ria sentido e nem 
deveria existir. 
Por intermédio do 
Dízimo, o cristão reco-
nhece que deve retribuir 
a Deus uma parte dos bens 
que lhe são dados por Ele. Não é 
taxa nem imposto que se deva pagar 
à Igreja, pois essa não é um clube de pres-
tação de serviços. Dízimo não é pagamento 
de sacramentos ou de serviços prestados 
pela Igreja ou pelo padre. Dízimo não se 

Reflexão sobre o sentido do dízimo
paga, se oferece. Não se cobra, se recebe. 
Antes de mexer com o bolso, o Dízimo toca 
o coração, para dar continuidade ao traba-
lho de evangelização, assistência social e 
manutenção do templo. 
 Sabemos que vocês não são dizimis-
tas por acaso, mas por amor. E agradecemos 
sua fidelidade a essa causa.
 Obrigado porque vocês têm 

um coração sensível 
à bondade divina, 

que se abre a Ele 
em ação de gra-
ças. Obrigado 
pela sua per-
severança na 
contribuição do 

dízimo e enfim, 
obrigado porque 

sabemos que pode-
mos contar com vocês, 

do nosso lado, nesta obra 
que o Senhor nos confiou. 

Persevere sempre…
 Se você ainda não é dizimista, não 

deixe para depois. Faça a experiência e 
verá a promessa de Deus se cumprir na sua 
vida. Procure a Pastoral do Dízimo. Deus o 
aguarda, com muito amor! 

A missa de acolhida do novo vigário aconteceu dia 25 de outubro, 
30 dias depois de sua chegada ser anunciada para o dia 25 

de setembro último. Pe. Rogério se sentiu mal dois dias antes 
de sua vinda e precisou passar por um tratamento, que graças 

a Deus, teve êxito e agora está pronto para assumir o novo cargo.
Bem-vindo, Pe. Rogério!

Nossa paróquia o recebe com muita alegria!

Missa de
Acolhida

A Paróquia recebe Pe. Rogério Augusto de Oliveira

Senhor, dai-me inteligência para entender os fundamen-
tos do dízimo, coragem para vencer o egoísmo e doar meu 
quinhão, compreensão para perceber o verdadeiro signi-
ficado da prática de contribuir, sabedoria, para evitar o 
apego excessivo aos bens materiais e individuais, discer-
nimento para compreender o dever de gratidão que tenho 
pelos dons que recebo de Deus e fé para acreditar que Deus 
ama a quem doa com alegria.

Pastoral do Dízimo
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 O dia de Finados, criado 
para honrar e lembrar as pessoas 
que já faleceram, tem significado 
especial para a nossa Paróquia, 
pois ao fundo de nossa querida 
Igreja da Boa Morte localiza-se o 
mais tradicional e histórico cam-
po santo de nossa cidade.
 O termo “finado” sig-
nifica alguém que se finou, que 
chegou ao fim, que está morto.
 Desde o século XIII que 
a Igreja Católica determinou que 
esse dia fosse dois de novembro, 
um dia após o Dia de Todos os 
Santos.
 Nesse dia vamos aos ce-
mitérios levando flores, acende-
mos velas e rezamos pelos nossos 
entes queridos que já morreram.
 As tradições variam de 
acordo com o país. No México du-
ram três dias.
 Em inglês, o Dia de Fina-
dos é conhecido como All Souls’ 
Day, “Dia de todas as Almas”.
 Nem todas as religiões 
ou denominações comemoram 
esse dia.
 Como algumas religiões 
não acreditam em purgatório não 
têm o hábito de orar pelas pesso-
as que já faleceram.
 Para a nossa Igreja Ca-
tólica, esse dia é muito impor-
tante para que possamos orar pe-
las almas que estão no purgatório 
na espera de que a purificação 
permita que eles entrem no Céu.
 Nós, Católicos, pode-
mos obter a indulgência perpétua 
pelos defuntos. Por isso visitamos 
os cemitérios e principalmente 
participamos da Eucaristia, nas 
celebrações desse dia. Aqui na 
nossa Paróquia teremos celebra-
ções durante todo o dia.
 Tempos atrás, em sau-
dação feita pelo Papa Francisco 
aos peregrinos que participaram 
de audiência geral no Vaticano, 
Sua Santidade, recordou a Sole-
nidade de Todos os Santos e o Dia 
de Finados evocando as palavras 
de São João Paulo II: “Como dizia 
São João Paulo II, estes dias nos 
convidam a dirigir o olhar para 
o céu, destino da nossa peregri-
nação terrena. Lá nos espera a 
festiva comunidade dos Santos. 

“Um pouco de coerência”, 
parece dizer Jesus aos seus 

discípulos. (Mt 23,1-12).

