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Horário das Missas
AOS DOMINGOS: Igreja São Gonçalo: 6h30 - 8h30 - 17h - 19h Nossa Sra. Auxiliadora: 7h - 8h30 - 10h30 - 17h
- 19h S. Domingos Sávio: 8h - 19h Nossa Sra. de Fátima: 7h São Vicente: 8h N. Sra. Bom Conselho: 18h
Santa Rita: Terça-feira: 12h Quinta-feira: 18h São Pedro: 19h

Foi necessário
O texto abaixo substitui as palavras do Pároco, neste número do Informativo, por ter sido considerado extremamente importante para cada leitor refletir, discutir,
de modo que ajude a tomar decisões melhores com
relação ao futuro da própria vida.
“Eu melhorei o mundo, quando melhorei a mim
mesmo”.
Eu posso melhorar a mim mesmo, obrigar-me a fazer sacrifícios, até morrer, para o bem de alguém. O
próprio Jesus, que convida os seus seguidores a se
amarem entre si, como Ele nos ama, repete o antigo
mandamento de Moisés: Ame a Deus acima de tudo e
ame o seu próximo como a ti mesmo, como regra de
salvação.
A santidade é a medida que Jesus deixou, Ele mesmo, a salvação é o mandamento de Moisés, ainda tão
pouco realizado em nossa vida. “Faça isso e viverás!”,
ensina Jesus.
Com relação aos outros, posso, e, às vezes devo,
convidar, mostrar, estimular, ajudar e, até, pressionar.
Não posso, nunca, obrigar, tirando a responsabilidade
de seus atos, a menos que a pessoa seja criança ou
incapaz.
Somos criados livres, mas nossa liberdade se
mede pela nossa responsabilidade com relação a nós
mesmos e aos outros. Somos responsáveis pelo bem
e pelo mal que fazemos, medindo nosso valor humano
e cristão pelas intenções e pelas realizações de nossa
vida.
Podemos ler o texto que se segue, até várias vezes, em dias diferentes. Cada vez as palavras vão nos
mostrando luzes diferentes e importantes para nossa
vida. Aproveitemos!

Foi necessário um vírus para desacelerar o planeta.
E ele veio por uma bofetada na nossa cara.
Foi necessário um vírus para olharmos com cuidado, zelo e percebermos a fragilidade dos nossos idosos.
Foi necessário um vírus para os pais ficarem com
seus filhos e não atribuírem essa responsabilidade aos
avós.
Foi necessário um vírus para lembrarmos de conversar com Deus, pois isso andava meio fora de moda.
Foi necessário um vírus para fazer a gente rezar,
para fazermos orações para o mundo e não só para
nós.
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Editorial

Foi necessário um vírus para voltarmos a ter fé.
Foi necessário um vírus para mostrar
que classe social, raça, crença, orientação sexual não tem diferença diante de
uma epidemia.
O vírus fez a gente perceber que somos um, que o individualismo não resolve nada, que precisamos de todos.
O vírus deu uma trégua na polaridade, afinal estamos todos no mesmo barco, olhando na mesma direção.
O vírus nos privou do abraço para percebermos o
quanto ele é valioso. O vírus fez a gente perceber o quanto nossas mãos precisam ser higienizadas e que com
esse hábito evitaríamos muitas doenças.
O vírus desacelerou até o consumismo, pois as pessoas não vão sair por aí comprando, comprando e comprando! Sairemos de casa para comprar apenas o necessário.
O vírus fez cair os pedidos de fast-foof delivery pois
percebemos que cozinhar para nossa família é a forma
mais segura de alimentá-los ( isso andava meio fora de
moda).
O vírus veio nos mostrar que o ar pode ficar mais puro
com a diminuição de carros circulando, e mostrar que as
pessoas podem caminhar mais (estão evitando o transporte público).
O vírus veio nos ensinar a agradecer todos os dias por
estarmos saudáveis.
O vírus veio nos lembrar o quanto a vida é frágil e que
precisamos cuidar do nosso corpo e da nossa alma.
O vírus veio nos mostrar que não devemos subestimar
as coisas pequenas. Afinal ele é tão pequeno, invisível
aos olhos e está mudando o comportamento do mundo.
Foi necessário um vírus para a gente acordar.
E aquele tempo que sempre dizíamos que não tínhamos? Então, o vírus nos mostrou que ele existe.
A LIÇÃO FOI DADA, AGORA SÓ NOS RESTA APRENDER!
Augusto Cury, médico psiquiatra, professor e escritor brasileiro, famoso pelos seus livros na área de psicologia
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A pandemia do COVID-19
e seus transtornos

