Informativo

Paróquia São Donato • Içara/SC • Diocese de Criciúma • Agosto/2011 • Nº 11
E-mail: psaodonato@terra.com.br

DISCERNIR O CHAMADO...
Estimado(a) irmão(ã) em Cristo!
VEM E SEGUE-ME. Mc10
Há quase 30 anos, quando
comecei a preparar e organizar minha
ordenação diaconal e sacerdotal, escolhi
estas palavras de Jesus para serem uma
referência em minha vida e ministério.
VEM: A vocação é iniciativa de
Deus. Por isso minha contínua gratidão a
Deus por ter me concedido esta graça.
Mesmo com muitas limitações e
fragilidades, Ele me chamou e me
escolheu dentre tantos bem mais
capacitados, para esta sublime missão.
Por isso o esforço contínuo para que com
simplicidade e humildade, a força e a
graça de Deus possam se manifestar,
fazendo da vida e do ministério uma
bênção de Deus.
SEGUE-ME: O sentido da
vocação está no seguimento de Jesus.
Este é o ideal da vida cristã. E o
seguimento se manifesta no jeito de ser e
de viver de Jesus de Nazaré. É um
compromisso que se renova cada dia e se
fortalece no encontro com Cristo. Quem
se sente amado por Cristo, manifesta
esse amor aos irmãos através da
bondade, da ternura, da misericórdia, da
partilha e da dedicação à comunidade.
Muito obrigado à Paróquia São
Donato, suas comunidades, lideranças e
famílias, pela compreensão, amizade,
apoio e dedicação. Perdão pelas
fraquezas, limites e pecados. Levarei no
coração o dinamismo das comunidades,
lideranças, famílias que celebram com
alegria e vivem com amor sua missão.
Acolham com amor e carinho o
novo padre, servidor da Igreja.
Continuaremos unidos em
oração para que sejamos perseverantes
no seguimento de Jesus e que eu possa
continuar fazendo da vida e do ministério
uma bênção para o Povo de Deus.

Um fraterno
abraço e a benção
de Deus a todos.
Padre Marcos Rech

Neste mês das Vocações, você está convidado a refletir e rezar com toda a
Igreja sobre a vocação. Somos chamados a responder a esse dom maravilhoso
com que o Pai nos presenteou. Você já descobriu a alegria de 'responder'?
Quem escuta é capaz de discernir e responder esta voz que fala no mais íntimo do
coração. É capaz de optar e descobrir a alegria de desenvolver os talentos
escondidos que o Espírito Santo concede a cada um de nós seus filhos/as.
A Pastoral Vocacional destaca no documento de Aparecida, as diversas
dimensões do processo vocacional e formativo: 'anunciador, integral e
permanente', contribuindo para que cada um faça a experiência profunda da
pessoa de Jesus, com muita paixão, deixando-se encantar com a pessoa do
Mestre que fascina, numa adesão total ao seu Evangelho. Nesse sentido, o
vocacionado, discípulo-missionário, deve deixar-se modelar nos desafios de
'tomar a cruz sem olhar para traz, e no seguimento, dando testemunho do
'cêntuplo à perseguição', num ardor sempre crescente, que se consome no
discipulado em missão.
O meu sonho de animadora vocacional, como Consagrada-fdz, (que
tenho como carisma vocacional de rezar e animar as vocações), é que cada
batizado sinta-se plenamente consciente de ser uma pessoa, convocada e
apaixonada pelo infinito amor da Trindade, que fala na mais silenciosa e
cativante voz interior.
Deixo o meu recado especialmente aos adolescentes e jovens: nunca
comece o dia sem estar primeiro com Ele, num íntimo encontro com sua Palavra.
E como dizia sempre o nosso querido João Paulo II: “Acolha com generosidade
a semente da vocação que Deus depositou em ti”.
Caro leitor/a, que este mês vocacional, ajude assumir a sua história
vocacional, seja qual for o estado: cristão leigo, ministério ordenado ou vida
consagrada. Como diz Fernando Pessoa: “Sê o que quiseres, mas sê por inteiro.
Nada teu exagere ou exclua. Sê todo em cada coisa. Põe quanto és no mínimo
que fazes”; e você verá a alegria de ser este discípulo/a, capaz de ir além do seu
eu e chegar a um tu sem fronteiras nas pegadas do Mestre.

