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Palavra do Padre
Amados paroquianos, já é dezembro. O ano passou e já
sentimos a euforia das possíveis férias. Na pastoral é tempo de
avaliar, por isso nos encontramos olhando para traz
procurando ver o que ficou de tudo que planejamos. Muitos
planos, bons projetos, sonhos e esperanças. Idealizamos
muitas coisas, mas nem tudo foi possível realizar. Algumas
realizações foram boas outras nem tanto, mas tudo foi bom
para nosso aprendizado.
Já é tempo de natal, tempo de celebrar o nascimento de
Jesus, mas muitos nem lembram disso. Vemos enfeites nas ruas
e vitrines, promoções nas lojas, pessoas andando de um lado
para outro em atitudes semelhantes com interesses de
aproveitar os melhores preços. Mas o verdadeiro natal não é
isso.
No tempo que Jesus nasceu também era assim. Todos
estavam preocupados com o recenseamento e nem deram
importância para aquele casal de peregrinos a procura de um
lugar para passar a noite. Eles bateram de porta em porta com o
assunto urgente e nada de serem atendidos. Só restou-lhes
recolherem-se no local que os animais usavam para passar a
noite. Parece ironia pensar que Deus, o criador de todas as
coisas, que se fez homem não encontrou um lugar entre os
homens.
O tão esperado dia para a humanidade chegou
inesperadamente para aqueles que não estavam esperando.
Anjos apareceram cantando glória a Deus, os pastores
participaram da festa, reis vieram de regiões distantes para
adorá-lo, mas os que habitavam nas redondezas nada viram de
diferente antes da chegada dos magos. As pessoas continuaram
envolvidas com seus interesses e nem perceberam a graça de
Deus agindo próximo delas. Deus realizou a promessa de um
jeito que só os simples e humildes conseguiram perceber. No
entanto, os sinais foram manifestados a todos, mas passaram
despercebidos porque o seu povo permaneceu indiferente à fé.
E hoje, 2012 anos depois desse memorável
acontecimento muitas pessoas continuam não atentas para os
sinais da manifestação divina. Nós cristãos precisamos dar o
verdadeiro testemunho da fé. É Jesus. É Deus conosco. É natal a
verdadeira festa em família.
A todas as lideranças, coordenações, famílias,
amigos, patrocinadores, colaboradores, equipe de
redação os nossos votos de um feliz e santo natal e um
abençoado ano novo.

Tempo de
fé e esperança.
Tempo da
gratuidade do amor!

Padre Antonio Mendes
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Pe. Orlando, muito obrigado!
Neste mês de dezembro nosso querido vigário Pe. Orlando
Cechinel vai deixar a paróquia. Será o novo pároco da nova
paróquia da Quarta Linha. Queremos deixar aqui registrada
nossa homenagem a esse homem de Deus que esteve durante este
tempo entre nós:
O tempo foi pouco, mas o suficiente para você Padre
deixar a sua marca em nós. Sua alegria, amor, acolhida e
entusiasmo contagiaram a todos. Padre querido, sempre serás
lembrado por sua dedicação, em especial às crianças, doentes e
idosos. Suas características são muito marcantes e queremos
destacá-las: As suas encantadoras visitas às casas dos doentes e
ao Hospital, junto com membros da Pastoral da Esperança. E
quantos jovens jamais se esquecerão de você, pois muitos ainda
estão sentindo dor pelos engraçados “pescoções e beliscões”
que só você com o seu jeito descontraído sabe fazer. E as
Celebrações das Missas de Sétimo Dia: Quantas famílias se
sentiram mais consoladas quando chamadas à frente do Altar e,
segurando uma vela, diziam uma palavra lembrando a pessoa
que partiu. Não podemos esquecer das Missas que você
presidiu: Além de homilias agradáveis, recordava canções
antigas, porém significativas emocionando toda a assembléia. E
o que dizer de sua afeição pelas crianças? Elas sempre se
lembrarão do “Padre do Pirulito”, pois ao final de cada Missa,
com carinho e alegria as chamava para abençoá-las e entregar
um pirulito a cada uma.
Padre, talvez você nem perceba, mas muitas foram as
suas marcas nesta Paróquia. Sua passagem por aqui foi uma
benção de Deus. E tudo isso vem de encontro com o seu
belíssimo lema: "Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho".
Com certeza você tem cumprido isso fielmente.
Padre Orlando! Obrigado pela sua presença e por todo o
bem que fez a Paróquia São Donato. Ficarás gravado
eternamente no coração de cada paroquiano! Que Jesus
lhe dê muita força, fé, saúde, amor e coragem! E que o
Espírito Santo o ilumine cada vez mais na sua nova
Missão!
Marcelina de Vila – Pascom