A pandemia de COVID-19 é uma pandemia em curso, uma doença respiratória aguda, causada pelo corona
vírus da síndrome respiratória aguda
grave 2 (SARS-CoV-2).
A doença foi identificada pela primeira vez em Wuhan, República Popular da China, em 1 de dezembro de
2019, mas o primeiro caso foi reportado em 31 de dezembro do mesmo
ano. Acredita-se que o vírus se tenha
transmitido ao homem por um animal.
Em 11 de março de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou que
o surto era uma pandemia, isto é, interessava o mundo todo.
Inicialmente, o vírus não mostrou a
mesma gravidade do SARS, porém apresentou um contágio maior. O perigo apareceu diferente e muito mais difícil de se
controlar.
Na primeira semana de fevereiro de 2020, o número de mortes
causadas pelo novo corona vírus ultrapassou 800, superando o SARS,
que matou 774 pessoas em todo o
mundo, entre 2002 e 2003. Posteriormente, sempre no mês de fevereiro,
o número de mortes subiu para mais
de 1.400, e ultrapassou o número de
3.000 em março.
O epidemiologista americano e
consultor da OMS, Ira Longini, alertou que, cerca de dois terços da popula-
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ção mundial, podem ser infectados pelo
COVID-19 e a OMS declarou que este vírus
matará 10 vezes mais do que a SARS..
Os efeitos mundiais da pandemia
incluem: instabilidade social e econômica, corridas às compras, xenofobia
e racismo contra pessoas de descendência chinesa e do leste asiático,
disseminação on-line de informações
falsas e teorias de conspiração sobre
o vírus, interrupção de competições
esportivas e encerramento de escolas e universidades em, pelo menos,
115 países, afetando mais de 1.6 bilhão de estudantes.
Escolas fechadas, Igrejas fechadas,
nada de aglomerações de pessoas.
A única arma que a ciência encontrou
para diminuir os efeitos da pandemia,
“achatando as curvas dos contagiados”, foi o “afastamento social”, ficar
em casa, em ambientes que não tenham aglomerações de pessoas. Na
realidade é a declaração de incapacidade
de enfrentar o corona vírus neste período.
“Não sabemos defendê-lo, não
adianta enfrenta-lo, fique longe dele”.
O vírus não corre atrás das pessoas.
São as próprias pessoas infectadas
que, sem saber e sem querer, infectam
os demais. Máscaras e aventais, lavar
muitas vezes as mãos, ajudam, mas
não resolvem. Com todos os cuidados
que o pessoal da saúde usa para poder

atender aos contagiados, quantos médicos e enfermeiro/as perdem a vida nesta luta.
Então, o que fazem os médicos? Aliviam os efeitos da febre, a dificuldade
de respiração, aumentam as defesas
dos contagiados e esperam que o organismo encontre o meio de se tornar imune,
vencendo, naturalmente, a doença.
Quanto mais jovem, a pessoa contagiada possui mais capacidade de
reação contra os efeitos do corona vírus, aprendendo a conviver com ele.
Mas, ainda assim, continua a contagiar as pessoas com que tem contato.
Por que, então, afastamento social, se
vamos ser contagiados todos, cedo
ou tarde? Primeiro, quanto mais tarde
for contagiado, tanto menos vai pressionar o sistema de saúde, que está
superlotado de doentes, de modo que
os hospitais podem atender a todos
com instrumentos que ajudem a respiração e com remédios que aliviem
a febre e outros problemas de saúde
conexos.
Segundo, temos a esperança que
os cientistas do mundo encontrem uma
vacina que defenda contra o corona
vírus, de modo que ele se torne uma
“gripezinha”, como as demais gripes
ou doenças contra as quais estamos
vacinados. É questão de tempo! No
entanto, vamos nos defendendo, fugindo até que podemos.
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FéVocêeestáCoronovírus
cheio de orgulho e igno- próprio Deus e irá entender por que

- Padre, e o valor de nossa fé? Deus
não faz nada para defender os seus
seguidores fiéis, em suas necessidades? Eu acho que a minha fé me salva!
- Vai, sem proteção, ajudar, defendido pela fé, os seus irmãos doentes
e verá se Deus, que tudo pode, vai
atender às suas pretensões: você vai
adoecer!
Não entende que não é você quem
manda em Deus? Que é Ele quem está
no comando? Deus tudo pode, ajuda
aos seus fiéis e quer o bem de todos.
Jesus morreu na cruz para que todos
possam se salvar, conseguindo a
vida eterna, no céu!
- Então, como posso me salvar?
- Seguindo os ensinamentos de Jesus.
- Quais são?
- Não respondo a essas questões, certamente importantes, mas a essa outra pergunta: - Padre, não venha com essa.
Eu me esforço por ser bom, sempre
fui bom. Conheço a Palavra de Deus
desde criança e Deus não pode me
deixar ficar doente e morrer por um
“corona vírus”!
- Você é livre e Deus respeita sua
liberdade, até no caso em que você
não souber usá-la. Vai, faça conforme
você pensa. Eu lhe garanto que não vai
se dar bem. Você acha que sabe tudo,
que faz tudo o que deve ser feito, etc.
Na realidade você não sabe nada.

