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Paróquia de Liberdade - Arquidiocese de Juiz de Fora

Vinde eVede
Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento

PARÓQUIA EM MOVIMENTO
Durante a Quaresma: CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA
Tema: FRATERNIDADE e DIÁLOGO: Compromisso de amor
Lema: Cristo é nossa paz: do que era dividido fez uma unidade
(Carta aos Efésios, 2, 14)

Quarta-feira de cinzas

Via-sacra Penitencial

Momento interiorização na live

Encenação do ﬁlho pródigo

FIQUE ATENTO:
Quaresma é tempo de Deus em nossa vida. Vivamos, pois, esse tempo com
Espírito contrito, na oração, na penitência e na caridade.
A quem desejar se confessar, o Padre estará atendendo todas as sextas
feiras no Santuário Basílica. Aproveitemos este tempo da graça de Deus.
HOMENAGENS A SÃO JOSÉ - PATRONO UNIVERSAL DA IGREJA:
(Celebrações com agendamento de presença)
NOVENA: Do dia 10 até dia 18 de março, sempre às 19h no Santuário Basílica
DIA 19: Missa às 15h e 19h, no Santuário Basílica
DIA 21: Início do Setenário das Dores de Maria todos os dias às 19h
DIA 28: DOMINGO DE RAMOS: Missa às 08, 10, 15 e 19h.
Adentremos com alegria a SEMANA SANTA para vivenciarmos a Páscoa
do Senhor Ressuscitado, no dia 04 de abril!

E CONTINUE ACOMPANHANDO CONOSCO PELAS REDES SOCIAIS E NOSSOS ENDEREÇOS ELETRÔNICOS
Santuário Basílica Bom Jesus do Livramento
SBJL WebTV

@santuariobasilicasbjl

Rádio Rede FM de Minduri 95.5

PALAVRA DO PADRE

PASCOM: COMUNICANDO A FÉ

Da quaresma a Páscoa!

MENSAGEM DA REDE FM 95,5 -

Caríssimos ﬁéis do Bom Jesus do Livramento:

Com grande esperança, iniciamos março
marcado pela espiritualidade da Quaresma
que nos prepara para a
grande semana da vida
de todos os cristãos:
celebrar a razão de
nossa fé, que é a
RESSURREIÇÃO DE
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO. Além disso, é o mês
que, neste ano, deve ter destaque todo especial,
porque Papa Francisco declarou que do ﬁnal de 2020
ao ﬁnal de 2021 a Igreja deve celebrar um ano
dedicado a São José por ser o Patrono da Igreja
Católica (conferir ar go na página 4).
Essas duas mo vações (Semana Santa e Ano
Joseﬁno) vão nortear nossos passos em meio à
pandemia que nos roubou a alegria da convivência
fraterna seja em eventos sociais ou em nossos
momentos religiosos onde o povo de Deus se congrega para celebrar a fé no Deus vivo. A Quaresma não é
tempo de tristeza nem de cara feia. É ocasião para
estreitarmos a nossa amizade com Jesus e assumirmos pensamentos, sen mentos, critérios e valores
que Ele nos ensinou. Por isso a Quaresma é tempo
favorável para fazer a experiência do encantamento
pela pessoa de Jesus Cristo, para conhecê-lo interiormente, amá-lo ardentemente e seguí-lo generosamente.
A beleza da Quaresma está em adquirirmos a
liberdade interior, desvinculando-nos do mal e do
pecado; assumir nossas sombras, curar nossas
feridas, libertar a nossa alma para a prá ca do bem
comum. A Páscoa cristã é a celebração da ressurreição de Jesus Cristo que, segundo os relatos dos santos
Evangelhos, ocorreu três dias depois de sua cruciﬁcação. É comum para todos os Cristãos, o domingo ser o
dia des nado à celebração da ressurreição de Cristo;
contudo, pode se dizer que, na ressurreição de Jesus,
o cristão encontra a condição e o sen do de sua
existência: é cristão porque acredita que Jesus está
vivo, triunfou da morte, ressuscitou e é para a humanidade o único mediador entre Deus e os homens.
Diante do cenário que o mundo vive, após a
pandemia do coronavírus a mensagem carregada
pela história do cruciﬁcado que venceu a morte,
poderá trazer novo signiﬁcado e alento para a
humanidade.
Desejo a todos uma santa e feliz Páscoa!

