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Mensagem do Evangelho Dominical - Mateus 13,1-23
No evangelho deste Domingo, Jesus fala sobre a parábola do semeador. Deus semeia a
palavra em terrenos diferentes, que são os corações das pessoas, as famílias e comunidades
que acolhem mais ou menos esta semente.
Na parábola Jesus conta que o semeador saiu a semear. Parte da semente caiu: - no
caminho.... E os pássaros vieram e as comeram; - no terreno pedregoso: a semente brotou e
logo secou; - no meio dos espinhos: os espinhos cresceram e sufocaram...; - na terra boa:
produziu 30, 60 e 100 por um.
Com isso, Jesus diz que, diante da Palavra de Deus, há 4 tipos de ouvintes:
- Há aqueles que têm um coração duro como a terra pisada de uma estrada: não permitem
que a semente da Palavra de Deus penetre em seu coração. E Satanás se encarrega de eliminar
os grãos caídos que sobraram no chão.
- Vem em seguida o coração inconstante, que se entusiasma com facilidade, mas depois
desanima rapidamente diante das primeiras dificuldades. Assim, a Palavra de Jesus não pode
aí criar raízes profundas.
- Há os que têm um coração materialista. São até "muito religiosos", mas dão prioridade à
riqueza e aos bens deste mundo. Essas preocupações são como espinheiros que sufocam a
semente da Palavra.
- Há também os que têm um coração aberto e disponível. Neles, a Palavra de Jesus é
acolhida e dá muito fruto.
Todos nós, pais, educadores, professores, catequistas, pastores, somos, cada um a seu modo,
semeadores. Às vezes desapontados e desanimados pelo tamanho esforço de semear, desiludidos
com os frutos, insatisfeitos com os resultados. Muitas vezes nos culpamos por não sermos bons
pais, bons professores, bons catequistas, bons pastores. Mas precisamos de outra humildade, que é
aquela de aceitarmos que os frutos de nossa semeadura, depende mais da qualidade da boa semente
e da liberdade de coração daqueles onde a semeamos.
Se é boa a semente da Palavra que ensinamos, do trabalho que fazemos, do serviço que
prestamos, se distribuímos com largueza sementes de bem e de verdade, então continuemos a
semear, com confiança. E a semente dará fruto, a seu tempo.
Quantas vezes deveremos aprender a semear com lágrimas, para colher com alegria, nem
que esta colheita esteja reservada para a vida eterna.
Caros irmãos e irmãs, participando da celebração da comunidade deste Domingo,
aumentemos em nós a disponibilidade de acolher a semente da Palavra de Deus. Que ela
produza frutos de vida, de justiça e de paz para que o mundo conheça a esperança do Reino de
Deus, para que as pessoas tenham mais vida e vida em plenitude. Não cansemos de semear a
boa semente que transforma a sociedade, superando a miséria e a fome, a mentira e a
injustiça, fazendo surgir um mundo novo, um mundo sem corrupções, um mundo de justiça,
solidariedade e paz. Amigo, amiga, semeemos, semeemos, semeemos... cada um tendo esta
convicção: “eu creio na semente lançada na terra, na vida da gente”.
PROGRAMAÇÃO PAROQUIAL DA SEMANA:
 Sábado, 15 de julho, às 15h, missa no Bairro São Francisco. E às 18h, missa na igreja matriz.
 Domingo, 16 de julho, às 9h, missa na matriz. E às 10h30, missa e festa da padroeira Nossa
Senhora do Carmo, Canarinho, com a bênção dos escapulários.
 Segunda-feira, 17 de julho, às 18h30, Terço dos Homens na igreja matriz.