rância. Só pode se dar mal! Orgulhosos e pessoas que acham que são
melhores e diferentes dos demais,
e ainda se consideram os melhores,
entram na categoria dos “Fariseus”,
condenada por Jesus! Jesus sempre fala desta vida, na perspectiva da
vida eterna. “De que adianta ganhar
o mundo inteiro e perder a própria
vida”?
Jesus lhe pede humildade e mansidão (estar a serviço do bem), “com
inteligência” (sabedoria). Esta é a posição de partida! Acreditar que você
não é o dono da verdade. Acreditar
nos outros (com prudência, pela experiência) e querer ajudar os outros
(ajudar, não atrapalhar).
Jesus lhe pede AMOR, que resume tudo. Quem ama, coloca-se a serviço, toma iniciativas: “viu a necessidade, sentiu compaixão e ajudou com
tudo o que pôde”!
OBEDEÇA ÀS AUTORIDADES, COLABORE COM SEUS IRMÃOS, TENHA FÉ!
Assim, então, Deus o salvará! E
se, com todos os cuidados, você adoecer? Peça a Deus o que Ele quer de
você! Verá que encontrará a resposta, se sua fé for humilde e sincera!
E, se você acabar morrendo, apesar de tudo o que fez? Irá conhecer
a resposta logo após sua morte, pelo

Jó, “após perder tudo o que tinha,
embora sendo justo e piedoso”, contestado por Deus quando foi questionado por Ele, baixou a cabeça, reconhecendo não ter todas as respostas.
Continuou a acreditar que Deus tudo
pode e é misericordioso. Que Deus
quer o bem de todos! E que o bem
verdadeiro, que Jesus nos oferece, é
a vida eterna!
Querido leitor. Este tempo é “de graça”, tudo acontece pelo bem dos que Deus
ama! Seja fiel e aproveite sua situação
para refazer o exame de sua vida e
tomar as decisões apropriadas. Esta
provação vai ajuda-lo/la a ser mais
fiel, dócil, respeitoso de Deus, sendo
mais respeitoso com seu irmão, pois
ama a Deus somente quem ama ao
seu irmão, como a si, mesmo, ou,
melhor, assim como Jesus nos ama!
E, por fim, como justifica a fé dos casais que, obrigados a estarem juntos sempre em casa, no lugar de encontrar a
oportunidade de reavivar seu amor
primeiro, acabam com a destruição
da família? E dizem que são pessoas
de fé! Dizem que fizeram um compromisso de amor com Deus, quando casaram! Não existe pessoa de fé, se
não for pessoa que ama, como Jesus
nos ama!

* 9971-7747
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Catequese tem início no mês de março
Com o mês de março inicia-se a
catequese em todos os níveis: Eucaristia, Crisma e Adultos. As famílias
entregam os seus filhos à comunidade, acompanhando, como pais, sua
formação religiosa.
A responsabilidade dos pais não se
transfere, somente se faz auxiliar pela
comunidade. E a Catequese dos filhos
se torna, para os pais, momento de
renovação e aprofundamento de sua
própria formação religiosa.
Agradecemos às catequistas abnegadas, que dedicam seu tempo e

sua energia em favor dos futuros
jovens e adultos, que carregarão
sua fé na história. Vocês são os
anjos que Deus envia às famílias para que consigam melhor
a formação religiosa dos filhos.
Infelizmente a Catequese
teve que interromper seus encontros pela COVID-19.
Após a tempestade passar,
recomeçaremos, com coração
mais forte na fé, nossa caminhada para conhecer a Jesus e seguir seu caminho em nossa vida.

Os pequeninos de Maria tem encontro
mensal de louvor, de forma virtual
A criatividade das mães para realizar o bem de suas crianças não tem
limites.
Todo último sábado de cada mês
“Os pequeninos com Maria” se encontram na Comunidade de Nossa
Senhora do Bom Conselho para uma
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tarde de louvor. Esse encontro tão
gostoso não está sendo mais possível, pelo COVID-19.
Com a criatividade da Tia Hanna,
a animadora amiga das crianças, as
mães realizaram o encontro de oração
de forma virtual. Foi diferente, mas

igualmente gostoso e produtivo.
Contando com a participação de
55 pessoas, a equipe da Tia Hanna,
com seus fantoches, rezava com as
crianças pela Internet. A Laurina é a
fotógrafa oficial.
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Padre Giulio completa 78 anos

No segundo ano como Pároco da primeira Paróquia Salesiana
do Brasil, Pe. Giulio Boffi completou seus 78 anos de vida, no dia
09 de março. Ele também já foi responsável pela paróquia no passado, no período de 1992 a 1996.
O aniversário foi festejado pela Comunidade Salesiana, pela
Irmandade da Imaculada, pela Comunidade paroquial e pelos funcionários da Paróquia.
Pe. Giulio prometeu suas orações em favor de todos e que Deus
abençoe a todos.