Mensagem Pe. Orlando aos paroquianos
‘‘Ai de mim se eu não anunciar o Evangelho” (1 Cor 9,16)
Quero bendizer e louvar a Deus pela oportunidade de ter vindo dar
uma pequena contribuição nesse pouco tempo ao povo de Deus da
Paróquia São Donato. Me tornei amigo de muitas crianças, jovens,
famílias, visitando e abençoando doentes, casas e escolas. Minha
gratidão ao Padre Antonio Mendes, membros da casa e secretaria
Paroquial, lideranças, comunidades e todo o povo em geral. Foi bom
ter passado por aqui. Só tenho a agradecer. Vou para a nova Paróquia
Santo Antônio a pedido de nosso Bispo Dom Jacinto. Que Deus,
nosso Pai Celeste abençoe a todos com muitas graças do Alto e que
sejamos sempre esse povo de Deus a caminho do Reino definitivo
construindo uma sociedade justa e fraterna. Amém! A todos desejo
um Feliz e Santo Natal com muitas bençãos no Novo Ano!
Pe. Orlando Antônio Cechinel

AGRADECER
A GRATIDÃO e a GRATUIDADE transformam as
pessoas. Por um lado, revelam a dignidade da pessoa. Só o
ser humano consciente e livre agradece de forma criativa.
Por outro lado, tocam o mais profundo de cada pessoa
provocando-a a deixar-se amar e transformar. A missão
cumprida, com gratidão, torna a vida leve, tira o peso e
garante a perseverança. A ingratidão, por sua vez,
despersonaliza e ofende a dignidade do ser humano. A
gratidão tem, em sua raiz, a moção dinâmica da alegria.
Alegria pela capacidade de perceber, nos Dons Divinos,
uma expressão do Amor de quem gratuita e liberalmente
os distribui. Na reciprocidade do Amor está a necessidade
da alegria compartilhada, do agradecimento expresso. Um
dá, outro recebe: a alegria é de ambos. “A alma nobre
sempre agradece!”.
A gratidão faz com que sejamos humildes e
compassivos. Na fraqueza de nosso testemunho e na
gratidão de nosso coração, resplandece a força de Deus.
Toda vida é uma dádiva, e sempre temos muito a
agradecer a Deus. Gratidão é o modo de responder ao
convite de Deus. Convite de Deus é graça. Viver é Dom e é
Graça de Deus!
DENTRO DE CASA: Reconheço com alegria os
benefícios e graças que recebo todos os dias? Minhas
atitudes se parecem com o leproso curado, ou se parecem
com os curados que aceitam a saúde, mas esquecem do
Benfeitor? Como vivo e alimento a alegria, a fé e a
gratidão? O Salmo 106,1-9 nos convida a dar graças ao
Senhor por seu inesgotável Amor, por sua grande bondade
e por todas as maravilhas em favor dos homens.
“Contemplar o belo e agradecer é colocar combustível na
felicidade”.
Desejamos um Santo Advento e um Feliz Natal!
Maria de Lourdes Mazzuchello Zanatta
Psicóloga Clínica (CRP 12/00125) e Pastoral familiar