Nós da rádio Rede FM 95,5 em Minduri, temos a
grande sa sfação de fazer parte de um projeto muito
importante: As transmissões das Missas em louvor ao
Bom Jesus do Livramento.
Neste ano de 2021, completam dez anos que nós
temos transmi do as celebrações ao Bom Jesus do
Livramento. Inicialmente começamos com a
transmissão apenas das Missas do dia dedicado ao Bom
Jesus, 14 de Setembro.
Porém, ano após ano, atendendo aos anseios dos
ﬁéis que acompanharam com alegria as transmissões,
temos aumentado o número dos dias e das Missas
transmi das.
Inicialmente com as transmissões da Missa de
abertura, a celebração campal e a Missa de
encerramento.
Depois de algum tempo, passamos a transmi r
também as Missas dos Domingos do Setembro fes vo.
Hoje nós transmi mos todas as Missas dos
Romeiros, a Missa das 10 da manhã de todos os
Domingos, as celebrações de abertura do Jubileu em
Setembro, feita com grande cobertura em nossa
programação.
Sen mo-nos honrados em fazer parte deste
grande projeto, especialmente num tempo em que
devido aos males e perdas ocasionados em tempo de
Pandemia da Covid-19, sabemos bem o quanto estas
celebrações levam aos ouvintes uma mensagem de paz,
amor e sobretudo, de esperança.
Agradecemos especialmente ao Padre Ivair
Carolino por ter sido o grande idealizador deste projeto
e também pela conﬁança em nós depositada.
Esperamos con nuar fazendo parte desta missão
que leva a milhares de ﬁéis em suas casas, empresas, e
até mesmo em viagens, a mensagem de fé e de
esperança.

Rádio Rede FM 95,5
Minduri – MG
Fone: (35) 3326-1628 / 9 9728-9051

Pe. Ivair Carolino - Pároco e Reitor
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EM SINTONIA COM A IGREJA

NOTÍCIAS
PARÓQUIA
1) Aos poucos e com cautela máxima na observância dos cuidados estabelecidos pelas Autoridades
de Saúde para evitar contaminação com o COVID 19, a Paróquia de Liberdade está voltando a realizar celebrações litúrgicas próprias do calendário que vigorava antes da pandemia. Sempre com
presença restrita e previamente agendada, os católicos podem participar de Missa, novenas e atos de
piedade. A Igreja quer, de modo especial neste mês da Quaresma, caminhar com ﬁrmeza ao lado de
seus seguidores, animando-os a manterem vivas a fé e a esperança ensinadas por Jesus. Para isto,
por causa da limitação de presença nos templos, o Reitor do Santuário Basílica vem orientando que
as pessoas não deixem de acompanhar “de casa” a Missa dominical e novenas, por meio do Canal
YouTube (SBJL – WEB-TV) e Facebook. Assim acontecerá, também, durante a Semana Santa.
A Missa de domingo às 10 h ou atos especiais podem ser acompanhados, ainda, pela Rádio Rede FM
95,5 da cidade de Minduri-MG.
2) Repetindo experiência feita no encerramento de 2020, a Paróquia levou aos lares de internautas
uma “live” oracional (Quaresma-Tempo de Conversão)dirigida por Pe. Ivair Carolino para motivar a
vivência quaresmal e estimular as pessoas a assumirem processo de conversão espiritual. Na prática,
conversão é volta ou retorno de quem estiver no caminho errado para a estrada certa que conduz a
Deus, Pai misericordioso. A mensagem central da live foi a conhecida parábola do ﬁlho esbanjador
que saiu cedo de casa e tomou caminho tortuoso até que decidiu retornar arrependido para a casa
paterna. Vale a pena ver e rever o vídeo que se aproxima de quatrocentas visualizações (Canal YouTube SBJL WEB-TV).

ARQUIDIOCESE
1 – Papa Francisco deﬁniu período de dezembro/2020 a dezembro/2021 como “Ano Joseﬁno” para a
Igreja prestar homenagens especiais a SÃO JOSÉ por ser o Patrono Universal da Igreja Católica.
Aderindo, Dom Gil Antônio abençoou no pátio da Igreja São José, em Juiz de Fora, um espaço para
construção do “MARCO DE SÃO JOSÉ” como 1º Monumento Arquidiocesano em honra ao Santo.
2 – Dom Gil Antônio participou da 13ª Romaria (virtual) do Terço dos Homens, no Santuário de Aparecida. Como bispo referencial deste movimento, abriu as comemorações com Santa Missa. A Liturgia
de encerramento foi presidida pelo Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes. Anunciada já a
14ª Romaria para fevereiro do próximo ano, entre dias 18, 19 e 20 (6ª a domingo).

