SETEMBRO

ONDA - Objetivos Novos do Apostolado (meninos e
meninas de 10 a 13 anos de idade, 15h) e CLJ - Curso de
Liderança Juvenil (jovens de 14 a 18 anos de idade,
15h30min) – Reuniões todos os sábados, na igreja Matriz.

Palavra de Deus
e Oração Mariana
Exortação Apostólica Pós-Sinodal Verbum Domini (303,304,306)

02 sáb – Coroinhas, 14h / Remadores ONDA, 14h /
Apostolado da Oração, 14h30min / Devoção dos
Primeiros Sábados, 16h / Venda cucas e biscoitos
caseiros CLJ, 16h30min-18h30min
04 seg – CPP, 20h
05 ter – Conselho Econômico, Capela Beata Regina,
Vila Nova, 19h30min
06 qua – Voluntárias Cáritas e Missionários
visitadores, 16h / Terço dos Homens, 20h
07 qui – Dia da Pátria / Grupo 5 ECC, 20h
09 sáb – Coroinhas, 14h / Celebração Vida, Pastoral
Criança, 14h / Santa Missa Lar Santa Ana, 16h
10 dom – 1/2 frango com massa e salada -Festa
Padroeira-168 Anos, salão festas, igreja Matriz, 11h15h
11 seg – Equipes Liturgia, 20h
12 ter – Santíssimo Nome de Maria
13 qua – Ministros Extr. Sagrada Comunhão,
19h45min / Terço dos Homens, 20h
14 qui – Exaltação da Santa Cruz / Entrega cestas
básicas e doações Cáritas, 13h30min / Curso
preparação Santo Batismo, 20h / Conselho
Econômico, Capela N.Sra.Lourdes, Jardim Mauá,
20h
15 sex – Nossa Senhora da Piedade / Santa Missa
Capela familiar N.Sra.Fátima, Bairro São Jorge,
19h30min
16 sáb – Coroinhas, 14h / Catequistas, 14h
17 dom – Santa Missa Solene e Festa da
Padroeira-168 Anos, igreja Matriz, 9h
18 seg – Conselho Econômico Paroquial, igreja
Matriz, 20h
20 qua – Terço dos Homens, 20h
21 qui – São Mateus / Encontrão Familiar ECC, 20h
23 sáb – Coroinhas, 14h / Santa Missa Lar Santa Ana,
16h
25 seg – Estudo Bíblico e Grupo do Carisma, Capela
Beata Regina, Vila Nova, 19h30min
27 qua – Terço dos Homens, 20h
28 qui – Pastoral Familiar, 20h
29 sex – Santos Arcanjos São Miguel, São Gabriel e
São Rafael
30 sáb – São Jerônimo / Retiro crismandos, 8h-18h,
igreja Matriz / Batizados na igreja Matriz, 10h /
Coroinhas, 14h

Pensando na relação indivisível entre a
Palavra de Deus e Maria de Nazaré, convido,
juntamente com os Padres sinodais, a promover
entre os fiéis, sobretudo na vida familiar, as
orações marianas que constituem uma ajuda para
meditar os santos mistérios narrados pela
Sagrada Escritura. Um meio muito útil é, por
exemplo, a recitação pessoal ou comunitária do
Rosário, que repercorre juntamente com Maria os
mistérios da vida de Cristo e que o Papa João
Paulo II quis enriquecer com os mistérios de luz.
É conveniente que o anúncio dos diversos
mistérios seja acompanhado por breves trechos
da Bíblia sobre o mistério enunciado, para assim
favorecer a memorização de algumas expressões
significativas da Escritura relativas aos mistérios
da vida de Cristo. Além disso, o Sínodo
recomendou que se promova entre os fiéis a
recitação da oração do Angelus Domini. Trata-se
de uma oração simples e profunda que nos
p e r m i t e « r e c o r d a r d i a r i a m e n t e o Ve r b o
Encarnado». É oportuno que o Povo de Deus, as
famílias e as comunidades de pessoas
consagradas sejam fiéis a esta oração mariana,
que a tradição nos convida a rezar ao alvorecer, ao
meio-dia e ao entardecer. Na oração do Ângelus,
pedimos a Deus que, pela intercessão de Maria,
nos seja concedido também cumprir a vontade de
Deus como Ela e acolher em nós a sua Palavra.
Esta prática pode ajudar-nos a intensificar um
amor autêntico ao mistério da Encarnação.