Paróquia Santo Antônio da Quarta Linha
inicia sua caminha pastoral!
Neste mês de dezembro as comunidades do HG, Terceira
Linha, Ponta do Mato e Quarta Linha estão sendo enviadas
para uma nova missão: A Paróquia Santo Antônio da Quarta
Linha. Este é um momento muito especial para todos nós que
convivemos na Paróquia São Donato por tanto tempo.
Por isso, convidamos a todo o povo de Deus para a Santa
Missa do início da missão pastoral da nova Paróquia que
será realizada no dia 16 de dezembro de 2012, às 10:00h,
na Igreja Santo Antônio (Quarta Linha). A santa missa,
presidida por Dom Jacinto, marcará também a nova missão
pastoral do nosso vigário Pe. Orlando.
Participe!
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COMUNIDADE NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA CELEBRA 25 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO!

CURSILHO DE CRISTANDADE
50 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO NO BRASIL

As celebrações dos 25 anos de fundação da comunidade N.
Sra de Fátima nos dia 27 e 28 de outubro foram marcadas por
muita emoção. Na oportunidade, acompanhado por Pe.
Antônio, Dom Jacinto fez sua primeira visita à comunidade.
Após a Missa, além do descerramento de placa alusiva aos 25
anos, houve a benção do mosaico da Padroeira na torre da
capela sob o brilho de uma bela salva de fogos. Encerrando o
ano jubilar, uma deliciosa torta foi servida a toda a
comunidade presente. No domingo, dia 28, a comunidade
partilhou de um almoço de confraternização.

No dia 25 de outubro, a Câmara Municipal de Içara realizou
uma Sessão Especial, para homenagear o Movimento de
Cursilho de Cristandade, da Paróquia São Donato, pela
comemoração do Jubileu de Ouro do movimento no Brasil.O
MCC desempenha trabalhos diretos à evangelização de
ambientes como: Cursos de Batismo, Palestras, Encontros de
Oração, Escolas Bíblicas, Catequese e Liturgia. É um
movimento privilegiado, todos os membros que o compõe
têm a missão de evangelizar, de levar a luz de Deus e anunciar
a Boa Nova de Cristo. Um dos aspectos importante que
caracteriza o Cursilho é a música Decolores. E o sinal que
nenhum Cursilhista esquece é a eterna frase que acompanha
o movimento: “Cristo conta contigo!”. Parabéns a todos os
Cursilhistas!
“Venham todos que este é o caminho, cantemos louvores a
Cristo na Cruz”!

COMUNIDADE CRISTO REI
LANÇA PEDRA FUNDAMENTAL DA CAPELA!
Mais uma comunidade da Paróquia São Donato iniciou as
obras de sua capela. Com a presença de Dom Jacinto e de Pe.
Antônio, após a celebração Eucarística, foi lançada
oficilamente no dia 27 de outubro a construção da capela
Cristo Rei. Na ocasião Dom Jacinto abençoou a pedra
fundamental da capela, cujas paredes já estão sendo
levantadas. Atualmente as atividades pastorais da
comunidade são desenvolvidas no ginásio de esportes
localizado naquele Bairro.

BAIRRO TEREZA CRISTINA CELEBRA
SUA PADROEIRA, SANTA CATARINA
A comunidade Santa Catarina de Alexandria celebrou sua
padroeira no dia 18 de novembro. Na santa missa os fiéis
puderam conhecer um pouco mais da história de sua
venerada padroeira, que é também padroeira do nosso
estado. Após a missa houve um almoço num centro social na
comunidade.

JESUS EUCARÍSTICO
PRENSENTE NA COMUNIDADE MÃE PEREGRINA
Os fiéis do Bairro Jardim Silvana agora tem Jesus Eucarístico
permanentemente presente na Capela da Comunidade.
Durante Santa Missa Pe. Antônio abençoou o sacrário da
comunidade onde, a partir daquela data, se guarda a Santa
comunhão. A comunidade tomou novo impulso e está se
reunindo todos os domingos, às 09:30h, para a celebração da
Palavra e distribuição da Santa Eucaristia.