O 
Evangelho dá conta de uma 
das mais profundas diver-
gências entre a proposta de 
Jesus e a cultura contempo-
rânea… Os valores que go-

vernam o nosso mundo garantem-
-nos que a realização plena e a 
felicidade do homem dependem da 
posição a que ele conseguir elevar-
-se na estrutura hierárquica da 
comunidade em que está inserido 
(social, religiosa, profissional…) e 
do poder, da importância, do reco-
nhecimento que ele souber granje-
ar, da sua capacidade de obter su-
cesso. Mas Jesus garante-nos que a 
realização plena do homem depen-
de da sua capacidade de amar e de 
servir… Em jogo estão duas visões 
antagônicas da finalidade da vida 
do homem e dos caminhos que cada 
pessoa deve percorrer para atingir 
a sua realização plena… De acordo 
com a nossa sensibilidade e a nossa 
experiência de todos os dias, quem 
tem razão?
 A Igreja, testemunha do 
Reino e dos valores propostos por 
Jesus, tem de ser uma comunidade 
de irmãos que vivem no amor. Nela, 
não podem ser determinantes os tí-
tulos, os lugares de honra, os privi-
légios, a importância hierárquica… 
Na comunidade cristã, a única coisa 
determinante é o serviço simples e 
humilde que se presta aos irmãos. 
Na prática, é assim que as coisas se 
passam? Que valor tem, na Igreja, 
os títulos, as posições hierárquicas, 
a visibilidade, os cargos, os privilé-
gios, os lugares de honra? Tudo isso 
não poderá contribuir decisivamen-
te para criar divisões que afetam a 
fraternidade e que negam os prin-
cípios sobre os quais se constrói o 
Reino? Quando a vida das nossas 
comunidades cristãs é marcada por 
lutas pelo poder, conflitos, ciúmes, 
a comunidade caminha em direção 
à fraternidade e ao amor?
 Mateus, ao apresentar-
-nos essa poderosa ação contra 
os “fariseus”, pretende alertar os 
cristãos contra a perpetuação de 
um “farisaísmo” (a falsidade) que 
destrói a comunidade. Está a suge-

rir que quando alguém se arroga o 
direito divino de se instalar na ca-
deira do poder e se constitui como 
único e decisivo critério de verda-
de, pode facilmente substituir o 
Evangelho pelas suas próprias nor-
mas, pelas suas próprias leis, pelos 
seus próprios esquemas e visões de 
Deus e do mundo. Como isso é gri-
tante em algumas comunidades!
 O evangelista, ao revelar 
a incoerência dos “fariseus”, alerta-
-nos contra a tentação de mostrar-
mos o que não somos de vendermos 
uma imagem “corrigida e aumenta-
da” de nós próprios para obtermos 
o aplauso e admiração dos outros, 
de vivermos para as aparências e 
não para o compromisso simples e 
humilde com o Evangelho… É que a 
mentira e a incoerência destroem a 
paz do nosso coração, roubam-nos 
a alegria e a serenidade, compro-
metem o nosso testemunho, minam 
a comunidade e põem em causa os 
fundamentos do Reino.
 Ao denunciar a tendência 
dos “fariseus” para impor aos ou-
tros pesos insuportáveis, Mateus, 
está a nos avisar contra a tenta-
ção de inventar exigências e obri-
gações, mandamentos e leis que 
criam escravidão, que oprimem as 
consciências, que metem medo, 
que impedem os filhos de Deus de 
viverem livres e felizes. Isso acon-
tece na Igreja de que fazemos par-
te? As cargas com que, às vezes, 
carregamos os homens e mulheres 
nossos irmãos, serão sempre conse-
quência da radicalidade do Evange-
lho?
 Busquemos, através da 
humildade e do serviço, merecer 
a vida eterna que nos espera, pois 
não sabemos o dia que teremos que 
nos apresentar diante do Senhor.
 Deus abençoe a todos!

Pe. Valter Monteiro da Paixão

Lá nos reencontraremos com os 
nossos queridos defuntos, pelos 
quais agora se eleva a nossa ora-
ção. Vivemos o mistério da comu-
nhão dos santos com a esperança 
que brota da ressurreição de nos-
so Senhor, Jesus Cristo”.

(Reflexão elaborada a partir 
de texto do Site ALETÉIA).