Desperta Senhor,
operários e operárias,
segundo o coração
do Mestre!
(cf. Lc 10,2)

Ir. Izabel Bitencourt
Pereira, fdz
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REPENSAR O VALOR DA FAMÍLIA

GENTE DE FÉ

Quando pensamos em família, muitas recordações
nos vem à mente: Belas histórias e outras não tão belas
assim. As figuras do pai e da mãe, dos avós, dos irmãos, etc.
Nossa família nos marca profundamente, tanto que
volta e meia ouve-se alguém dizer: “Você falou igualzinho
seu pai.” “Você é a cara da sua mãe.” Para alguns, palavras
assim agradam. Para outros não, pois provavelmente não
gostem de ver refletidos em si, traços de alguém que lhes
tenha deixado marcas negativas. O dito popular é realmente
verdadeiro: “Família é tudo”!
Há famílias bem estruturadas, onde carinho,
respeito são vividos e ensinados. E há aquelas construídas
longe desse ideal, que mais que um ideal é a base onde se
constrói um ser humano com capacidade de relacionar-se
bem consigo, com o outro e com Deus.
Há pessoas que não se amam e não se aceitam
porque, já desde o ventre da mãe se sentiram rejeitadas.
Porque não encontraram amor no olhar da mãe, porque
nunca sentiram segurança no abraço do pai. Há pessoas
difíceis de conviver, porque não foram educados para o
amor, mas para a competição. Só tiveram exemplos de
ganância, de desrespeito aos outros. Há pessoas sem fé por
que não aprenderam em casa o que isso significa. Você pai,
você mãe, marque bem isso: Nossa fé, nossa capacidade de
crer ou não em Deus, também nasce na família.
Hoje, mais do que nunca, temos a necessidade de
repensar o valor da família. Repensar o que significa o
divórcio para um filho, e ao mesmo tempo, o que significa
um pai e uma mãe vivendo em um constante “pé de guerra”.
Repensar que família não é somente uma união fundada no
afeto entre duas pessoas que se sentem sexualmente
atraídas, mas na complementariedade de um homem e uma
mulher que tem a divina capacidade de gerar vida e educála para o amor.
Por isso, você que almeja o matrimônio, pense bem
nisso, afinal o matrimônio é a base da família. Vocês que já
são pais, reflitam sobre a forma como tratam seus filhos,
sobre o que o seu jeito de ser ensina a eles. Reflitam sobre o
que sua convivência deixa como herança para seus filhos.
Você que é filho, pense na forma como se relaciona com seus
pais: Será que não dá mais valor aos colegas e à internet do
que a eles?
Não é à toa que a família é tão atacada pela mídia.
Destruir a família é tornar o ser humano vulnerável a
qualquer idéia, ao
consumismo, à valores
diferentes daqueles
que pais cristãos
podem ensinar. Temos
r e a l m e n t e
necessidade de
repensar o valor da
família. Afinal, como
dizia João Paulo II, “O
futuro da humanidade
passa pela família”.

Em entrevista à Pascom, Ir. Samuel Ricardo, osb, filho de Içara,
conta um pouco de sua vocação e da vida no mosteiro em Santa Rosa, RS.
Lema: “Fala, Senhor teu servo escuta”. (Sm 3,10)
Como foi o Chamado para a vocação monástica Ir. Samuel?
Foi quando tinha uns 14 ou 15 anos. Sentia-me vazio e às vezes
sem rumo...Percebi que o que faltava em mim era o amor e a busca por
Deus. Comecei a buscá-lo indo no grupo de jovens da RCC de Içara e
procurando viver momentos íntimos com Deus nas minhas orações.
Numa noite, enquanto rezava, senti um desejo muito forte que me
interpelou e me levou a tomar uma decisão: Senti ser chamado por
Cristo. Respondi esse desejo interior indo para o seminário onde fiquei
dois anos e meio. Um tempo depois de ter saído do seminário, entrei em
contato com o mosteiro para uma experiência. Enfim, entrei para o
mosteiro porque eu encontrei o que desejava: servir ao senhor com
radicalidade, dentro de um estilo de vida que é a monástica. (Vida
silenciosa, recolhida).