BENÇÃO DO NOVO SACRÁRIO E BATISTÉRIO DA MATRIZ
No dia 02 de novembro Dom Jacinto presidiu a Missa da
Campanha das Talhas de Caná na Matriz São Donato. Na
oportunidade, realizou as bençãos do novo Sacrário e
Batistério da matriz. Foi uma belíssima celebração.
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MISSA DE ENVIO DAS COMUNIDADES
Aconteceu dia 25 de novembro, Solenidade de Cristo Rei, a
Missa de Envio das Comunidades que se desmebraram da
Paróquia São Donato. Com alegria e emoção as Comunidade
de Quarta Linha, Terceira Linha, Ponta do Mato, HG e São
João receberam uma linda vela e foram enviadas para serem
luz de Cristo em suas novas áreas de pastoral.

SETORES ENCERRAM SUAS
ATIVIDADES COM CELEBRAÇÃO!
Durante todo o ano de 2012 realizamos encontros de
formação e retiro para as lideranças nos setores de pastoral.
Foram de grande contribuição para adquirir conhecimentos,
celebrar a fé e confraternizar-se; também colaborou
bastante para a aproximação das lideranças. Nos últimos
dias 08, 15, 21, 27 de novembro realizamos, em cada setor, a
celebração de encerramento das atividades nos setores.
Agradeço a Deus a oportunidade de estar com as lideranças e
poder partilhar o pouco que tínhamos. Agradeço cada
liderança, cada coordenação que foi fiel e participou com
entusiasmo e alegria. Deus abençoe a todos e os confirme na
missão. Abraço a todos.

COMUNIDADE SÃO JOÃO FARÁ PARTE DA PARÓQUIA
SÃO PAULO APÓSTOLO – MICHEL!
A partir do próximo ano, a
Comunidade São João (1ª Linha)
deixará a Paróquia São Donato e
integrará as comunidades da Paróquia
São Paulo Apóstolo do Bairro Michel,
em Criciúma. Essa mudança acontecerá
em função de uma melhor organização.
Segundo o coordenador do
CPC, Aldomir Darós, a comunidade São
João tem hoje 88 famílias dizimistas. São 9 missionários do
dízimo, 2 grupos de família, 5 ministros da
Palavra; 3 ministros da Eucaristia, 3 catequistas,
contendo também 3 capelas da Mãe Peregrina. As
celebrações da palavra são realizadas todos os
sábados e uma vez por mês é realizada a missa do
dízimo sempre com boa participação da
comunidade.
Sobre a transferência, comenta Aldomir: “É claro que
vamos sentir a mudança e falta da paróquia São Donato. Mas
compreendemos os motivos: É mais próximo para nossa
comunidade participar e há também poucas comunidades
naquela paróquia. Levaremos nossas experiências;
aprenderemos com os outros. O reino é o mesmo, então para
Deus devemos fazer o melhor em qualquer lugar, por onde
passarmos”.
Leidiane Réus - Pascom

JOVENS DA PARÓQUIA
RECEBERÃO SACRAMENTO DA CRISMA!
Neste mês de Dezembro os crismandos da paróquia
receberão o Sacramento da confirmação. A crisma faz parte
dos sacramentos da Iniciação Cristã junto com o Batismo e a
Eucaristia. Ao recebermos a Crisma confirmamos nossa
caminhada e o Espírito Santo nos fortalece derramando seus
dons: Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência,
piedade e temor de Deus (Is 11, 1-3). Os crismandos são
chamados a atuarem na comunidade e na sociedade, sendo
testemunhas do evangelho nas escolas, trabalho, política,
arte, cultura e principalmente na família que é o princípio de
toda missão (At 1,8) é Ele que nos impulsiona a conservar e
multiplicar seus dons através de obras, ações e palavras. As
celebbrações acontecem nos dias 14 e 15 de novembro.
Confira a programação no site da Paróquia.

Novo site da Paróquia

No mês de novembro foi lançado o novo layout do site da Paróquia São Donato.
Novo formato, mais artigos e com maior facilidade de interação!

Acesse: www.paroquiasaodonato.com.br

PASCOM
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