Geraldo Faria – professor apo-
sentado, jornalista, radialista 

(Rádio Sucesso FM), Cursilhista 
(Núcleo Nossa 

Senhora da Assunção)
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“Sopa da Solidariedade”: Projeto que alimenta a nossa fé

Locações para Turismo, 
Excursões, Eventos e Fretamento

Av. Olegário Maciel, 163
Centro - Barbacena - MG
www.solidezlog.com.br
Tel.: (32) 3333-7846

(32) 3331-9821 / (32) 3362-1129
comercial@segurancamib.com
Rua Inês Pereira de Assis, 42

Bairro Boa Morte - Barbacena - MG

Rua XV de Novembro, 126 , 3o piso - Centro
Barbacena - MG - CEP: 36.200-074

Tel.: (32) 3331-8228

www.samaraautopecas.com.br

Peça melhor, peça Samara.

Telepeças: 3331-5101
Depto. Criação: gSam

Barbacena - MG

CASA DE FRANGO

Rua Tomás Gonzaga, 297 - Boa Morte - Barbacena - MG
Tel.: (32) 3333-5966

Rocambole de Frango - Frango Assado - Medalhão de Frango

São Caetano
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P
rezados leitores, nesta edi-
ção apresento um pouco os 
avanços ocorridos no Proje-
to “Sopa da solidariedade”, 
que teve seu início em abril 

do corrente ano. 
 O projeto continua gra-
ças à solidariedade de tantos cola-
boradores, que abraçaram a causa. 
O Sacolão Center Pontilhão envia 
legumes, três vezes na semana, 
para a produção da sopa e, em al-
guns dias frutas, para acompanhar 
a refeição; pães do Super União, 
Padaria Aurora e Mercearia Santa 
Rita (como esse estabelecimento 
não fica no território de nossa Paró-
quia contamos com a colaboração 
do Luiz, coordenador da Pastoral 
Familiar e Guilherme da Comuni-
dade de Cristo Rei, que buscam o 
pão e deixam na casa paroquial), 
caixas contendo copos de água, 
doados pela Copasa, máscaras para 
se protegerem e, no tempo de frio, 
cobertores e peças em tricô.
 Há pessoas que deixam 
na casa paroquial outros tipos de 
legumes, cestas básicas, pacotes 
de macarrão, arroz, feijão, óleo, 
carnes, colheres descartáveis, po-
tes descartáveis de 500 ml, ofertas 
em dinheiro... Estes muitas vezes 
são os anônimos, que desejam 
apenas colaborar. 
 Com as doações em di-
nheiro já conseguimos adquirir um 
freezer porta vertical pequeno e 
um fogão industrial.
 Para a produção da sopa 
nos dias determinados contamos 
com a presença de pessoas volun-

tárias, que são membros ou não 
das pastorais de nossa Igreja. Cabe 
ressaltar que hoje temos algumas 
equipes já formadas, com dias fi-
xos na escala, composta por mem-
bros do Ministério de Adoradores, 
Irmandade de Nossa Senhora da 
Boa Morte e Comissão de Eventos 
e alguns outros voluntários que 
não fazem parte desses trabalhos, 
mas desejam somar para o êxito 
da proposta. Nossa intenção é for-
mar mais equipes fixas, principal-
mente, para os dias de sábado.  
     Para a entrega da sopa 
nas ruas da cidade também temos 
uma escala, com dois carros a cada 
dia da entrega. Essas equipes são 
compostas por membros da Pasto-
ral Familiar; Ministros da Sagrada 
Comunhão; Pastoral do Batismo; 
JUC; ECC, coordenadores de Co-
munidades; Catequese; pessoas 
que não têm nenhum envolvimen-
to pastoral em nossa Paróquia, mas 
se colocaram a serviço por se iden-
tificarem com essa ação social. 
Ainda temos alguns dias livres, 
quando   convidamos pessoas que 
se ofereceram para ajudar, quando 
necessário. É o Evangelho no chão 
de nossa caminhada: “Tive fome e 
me destes de comer”; “Tive sede 
e me destes de beber”; “Estava nu 
e me vestistes”. Além de oferecer 
sopa aos irmãos que moram nas 
ruas temos oferecido essa refeição 
para algumas famílias que hoje, 
em função da pandemia necessi-
tam de ajuda. Quando dispomos de 
alimentos, essas famílias também 
recebem gêneros alimentícios nos 

finais de semana. Hoje,  estamos 
colaborando com outras equipes 
da cidade na montagem de uma 
casa para um senhor que decidiu 
sair das ruas. Quantas doações de 
móveis, utensílios e enxoval rece-

bemos.
 Enfim, somente quem se 
envolve efetivamente é capaz de 
dizer sobre essas experiências (isso 
será tema das próximas edições, 
aguardem!)

 Juntem-se a nós nessas 
ações de solidariedade. Venham 
fazer essa experiencia de amor. 
Lembrem-se: precisamos cuidar!

