BOLETIM INFORMATIVO
PARÓQUIA NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Av. Dorival Cândido Luz de Oliveira, 3.475 - Fone: 3488.1680
www.nossasenhoradasgracas.org
pascom@nossasenhoradasgracas.org
secretaria@nossasenhoradasgracas.org
Fevereiro-Março/2015 - Ano 14 - Nº 131
PASCOM NSG

Eis o tempo de conversão
No próximo dia 18, a Igreja celebra a Quarta-feira de Cinzas. Ao
contrário do que muitos pensam, não é o encerramento do carnaval, mas sim
a abertura do tempo litúrgico da Quaresma, o período de quarenta dias no
qual a Igreja convida os fiéis a se prepararem para aquela que é a celebração
central do Ano Litúrgico, o Tríduo Pascal: Paixão, Morte e Ressurreição de
Jesus Cristo.
A Quaresma recorda dois momentos da história da salvação: os
quarenta anos que o povo de Israel caminhou pelo deserto rumo à terra
prometida, enfrentando muitas provações e dificuldades, e os quarenta dias
que Jesus passou no deserto antes de iniciar sua vida pública. Nesses dois
eventos, temos o elemento do deserto, um espaço sem vida, com muito
calor, com a presença de animais perigosos, um lugar que poderia ser
símbolo de morte e desolação, mas que se torna um momento de encontro
com Deus. No deserto, Jesus enfrenta a tentação do demônio, mas encontrase com Deus, através dos anjos que o servem. O povo sofre, desanima, mas
percebe que Deus caminha com ele, à sua frente, apontando o caminho.
Na Quarta-Feira de Cinzas, seremos marcados na testa com as cinzas,
produzidas a partir dos ramos abençoados no ano passado. As cinzas eram
utilizadas pelos judeus da Antiguidade como sinal de penitência; quando
alguém, ou uma comunidade, fazia penitência, utilizava as cinzas como uma
marca que indicava sua condição. Claro que não fazemos penitência para
mostrar aos outros. As cinzas são um sinal não para os outros, mas para nós
mesmos. Somos convidados na Quaresma a reconhecermos nossa natureza
frágil, pecadora, e fazermos um propósito de mudança de vida, de conversão,
de busca incessante pela santidade.
Durante a Quaresma, a liturgia católica também adota alguns sinais que
significam que estamos vivendo um tempo de penitência: a cor roxa nos

paramentos sacerdotais, ausência de flores e dos cantos do Glória e do
Aleluia, cantos menos alegres. Isso porque a Quaresma é também um tempo
de espera: espera pela Ressurreição de Cristo no Sábado de Aleluia.
Esperamos ansiosos pela Ressurreição, e cantaremos solenemente o Glória
na noite de Sábado, para comemorar a vitória de Cristo sobre o pecado e a
morte. Décadas atrás, toda a vida social dos católicos era marcada pelo
tempo quaresmal: não se frequentava festas e bailes, evitava-se escutar
música alta em casa, rezava-se mais. Hoje, a Quaresma parece para muitos
uma espécie de folclore, um rito sem sentido, uma tradição longínqua que
vive-se em respeito a uma cultura católica. Mas não deve ser assim. A
Quaresma deve plasmar toda a nossa vida.
Irmãos, aproveitemos esse tempo que a Igreja nos oferece para
rezarmos, refletirmos, nos colocarmos em sintonia com Deus. Preparemo-nos
para a Páscoa, centro da nossa fé cristã.
Padre Fabiano Glaeser dos Santos - pároco

Conheça o seminarista Renan Pereira, que irá residir durante
este ano em nossa paróquia
“Tenho 18 anos, sou natural de São Leopoldo, mas pertenço à Paróquia Nossa
Senhora da Conceição, de São Jerônimo. Meu chamado a entrar no seminário
foi quando ajudava o meu pároco nas missas, desde então comecei a pensar
na possibilidade de entrar no seminário. Entrei em 2013, portanto estou
começando o meu terceiro ano de seminário. Espero que seja um ótimo ano,
no qual vou poder acompanhar melhor a pastoral na paróquia, pois vou
residir durante este ano de 2015 aqui na Nossa Senhora das Graças. Gostaria
de pedir orações para eu continuar firme na minha caminhada vocacional, e
estarei rezando pelos nossos paroquianos.”
Renan Pereira