Atividades da CÁRITAS
Curso de Inglês (ter) 05, 12, 19 e 26 [19h21h30min] / Brechó (qua) 06, 13 e 27
[13h30min-16h30min] e Aulas de Informática
[18h30min-19h30min].

O "fiat" de Maria, na Anunciação, tem a sua plenitude
no "fiat" silencioso que Ela repete ao pé da cruz. Ser
fiel é não atraiçoar nas trevas aquilo que se aceitou
em público (São João Paulo II).
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A Coerência Evangélica,
em Nome de Jesus
Claudio Maria
http://www.pr.gonet.biz/kb_read.php?num=3731

O pastor afirma que a Igreja Católica e
Apostólica foi corrompida!
O protestante ignora as promessas de Cristo
para Sua Igreja (Mt 16, 17-19), ignora Paulo que
afirma ser ela “santa e sem defeito” (Ef 5, 22-32),
acredita no pastor e pega em pedras para atirar nos
católicos "em nome de Jesus".
Os escritores do Novo Testamento mandam
ouvir a tradição apostólica (1Tm 3, 14-16; 2Ts 3, 57; 1Ts 2, 12-14; 1Pd 1, 23-25; Jo 17, 19-21; 2Ts 2,
14-16; 2Tm 2, 1-2; 1Cor 11, 22-24; 1Cor 15, 2-3;
2Jo 1,1-13).
O protestante ignora e segue as tradições de
Lutero, Calvino, Wesley... Macedo, Malafaia etc.
Lutero decidiu seguir o postulado de seguir
somente a BÍBLIA, sem ouvir a Igreja, conhecido
como “sola Scriptura”.
O protestante aceita cegamente, embora
esse dogma não esteja na BÍBLIA!
São Paulo afirma que se deve ouvir a Igreja
(apostólica), casa de Deus, e coluna e sustentáculo
da verdade (1Tm 3, 14-16).
O protestante ignora. Diz que a igreja de
Cristo é invisível!
Jesus diz que seu corpo é pão da vida para
ser comido (Jo 6, 27-59).
Calvino determinou que o pão da ceia é
mero símbolo e o protestante diz amém, ignorando
todos os santos e mártires, católicos e ortodoxos
por 16 séculos, só Calvino é que está certo.
São Paulo afirma que esse pão da vida é
capaz de condenar ou salvar (1Cor 11, 26-29).
O protestante ignora e faz do pão da vida um
q-suco artificial.
Lutero afirma que somente a fé é suficiente
para salvar (dogma protestante conhecido como
sola fide).
O protestante ignora Paulo que afirma que
sem amor a fé é nada (1Cor 13, 1-3), aplaude
Lutero e grita aleluia! Mais fácil né...
Jesus alerta que a porta é estreita e Tiago diz
que a fé sem obras é morta (Tg 2, 24-26).

O protestante ignora e ensina que qualquer
um que disser "Senhor, Senhor" já está salvo.
Ellen White e John Smith afirmam que devese batizar por imersão.
Babel completa, pois cada “igreja”
protestante faz como quer.
São Paulo manda que haja uma só fé, um só
batismo e um só Senhor (Ef 4, 4-6).
O protestante ignora e cada vez que muda
de “igreja”, se batiza de novo!
O pastor lê a BÍBLIA e ensina o que acha ou
o que quer.
O protestante ingênuo e sem instrução
engole tudo sem questionar.
A Igreja Católica e Apostólica definiu e
autenticou a BÍBLIA como palavra de Deus em dois
concílios no final do século 4º.
O protestante ignora e diz que "todo mundo
sabe" que a BÍBLIA é a palavra de Deus!
O pastor ensina que o Espírito Santo inspira
todo crente para entender a palavra.