Vera Fontes, 
Coordenação Paroquial

Comissão de Eventos e Cida Costa, 
coordenadora da “Sopa Solidária, na produção

EJC, uma das equipes de entrega

A sopa no fogão A doação
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Motores: Peças e Serviços
(de todos os modelos)

(32) 3331-7800      
(32) 98490-6510

“Dia de todos os Santos”

Torta de batata inglesa
com carne moída

De Terça à Sexta-feira será realizado 
missa na Igreja Matriz às 19 horas

PROGRAMAÇÃO DE CELEBRAÇÕES

Segundo domingo do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

8H STA LUIZA MARILAC MISSA

9H MATRIZ ASSUNÇÃO MISSA

10H 30M CAMPOLIDE MISSA

19H MATRIZ ASSUNÇÃO / COLÔNIA MISSA

Segundo sábado do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

18H SANTANA CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

18H CRISTO REI MISSA

19H IMACULADA CONCEIÇÃO CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

19H SÃO VICENTE MISSA

Terceiro sábado do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

18H CRISTO REI CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

18H SANTANA E S. JOAQUIM MISSA

19H SÃO VICENTE CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

19H IMACULADA CONCEIÇÃO MISSA

Quarto sábado do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

18H SANTANA CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

18H CRISTO REI MISSA

19H IMACULADA CONCEIÇÃO CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

19H SÃO VICENTE MISSA

Quinto sábado do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

18H CRISTO REI CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

18H SANTANA E S. JOAQUIM MISSA

19H SÃO VICENTE CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

19H IMACULADA CONCEIÇÃO MISSA

Quinto domingo do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

8H STA LUIZA MARILAC MISSA

9H MATRIZ ASSUNÇÃO MISSA

10H 30M CAMPOLIDE MISSA

19H MATRIZ ASSUNÇÃO/COLÔNIA MISSA 

Primeiro sábado do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

18H CRISTO REI CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

18H SANTANA E S. JOAQUIM MISSA

19H SÃO VICENTE CELEBRAÇÃO DA PALAVRA

19H IMACULADA CONCEIÇÃO MISSA

Terceiro domingo do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

8H STA LUIZA MARILAC MISSA

9H MATRIZ ASSUNÇÃO MISSA

10H 30M CAMPOLIDE MISSA

16H NOSSA SENHORA DE GUADALUPE (MAGRI) MISSA

19H MATRIZ ASSUNÇÃO/COLÔNIA MISSA 

Quarto domingo do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

8H STA LUIZA MARILAC MISSA

9H MATRIZ ASSUNÇÃO MISSA

10H 30M CAMPOLIDE MISSA

19H MATRIZ ASSUNÇÃO/COLÔNIA MISSA 

Primeiro domingo do mês

HORÁRIO LOCAL CELEBRAÇÃO

8H STA LUIZA MARILAC MISSA

9H MATRIZ ASSUNÇÃO MISSA

10H 30M CAMPOLIDE MISSA

19H MATRIZ ASSUNÇÃO MISSA MATRIZ/COLÔNIA

INFORMAÇÕES

(32) 3331-4845

Ingredientes: 
6 batatas médias, 1/2 copo de 
leite, 2 colheres de margari-
na, sal a gosto, 250g de queijo 
picado, 250g de presunto pi-
cado, 3 tomates picados, óré-
gano a gosto, queijo ralado a 
gosto.
Modo de preparo: 
Faça um purê das batatas, mis-
turando a margarina e acres-
centando por último o leite e o 
sal. Forre o fundo de um pirex, 
com parte desse  purê. Espalhe 
com cuidado o queijo, o pre-
sunto e os tomates picados so-
bre esse fundo. Salpique com 
orégano a gosto. Cubra com 
o restante do purê. Salpique 
então o queijo ralado. Leve ao 
forno para gratinar por aproxi-
madamente 20 minutos. Sirva 
quente.

Fonte: Tudo Gostoso

“A vida dos santos e beatos são o testemunho de que a 
santidade é a exigência mais profunda de todo o batizado.”

 A Santidade é o dom de DEUS, é obra de DEUS revelada em 
todas  as criaturas.
 Na nossa paróquia há festas lindas e bem organizadas para 
homenagear os Santos. Fazemos tríduo e oraçoes para acompanhar 
as homenagens.
 Os SANTOS são pastores totalmente dedicados à sua gen-
te, testemunhas de caridade e corajosos defensores dos pobres. Os 
sacerdotes, as pessoas consagradas, mas também os fiéis leigos po-
dem fazer o própriotestemunho de fé. Os santos ocupam um lugar 
particular no coração da Igreja e dos fiéis.
 São preciosos, pois enriquecem a Igreja com suas virtudes 
e exemplos.