VATICANO
Na abertura da Campanha da Fraternidade deste ano, Papa Francisco enviou mensagem animando os
cristãos brasileiros, relembrando pontos de sua recente Carta “ Fratelli Tutti”. Vale e pena conhecer o
texto, em português, em ”Vatican News”.
Entre em contato conosco e venham conhecer este lugar de Bênçãos,
a capital da misericórdia.
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Coordenador: Pe. Ivair Carolino
Colaboradores: Diversos
ARTE: Gráﬁca Nossa Senhora Aparecida
Tiragem: DIGITAL

ANO DE SÃO JOSÉ: UM PRESENTE PRA TODA IGREJA
só carpinteiro, mas aquele que constrói;
espécie de artesão. José era um ar sta,
mas ganhava pouco e viveu a angús a
de não poder dar conforto e segurança
aos seus. Esta tristeza José sen u na
pele, principalmente quando viu sua
esposa dando à luz em lugar
paupérrimo, no frio e na miséria. As
diﬁculdades de José não terminaram na
gruta de Belém. Com Jesus recémnascido teve de fugir com a família para
o Egito, em obediência a um anjo.
Tornaram-se migrantes. Imagine-se o
pobre José procurando emprego nas
terras estrangeiras do Egito.
Papa Francisco, lembra em sua Carta
de tantos pais que não conseguem
oferecer nem o básico aos ﬁlhos. José
retorna a Nazaré e lá, pai presente,
ensina Jesus a trabalhar, a entender a
dura realidade da vida. A carta do Papa
também traz uma belíssima
constatação: o fato de Jesus ser tão respeitoso com
as mulheres, homem de oração e próximo aos mais
sofredores nos revela que aprendeu tudo isso com o
pai que teve, José. Dizem as Escrituras que quando
foi encontrado no templo, aos 12 anos, voltou para
Nazaré e era obediente ao Pai (José) e à Mãe (Maria).
Assim, José, por sua própria obediência a Deus, criou
o ﬁlho. José foi pai presente, acolhedor. O Papa
recorda da carência que temos de esposos e pais
como José. Não se impôs na vida do ﬁlho, mas o
acompanhou na escolha de seu próprio caminho.
Pouco sobre São José fala a Bíblia, mas o suﬁciente
para reconhecer sua importância na vida de Jesus. O
Papa Pio IX, ao declarar São José patrono universal da
Igreja (e fez isto num dia 08 de dezembro) estava
dizendo que assim como o guardião da família de
Nazaré foi capaz de proteger o Filho de Deus,
também segue protegendo a Igreja que é extensão
do Corpo Mís co de Cristo.
Sobre a missão de José, Papa Francisco recorda
de tantos homens e mulheres que, de maneira
especial, durante a pandemia, arriscam suas vidas
para cuidar e proteger as pessoas ví mas desta
enfermidade. A Carta Apostólica Patris Corde e o Ano
de São José são um convite a cada um de nós para
conhecer e imitar aquele homem justo e santo, que
mesmo sem compreender tudo, acolheu tudo.

São José foi proclamado pelo Papa Pio IX como
guardião universal da Igreja Católica, há 150 anos.
Para comemorar a data, Papa Francisco acaba de dar
um grande presente à Igreja: declarou como “ANO DE
SÃO JOSÉ” o período de 08/dezembro/2020 até
08/dezembro/2021. Fez isto por meio de Carta
Apostólica denominada de “Coração de Pai” (Patris
Corde). É uma Carta cheia de afeto paternal. Nasceu
do coração de pai de Papa Francisco que deseja a ngir
o coração de todos os católicos. É um convite para
todos conhecerem melhor o pai ado vo do Senhor e a
sua importância no plano salvíﬁco de Deus (apud
Bruno Franguelli sj).
A Tradição Cristã sempre ressalta a importância
do sim de Maria mas nem sempre reconhece com a
mesma consciência a importância do sim de José. Foi
crucial para José aceitar que o plano da Salvação de
Deus pudesse ser realizado. A Sagrada Escritura não
esconde as diﬁculdades pessoais que São José
precisou enfrentar ao receber o anúncio de que sua
futura esposa, sem ter contato com homem algum,
estava grávida.
O Evangelho dá a José o tulo de justo (Mt 1,19),
termo que equivale à palavra santo que no An go
Testamento era reservado somente a Deus (Ecl 7,20) e
concedido a pouquíssimos personagens na Sagrada
Escritura. Isso revela a integridade, os valores e a
san dade de vida de José; homem ﬁel à Lei,
observador dos mandamentos. Com sua obediência a
Deus, escutou a voz do anjo e não teve medo de
aceitar Maria como esposa e assumir o Filho de Deus
como seu próprio ﬁlho.
Na vida, São José e Maria enfrentaram muitas
diﬁculdades. Eram pobres. O termo que deﬁne a
proﬁssão de José em grego é tekton que signiﬁca não

Salve, guardião do Redentor e esposo da
Virgem Maria! A vós, Deus conﬁou o seu Filho;
em vós, Maria depositou a sua conﬁança;
convosco, Cristo tornou-Se homem. Ó Bemaventurado José, mostrai-vos pai também
para nós e guiai-nos no caminho da vida.
Alcançai-nos graça, misericórdia e coragem e
defendei-nos de todo o mal. Amém.
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