O protestante se acha infalível, mas não dá
aos católicos nem aos ortodoxos o mesmo direito,
mesmo que cada "igreja evangélica" ensine
doutrinas contraditórias!
São Pedro afirma que não se deve
interpretar as escrituras particularmente sem ouvir
a Igreja testemunha da fé apostólica, mãe da
BÍBLIA (2Pd 1, 19-21).
O protestante ignora solenemente, põe a
BÍBLIA debaixo do braço e sai "ensinando" os
achismos de Lutero, Calvino, Smith, Wesley...
Valdomiro, RR Soares...!
São Pedro afirma que pessoas fracas ou
pouco instruídas podem deturpar as escrituras
(2Pd 3, 15-16).
O protestante ignora e faz exatamente o
que São Pedro alerta para não fazer!
O Anjo saúda Maria "cheia de GRAÇA" e
Isabel a honra "bendita entre todas as mulheres"
(Lc 1, 28-43).
O protestante ignora e diz que foi uma
mulher pecadora como outra qualquer e ainda
teve uma penca de filhos!
Na BÍBLIA Deus proíbe ídolos na forma de
estátuas e imagens (Ez 7, 19-20).
O protestante ignora a finalidade da lei e
acha que toda estátua é um ídolo!
O pastor afirma que o catolicismo ensina
idolatria e evocar morto.
O protestante não pensa duas vezes antes
de blasfemar contra os santos de Deus (Ap 13, 57).
Jesus diz que as portas do inferno não
prevalecerão contra Sua Igreja (Mt 16, 17-19).
O protestante ignora e funda tantas
"igrejas" quantas forem as doutrinas que entender
do papel escrito. Todas “santas e irrepreensíveis”,
menos a Apostólica original, claro.
Jesus dá as chaves do Reino dos Céus a
Pedro, onde chave significa sua autoridade divina,
como líder da Igreja (Mt 16, 17-19).
O protestante ignora Jesus, ignora a
sucessão apostólica, ignora a história e diz que o
papa é a besta do Apocalipse.
Jesus pede união entre os cristãos para que
todos creiam.

O protestante funda mil "igrejas", promove
uma babel religiosa e ainda reclama que só ele
entende de "bíbria"; católicos, ortodoxos, milhares
de santos, S. Tomás de Aquino... não.
O protestantismo ensina a desprezar a
Igreja mãe da BÍBLIA e negar sua autoridade.
O protestante acha ótimo, pois se numa
“igreja” lhe disserem "não pode!", ele procura outra
onde vão lhe dizer "aqui pode!".

Milhares de santos, cristãos de vida
exemplar, creram na Igreja Apostólica unida ao
bispo de Roma e deram suas vidas por amor a
Jesus.
O protestante faz vista grossa, ignora,
debocha e diz que estão mortos, que essa Igreja
se corrompeu, foi criada por Constantino, é a
prostituta do Apocalipse etc. etc. etc.
Moral da história, ou conclusão:
Quem ignora tanta coisa só tem fé em si
mesmo e no que lhe é conveniente.
Mas nem tudo está perdido. Confissão de
um ex-protestante convertido:
"A BÍBLIA me fez um ateu. Mas a Igreja
(Católica e Apostólica) me fez um cristão".
Sem Igreja, a BÍBLIA é só papel que cada
um interpreta e entende como quer.
Com Igreja, então sim a BÍBLIA é Palavra
de Deus.
Na mão dos anticatólicos, a BÍBLIA é como
as pérolas atiradas aos porcos.
Na mão dos que ouvem a voz do Bom
Pastor, os testemunhos da Igreja e da BÍBLIA se
completam dando sentido à vida.

Regras de Fé
Por David Goldstein (ex-judeu convertido ao catolicismo)
Tradução: Stephen Adams / Fonte: www.veritatis.com.br

Os católicos têm a Bíblia como regra de fé,
entretanto não a “única regra de fé”. As primeiras
coisas entram primeiro na religião dos católicos.
Então, os católicos são guiados em seus
julgamentos religiosos, primeiro pela Igreja; e
segundo, pela Bíblia, como interpretada pela
Igreja católica, para a qual o mundo está
endividado pela existência da Bíblia cristã.
As pessoas que usam seus “cérebros”
corretamente vão para um médico quando estão