Fagner José Wilman - Coordenador do CPP
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Por que a troca do nome e por que a escolha pelo nome
Samuel?
No mosteiro recebi este nome: Samuel. Que vem do Profeta
Samuel. “Fala Senhor teu servo escuta” (Sm 3,10).Ele aprendeu a
inclinar o ouvido do seu coração. Vivia para Deus e na casa de Deus.
Sempre fiz esta ligação de minha vocação com a vocação e vida do
Profeta Samuel, pela maneira de como me senti ser chamado.
O monge recebe um nome novo na vida religiosa baseada nos
textos Bíblicos e nos antigos Pais da Igreja. O sentido teológico e
espiritual é o despojamento, o deixar as coisas velhas pra traz e o
assumir tudo de maneira nova, ser um homem novo em Cristo.
Qual o carisma do mosteiro?
O monge tem como carisma a “intercessão” pela Igreja, corpo
de Cristo. Somos conhecidos como o “Pulmão da Igreja”. Servimos a
Deus, em um louvor contínuo, através do Ofício Divino-Oração das
Horas, trabalho, missa, que é aberta aos que buscam o mosteiro e nossa
hospedaria para atendimentos individuais e retiro espiritual. Para isso
temos uma grande hospedaria.
Como é o dia a dia do mosteiro?
Temos nossa primeira oração às 05h15min. São sete
momentos de oração e a missa. Entre uma oração e outra, temos
trabalhos como: Arte cristã (Iconografia), hospedaria, jardins, horta,
pomar, e outros trabalhos artesanais. Atendimento das pessoas e
grupos que vem para nos visitar, e escutar algum dos monges. Os
produtos confeccionados são vendidos dentro do mosteiro e por lojas
de artigos religiosos em outras cidades do país.
Uma mensagem para os leitores do informativo:
A vocação do Cristão é isto: ser transmissor de Paz. Precisamos
contagiar a humanidade. E fazemos isso quando assumimos com alegria
a nossa vocação, ajudando com disponibilidade os precisam. E o mais
importante é
transmitirmos um
olhar de felicidade.
Nós, da Igreja
C a t ó l i c a ,
precisamos
testemunhar pelo
corpo. Uma maneira
é o sorriso. Este é
um meio que temos
de manifestar em
nosso exterior o que
temos no interior...
Deus e seu mistério.

Ir. Samuel Domiciano Ricardo, osb
Monge do Mosteiro da Transfiguração de Santa Rosa - RS.
Confira a entrevista na íntegra no site: www.paroquiasaodonato.com.br
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PE. MARCOS, MUITO OBRIGADO!!!
Depois de quase sete anos entre nós, a paróquia São
Donato se despede de seu pároco, Pe. Marcos Rech.
São poucos os católicos que sabem dimensionar a
grandiosidade do ser e do fazer de um padre. O
sacerdócio, diz o Papa Bento XVI, “não é profissão,
mas sacramento: Deus se serve de um pobre
homem a fim de, através dele, estar presente em
meio aos homens e agir em seu favor. Esta
audácia de Deus – que a si mesmo se confia a
um ser humano; que apesar de conhecer
nossas fraquezas, considera o homem capaz
de agir e estar presente em seu nome – esta audácia
de Deus é o que de verdadeiramente grande se
esconde na palavra ‘’sacerdócio”.
Por traz do sacerdote está o mistério do
próprio Deus, cumprindo sua promessa: Eis
que vos darei pastores, segundo o meu
coração! Por traz do sacerdote está o ser
humano que um dia ousou deixar prá
traz sua família, seus bens e
aventurou-se na fé, deixando-se cativar pela voz
do Senhor que diz: Vem e segue-me! Por traz do
sacerdote está o homem à caminho: Com os
defeitos que ainda possui, com os dons recebidos,
esforçando-se em ser um homem e um sacerdote,
segundo os sonhos de Deus.
Despulpe-nos padre, se lhe exigimos muito;
desculpe-nos pelas vezes que não enxergamos
seu esforço. Receba nosso carinho e nossa
gratidão: Não só pelas missas que rezou,
pelos que batizou, pelos que ungiu, pelo
perdão sacramental, pelos casamentos que
assistiu. Somos gratos porque em seu
sacerdócio, você tornou Deus presente
entre nós.
Padre Marcos,
por tudo muito obrigado!
CPP – Paróquia São Donato