Cuiabá, seu calor, sua chuva,
sua natureza em flor
No pátio da Igreja São Gonçalo,
carinho dos paroquianos preparou
um ambiente acolhedor e rico em
plantas e flores. Dá muito trabalho
para a sua conservação, mas o conjunto acalma o coração e convida ao
agradecimento a Deus.
Na Rua XV de Novembro, um jardim chamativo surgiu num lugar de
depósito de lixo, bem ao lado da entrada da Igreja. Os trevos maiores do
mundo crescem em Cuiabá!
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Quaresma: procissão de penitência
é realizada às sextas-feiras

A pedido da comunidade da Paróquia
São Gonçalo, em toda sexta-feira da Quaresma foi realizada, às 5h30, a Procissão
de Penitência, seguida pela missa.
A devoção é de um grupo fiel da Paróquia e continuará, com a ajuda de Deus,
para assumir na vida, as dores da Paixão
de Cristo.
A Campanha da Fraternidade nos convida a olhar que “as dores de Cristo, na
história humana, são fruto do nosso egoísmo e orgulho. Aliviar as dores de Jesus
é se desapegar da comodidade e auxiliar
os necessitados, seguindo o exemplo da
Santa Irmã Dulce”.
Sigamos o convite da Igreja!

Padre Giulio visita
Comunidade São Domingos Sávio
O pároco Pe. Giulio Boffi visitou a
Comunidade de São Domingos Sávio para conhecer instalações, aulas,
cozinha, igreja, problemas, projetos
e melhorias. O coordenador o acompanhou e esclareceu a situação da
comunidade e seus desejos e dificuldades.
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Pe. Giulio ficou contente com a visita e solicitou que a comunidade colocasse por escrito as questões e desejos dela. O pároco, então, sugeriu que
o problema das enchentes originadas
na rua deveria ser relatado ao líder do
bairro para que os abaixo-assinados
necessários possam chegar às autori-

dades e serem vistos como problemas
importantes do bairro e de responsabilidade pública.
Veremos! Parabéns Comunidade
de São Domingos Sávio, atendida
pelo Pe Guillermo Morales. Para frente, com responsabilidade e fé!
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Isso foi em março de 2020...
Autor Desconhecido

As ruas estavam vazias, lojas fechadas, as pessoas não podiam sair.
Mas a primavera não sabia, e
as flores começaram a florescer,
o sol brilhava, os pássaros cantavam, as andorinhas iam chegar em breve, o céu estava azul,
a manhã chegava mais cedo.
Isso foi em março de 2020...
Os jovens tinham que estudar
online e encontrar ocupações em
casa, as pessoas não podiam fazer
compras nem ir ao cabeleireiro. Em
breve não haveria mais espaço nos
hospitais, e as pessoas continuavam
ficando doentes. Mas a primavera
não sabia.
A hora de ir ao jardim estava chegando, a relva ficava verde. Isso foi

em março de 2020...
As pessoas foram colocadas em
contenção, para proteger avós, famílias e crianças. Chega de reuniões,
nem refeições, festas com a família.
O medo se tornou real e os dias eram
parecidos.
Mas a primavera não sabia, as
macieiras, cerejeiras e outras floresceram, as folhas cresceram.
As pessoas começaram a ler, a
brincar com a família, cantando na
varanda convidando os vizinhos a
fazerem o mesmo, aprenderam uma
nova língua, a serem solidários e se
concentraram em outros valores.
As pessoas perceberam a importância da saúde, o sofrimento, deste
mundo que parou, da economia que

caiu. Mas a primavera não sabia.
As flores deixaram seu lugar para
a fruta, os pássaros fizeram o ninho,
as andorinhas chegaram.
Então o dia da libertação chegou,
as pessoas souberam pela TV que o
vírus tinha perdido a batalha, as pessoas saiam para a rua, cantavam,
choravam, beijando seus vizinhos,
sem máscaras nem luvas.
E foi aí que o verão chegou, porque a primavera não sabia. Ela continuou lá apesar de tudo, apesar do
vírus, do medo e da morte. Porque a
primavera não sabia, ela ensinou as
pessoas o poder da vida.
Vai ficar tudo bem, fique em casa,
proteja-se, e você vai aproveitar a
vida.

Transporte gratuito para consultas
banho - tosa - vacinas

| 24 horas
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