doentes, e não usam a auto-medicação, para
terem suas próprias prescrições. Este princípio é
seguido pelos católicos que, tendo Jesus Cristo
como o Médico Divino das almas, usam seus
“cérebros” como o Médico Divino lhes ordenou
que fossem usados, quando Cristo disse “ouça a
Igreja”; a Igreja para a qual Ele delegou Sua
autoridade quando Ele deu as Chaves a Pedro,
com o poder de “ligar e desligar” (Mt 16) que é a
Igreja católica.
Se a Bíblia é a “única regra de fé”, nomeie o
texto no Novo Testamento que garante tal falsa
conclusão que o padre renegado, Martinho Lutero,
criou! Se você usasse seu “cérebro” em vez de
suas emoções anti-católicas, você perceberia o
absurdo de sua suposição. Cristo prometeu estar
com Sua Igreja, e não a Bíblia, até o fim do mundo.
Os funcionários da Igreja cujo “cérebro” você
repudia, são compostos de padres a quem São
Paulo chama de Embaixadores de Cristo (2Cor 5,
20). Repudiá-los é repudiar a Pessoa a quem eles
representam.
É lógico que os apóstolos não dependeram
de uma Bíblia cristã como um guia religioso e
moral porque ela ainda não existia. De fato, houve
somente um dos doze apóstolos que pôde ter visto
os escritos que formaram Novo Testamento. Este
foi São João, pois os outros onze tinham ido para a
recompensa eterna antes que São João
escrevesse seu Evangelho, que a Igreja católica
declarou ser inspirado por Deus.
A Igreja católica veio à existência antes que
uma linha do Novo Testamento fosse escrita: os
apóstolos pregaram o Cristo crucificado; São
Pedro converteu 3000 judeus; o Concílio de
Jerusalém foi reunido e a lei judaica foi ab-rogada,
antes que uma única linha do Novo Testamento
fosse escrita. Antes que São João escrevesse seu
Evangelho, a Igreja católica celebrou seu jubileu
de ouro; e São Paulo poderia dizer que a fé de
Cristo tinha sido proclamada por toda parte no
mundo (até então conhecido – Rm 1, 8).

Você diz que a Bíblia é a Palavra de Deus,
mas que evidência você tem, ou qualquer outro
protestante que rejeita a autoridade da Igreja
católica, para provar tal afirmação?

Logicamente, os escritos em si não podem
provar que eles foram inspirados por Deus. Só a
resposta católica para esta questão pode estar no
teste de raciocínio de direito, isto é: Eu acredito
que a Bíblia é a Palavra de Deus porque a Igreja
católica, por sua Divina autoridade, disse assim no
Concílio de Cartago (397 d.C.), com a confirmação
do Papa, quando ela selecionou os escritos que
foram inspirados por Deus, para formar o cânon
cristão das Sagradas Escrituras. A racionalidade
disto foi reconhecida por um professor
protestante, Dr. Marcus Dods, que veio da Escócia
aos EUA para dar uma série de conferências que
foram publicadas em um livro chamado “A Bíblia,
Sua Origem e Natureza” (1940). Ele diz (pp. 3132):
“Se você pergunta para um romanista por
que ele aceita certos livros como canônicos, ele
terá uma resposta perfeitamente inteligível. Ele
aceita estes livros porque a Igreja o licita a fazer
assim. A Igreja determinou quais livros são
canônicos e ele aceita a decisão da Igreja. Se você
pergunta para um protestante o porquê dele
acreditar que apenas esses livros que constam na
Bíblia são canônicos, e não mais nem menos,
creio que 99% dos protestantes seria incapaz de
oferecer uma resposta satisfatória para o homem
razoável. Os protestantes desprezam os
romanistas porque estes confiam na autoridade da
Igreja, mas o protestante não pode lhe dizer em
que autoridade que ele confia. A senha protestante
é: 'a Bíblia, a Bíblia inteira e nada mais que a
Bíblia', mas quantos protestantes poderiam deixar
claro que os livros que eles têm em suas Bíblias
são os livros canônicos e nada mais que a Bíblia”?
São [João] Crisóstomo, o arcebispo católico
de Constantinopla, foi o que deu o nome à “Bíblia”.
Certamente, Santo Agostinho, o bispo de Hipona,
não estava deixando de usar seu cérebro quando
disse: “Eu não acreditaria na Bíblia se não fosse
pela autoridade da Igreja católica”.