 Terça-feira, 18 de julho, às 14h, missa na comunidade de N. Sra. de Lourdes, São Pedro.
 Quarta-feira, 19 de julho, às 14h, missa na comunidade de São Bonifácio, Coxilha Seca.
 Quinta-feira, 20 de julho, às 14h, missa na comunidade de Santa Catarina. E às 19h, missa em
Cruzaltense.
 Sexta-feira, 21 de julho, 15h, Terço da Divina Misericórdia na igreja matriz.
 Sábado, 22 de julho, às 14h, missa na comunidade de Santa Lúcia, Creoula. E às 18h, missa na
igreja matriz.
 Domingo, 23 de julho, às 9h, missa na matriz. E às 10h30, missa e festa na comunidade São
Paulo.
Encontro Paroquial dos Ministros Extraordinários da Eucaristia: vai acontecer, no dia 29 de julho, das 9h
às 11h30, no Centro Catequético, em Campinas do Sul, o encontro paroquial dos ministros, com o
estudo do documento "Sal da terra e luz do mundo - cristãos leigos e leigas na igreja e na
sociedade", com a assessoria do Pe. Cleocir Bonetti.

Preparação para o Batismo:

Em nossa Paróquia Nossa Senhora dos Navegantes, haverá o
Encontro de Preparação para o Batismo, dia 05 de agosto, às 14h, no Centro Catequético. O
encontro é para pais e padrinhos de Batismo. Portanto, os pais que tiverem criança a ser batizada
no decorrer do ano procurem convidar os padrinhos em tempo, não deixando para a última hora. A
inscrição para o Encontro pode ser feita na Secretaria Paroquial.
19ª NOITE DO LEITÃO: Jantar Dançante em homenagem aos pais: será no 12 de agosto – no Salão
Paroquial de Campinas do Sul... Animação: Mezzomo e Castelhano... Cardápio: Porco Apolentado,
Porco Pizza, Porco ao Mel e Porco Moda da Casa, lingüiça na taquara, mandioca, arroz, pão, cuca,
saladas diversas e doce de abóbora... Ingressos R$ 30,00, com o Conselho Econômico, ou na
Secretaria Paroquial.
Dia do mês
15 de julho
16 de julho
18 de julho
19 de julho
20 de julho
20 de julho
22 de julho
23 de julho
25 de julho
26 de julho
27 de julho
30 de julho

VISITA ÀS COMUNIDADE NO MÊS DE JULHO/2017
Dia/Semana
Horas
Comunidade
Sábado
15h
Bairro São Francisco
Domingo
10h30
Na. Sra. do Carmo – Canarinho
– FESTA da Padroeira
3ª-feira
14h
Na. Sra. de Lourdes – São Pedro
4ª-feira
14h
São Bonifácio – Coxilha Seca
5ª-feira
14h
Santa Catarina
5ª-feira
19h
Santo Antônio - Cruzaltense
Sábado
14h
Santa Lúcia – Linha Creoula
Domingo
10h30
São Paulo – FESTA do agricultor e motorista
3ª-feira
14h
Na. Sra do Monte Claro - Rio Liso
4ª-feira
14h
Na. Sra. de Lourdes – Cruzaltense
5ª-feira
14h
Na. Sra. do Caravágio – Linha Progresso
Domingo – FESTA
10h30
Oratório São Cristóvão – Linha Celuppi –
FESTA do Padroeiro

INICIAÇÃO À VIDA CRISTÃ: FORMAR BONS CRISTÃOS
No dia 5 de maio passado, depois de 9 dias de intenso trabalho, foi concluída a 55ª
assembleia geral da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), em Aparecida (SP). O
tema principal da assembleia foi a “iniciação à vida cristã”, entendida como um itinerário para
formar discípulos missionários de Jesus Cristo. Em outras palavras, para formar bons cristãos.
Na última assembleia geral da CNBB, os bispos falam da “urgência de um novo processo de
iniciação à vida cristã”. Por que isso seria tão urgente? A resposta não poderia ser outra: trata-se de