Grupo Verdade - Narcóticos Anônimos
Reuniões:
Terças-feiras, das 19h30 às 21h30, Igreja Nossa Senhora das Graças.
Sábados, das 11h às 13h, Igreja Nossa Senhora das Graças.
Reuniões abertas:
Última terça-feira do mês, das 19h30 às 21h30, Igreja Nossa Senhora
das Graças.
Último sábado do mês, das 11h às 13h, Igreja Nossa Senhora das Graças.
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Inscrições para Catequese de 1ª Eucaristia e Crisma
Veja aqui quais são os requisitos para realizar a inscrição:
1ª Eucaristia
É necessário que a criança tenha 10 anos ou tenha completado o 4º ano
escolar.
Crisma
Se já fez a 1ª Comunhão, ter completado 12 anos.
Se ainda não fez a 1ª Comunhão, ter 14 anos.
As inscrições, tanto para a catequese de 1ª Eucaristia como de Crisma,
serão realizadas durante as missas em todas as comunidades. O período
de inscrições é de 1º a 31 de março. Confira os horários:
Nossa Senhora das Graças
Terça a sábado – 19h.
Domingo – 9h30 e 19h.

Sábado – 16h30.

Imaculado Coração de Maria
Sábados – 18h.

Santa Luzia
Sábado – 9h às 11h.
Domingo – 8h30.

São Francisco
Domingo – 10h30.

Nossa Senhora dos Navegantes
Sábado – 17h.
Igreja São Geraldo

Nossa Senhora Aparecida
Domingo – 8h.

Reunião do Conselho Paroquial de Pastoral
O CPP – Conselho Paroquial de Pastoral – é uma equipe formada pelo
pároco e um representante de cada comunidade, movimento, pastoral,
serviço e ministérios organizados em nível paroquial. As reuniões do grupo
são realizadas na segunda terça-feira de cada mês, às 20 horas. A próxima
reunião do Conselho será no dia 10 de março, às 20 horas. Anote a data e
não deixe de participar! É muito importante a presença de todos os
representantes de nossa paróquia.

Sexta da Reconciliação
A partir do dia 20 de fevereiro, as sextas-feiras serão dedicadas ao
atendimento de confissões e orientação espiritual. O Padre Fabiano estará à
disposição dos fiéis das 9h às 18h, na Igreja Nossa Senhora das Graças. Nos
demais dias da semana, o atendimento será de acordo com a disponibilidade
do padre.
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Missa Vocacional
O mês de março inicia com novidade. As missas realizadas às terçasfeiras, às 20h, na Igreja Nossa Senhora das Graças, serão dedicadas à oração
pelas vocações, principalmente as sacerdotais e religiosas. Participe conosco!

AGENDA PAROQUIAL
DATA/HORÁRIO

EVENTO/ATIVIDADE

LOCAL

Sextas-feiras

Via-Sacra

24/2 • 19h

3/3 • 20h

Reunião de Catequistas de
Batismo, Eucaristia e Crisma
Inscrições para Catequese de 1ª
Eucaristia e Crisma
Obs.: 1º encontro será realizado
na Santa Missa do Lava-Pés,
Quinta-Feira Santa, dia 2 de
abril.
Reunião do Conselho Econômico

Em todas as
comunidades
Nossa Senhora
das Graças
Em todas as
comunidades

6/3 • 15h

Missa dos Idosos e Doentes

10/3 • 20h

Reunião do Conselho Paroquial
de Pastoral
Reunião do Conselho Litúrgico
Paroquial
Vigília da Pastoral da Sobriedade

1º a 31/3

24/3 • 20h
21/3 • 8h30 às 17h
28/3

Jornada Arquidiocesana
da Juventude

29/3

Domingo de Ramos

Nossa Senhora
das Graças
Nossa Senhora
das Graças
Nossa Senhora
das Graças
Nossa Senhora
das Graças
Nossa Senhora
das Graças
Catedral
Metropolitana
de Porto
Alegre
Em todas as
comunidades
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