uma questão fundamental para a vitalidade da Igreja; ela é crucial para o presente e o futuro da
Igreja e sua missão. O que é urgente, precisa ser enfrentado sem demora.
Não basta sermos uma “Igreja de batizados”, embora o Batismo seja uma graça imensa
recebida de Deus. Ser batizado e não praticar a fé é como receber uma boa semente e guardá-la no
depósito: ela nunca vai germinar nem produzir nova planta e frutos. Infelizmente, é o caso de
muitos, que receberam o Batismo, mas nunca foram além disso: não progrediram no caminho da fé
e da experiência religiosa cristã. Nem se sentem parte da Igreja, que é a comunidade dos que foram
batizados e na qual se aprende a ser cristão.
Viver a graça do Batismo significa corresponder a ela por meio das várias dimensões da vida
cristã, que envolve o coração, a cabeça e as mãos, ou seja, os sentimentos, o conhecimento e as
atitudes. A vida cristã envolve os afetos e a experiência do amor de Deus, o amor ao próximo e à
Igreja, que é inseparável de Cristo. A vida cristã também requer conhecimentos sobre aquilo que
cremos; não se ama nem se valoriza aquilo que não se conhece. E a fé se expressa através de
atitudes que testemunham a adesão e o apreço por aquilo que cremos, sobretudo a caridade para
com o próximo.
Em outras palavras, precisamos tornar-nos uma Igreja de discípulos e missionários de Jesus
Cristo, que amam de maneira devotada o Mestre Jesus Cristo e se deixem instruir por ele e
aprendem dele continuamente a sabedoria do reino de Deus para discernir sobre a vida e sobre as
decisões a tomar. Enquanto discípulos, os cristãos precisam unir-se intimamente à Igreja,
comunidade dos discípulos e corpo, do qual Cristo é a cabeça. Seria difícil e até impossível viver
como bons cristãos de maneira isolada e sem ligar-se à Igreja.
Enquanto discípulos, os cristãos também tomam parte na missão de Cristo e da Igreja. O
próprio Jesus assim o quis, quando enviou os apóstolos em missão e os tornou participantes de sua
missão em toda parte e até o final dos tempos. (cf, Mc 16,15). O Papa Francisco não cessa de nos
convocar para sermos “uma Igreja em saída missionária”, um povo missionário. Ser bom cristão,
também é envolver-se com a missão da Igreja no testemunho do Evangelho e na transmissão da fé
aos outros.
Tudo isso requer, de nossa parte, uma mudança de posturas e uma verdadeira conversão. Já
não se pode mais ver a Igreja como a instituição ou lugar, onde nós apenas vamos receber coisas
sagradas: ela é a comunidade de fé daqueles que vivem como discípulos e missionários de Jesus
Cristo no mundo e que anunciam as grandes obras de Deus para a vida das pessoas e do mundo.
Ninguém nasce cristão: aprende-se a ser cristão ao longo da vida inteira, mediante um constante
processo de iniciação e de formação cristã.

A CEGUEIRA DOS SÁBIOS
Dom Paulo Mendes Peixoto
Arcebispo de Uberaba
Quem é muito focado em si mesmo não consegue enxergar as realidades sofridas da sociedade. A
soberba e o individualismo sobem tanto na cabeça, que até provocam escândalos no exercício do
poder e do dinheiro. Podemos até dizer de uma sabedoria “burra”, fadada a ser negociada pela
justiça, porque a injustiça tem pernas curtas. Mais cedo ou mais tarde aparecem as consequências.
O coração humano é um terreno fértil. É uma terra de onde brotam e crescem as práticas do bem e
do mal. Ele é responsável pela execução dos diversos valores, para construir ou destruir a vida da
sociedade. No coração das pessoas está implantada a sabedoria divina, a capacidade para colocar
em prática a Palavra do Evangelho, que indica os passos que conduzem para se chegar a uma vida
feliz.
Muitos sábios preferem a mentira em vez da verdade de Deus. Passam a ser cegos conduzindo
cegos, porque são terrenos ruins, sem hombridade, e injustos. As riquezas e as propostas do mundo
transformam os corações irresistentes, que passam a agir cegamente produzindo frutos amargos
para si mesmos. São bem-aventurados aqueles que são abertos aos valores do Reino de Deus.

Muitas pessoas não se dão conta da gravidade, quando provocam atos de violência, de intolerância,
de ganância, de desvios públicos e de todos os males que deixam nosso espírito doente. Essa tem
sido a constante prática de muitos políticos brasileiros, deixando a população do país totalmente
decepcionada e fragilizada na expectativa de seu futuro e de sua dignidade cidadã.
As decepções dos brasileiros são muito grandes e o povo, cansado de ouvir promessas, não acredita
mais em receitas mágicas. Não podemos continuar cegos diante do cenário político brasileiro.
Novas eleições veem por aí. Creio ser a hora dos eleitores darem o troco, eliminando quem trai a
Nação, não “desagarra” do poder e não cumpre com dignidade as tarefas de seu ofício.
As pessoas, na realidade, precisam se deixar transformar pelo amor gratuito de Deus para agir com
responsabilidade. A cegueira mata e não tem futuro promissor. É por isso que o Brasil vai mal, está
desorganizado e sem perspectiva imediata de recuperação. É impossível querer um país
desenvolvido sem autenticidade de seus governantes. Os impuros são tendentes para atos também
impuros.
CNBB ASSINA NOTA COM OUTRAS ENTIDADES CRITICANDO O PROJETO DE
REFORMA TRABALHISTA
A CNBB, o Ministério Público do Trabalho (MPT), a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e
outras 11 entidades publicaram nota, na terça-feira, a respeito do projeto de Reforma Trabalhista em
tramitação no Congresso Nacional, afirmando que o texto está “contaminado por inúmeras,
evidentes e irreparáveis inconstitucionalidades e retrocessos de toda espécie, formais e materiais”.
Entre os pontos destacados na Nota, estão a prevalência do conteúdo de acordos e convenções
coletivas. As entidades conclamam o Senado a impedir a aprovação apressada do referido que trará
a ruptura com o compromisso internacional assumido pelo País no Pacto de San Jose da Costa Rica
e, por tudo, o rebaixamento histórico do patamar civilizatório mínimo de cidadania social que se
construiu ao longo de quase dois séculos e meio.
Papa aponta a governantes necessidade de uma nova era de desenvolvimento: O Papa Francisco dirigiu
mensagem aos líderes do chamado G20, grupo formado pelos ministros de finanças e chefes dos
bancos centrais das 19 maiores economias do mundo mais a União Europeia, reunidos recentemente
na Alemanha. Primeiramente, o Papa manifesta o seu apreço pelos esforços realizados para garantir
a governabilidade e a estabilidade da economia mundial, com atenção especial a um crescimento
que seja inclusivo e sustentável. Esses esforços, recorda Francisco, são inseparáveis da atenção
dirigida aos conflitos em andamento e ao problema mundial das migrações. O Papa invocou a
bênção de Deus sobre o referido encontro e sobre todos os esforços da comunidade internacional
para ativar uma nova era de desenvolvimento inovadora, interconexa, sustentável, respeitosa do
meio ambiente e inclusiva de todos os povos e de todas as pessoas.
Dízimo: Gratidão a Deus e Compromisso com a Comunidade
Olhando o calendário civil, percebemos que já vivemos a metade de um ano.
Você é convidado a perceber quantas coisas, quantos dons você recebeu gratuitamente de Deus neste
tempo. Saiba reconhecer os imensos benefícios recebidos, agradecendo-os a Deus.
Com relação ao dízimo, verifique sua situação junto à sua comunidade.
Não deixe o ano avançar sem agradecer a Deus o que você dele recebeu.
Dízimo é devolver a Deus um pouco de tudo o que recebemos dele.
Um coração é grande quando sabe agradecer.
E, chegando a metade do ano da atividade evangelizadora em nossa paróquia queremos dizer que sua
contribuição neste período foi muito importante para que nossa paróquia pudesse evangelizar.
E com muita alegria, queremos dizer: "OBRIGADO" por você ser um dizimista consciente….
Obrigado por você devolver a Deus, por meio da comunidade, uma parte do que você tem, consciente de que
tudo pertence a ELE. Mais uma vez, obrigado por sua generosidade.
O Dízimo, pois, é uma resposta de fé, confiança e gratidão!
Senhor, fazei de mim um dizimista consciente, alegre e generoso.

Não esqueça:
Você com Deus na celebração da comunidade no domingo,
Deus com você durante toda a semana!