Convite

Convidamos todas as famílias e lideranças da Paróquia São Donato para a
Missa de envio do Pe. Marcos Rech.
Dia 28 de agosto às 19:00h na Igreja Matriz São Donato de Içara.
Venha celebrar conosco!
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MISSA DA
SAÚDE

Curso de Batismo

DIA 03 DE AGOSTO
ANIVERSÁRIO DO

Dia: 19 de agosto
19:00h – Auditório
São Donato

PE. MARCOS RECH

5ª feira as
15:30h
Confissões as 14:30h
na Matriz

Batismo

DIA 03 DE AGOSTO (quarta-feira) - 19:30
ESCOLA BÍBLICA PAROQUIAL - AUDITÓRIO SÃO DONATO

TODAS AS TERÇAS-FEIRAS
19:30h - Encontro de Oração do
Movimento da RCC (Local: Igreja Matriz).

DIA 10 DE AGOSTO - 19:30
MISSA COM CRISMAS - LOCAL: COMUNIDADE ESPERANÇA

DIAS 25, 26 E 27 DE AGOSTO
CURSO DE NOIVOS - INSCRIÇÕES NA SECRETARIA PAROQUIAL

TODOS OS SÁBADOS - 16h
Encontro do Grupo de Oração Jovem
Sacrário Vivo (Local: Auditório São Donato).

Dia: 27 de agosto
15:00h - Matriz

Festa de N.
Sra da Saúde

ATENDIMENTO DOS PADRES Toda sexta-feira
NA SECRETARIA 08:00h as 11:30h - 14:00h as 17:00h

Durante a
semana quando
possível.

Dia 21 de agosto
Local:
Ponta do Mato

61ª FESTA
SÃO DONATO
DE 04 A 07 DE AGOSTO
• Missas
• Confraternizações
• Restaurante típico
• Atrações de Palco
• Barracas
• Exposições
• Parque
de diversões

Venha
prestigiar!

ORAÇÃO SÃO DONATO
Ó Deus fonte de luz e graça, concedei-nos por
intercessão de São Donato, Bispo e Mártir,
que viveu os valores do Evangelho e entregou
a própria vida por amor a Jesus Cristo e a
sua Igreja, através do seu testemunho,

Festa de São
Bom Jesus e
N. Sra das
Graças
Dias 20 e 21 de agosto
Local: Esperança

possamos também vivenciar e testemunhar
com ardor missionário a nossa fé em vosso
Filho Jesus Cristo e sermos sinais visíveis da
vossa presença no mundo. Abençoai a nossa
Paróquia, as nossas famílias e nossos jovens.
Concedei que a exemplo de São Donato,
sejamos perseverantes nas provações e
sofrimentos e busquemos na Eucaristia o
alimento que nos fortalece e nos santifica.

PASCOM
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Pe. Marcos Rech
Adriana da Silva
Fagner Wilman
Giovane Fernandes
Leidiane Réus
Marcelina De Villa
Márcia Mazon
Max de Mello
Odirlei Alves

Fone: (48) 3432.3443

Amém!

Rua Anita Garibaldi, 318
Centro - Içara/SC
Tiragem: 4.000 exemplares

São Donato, Rogai por nós!

Impressão: Gráfica Imprint (48) 3447.0621
Lay-out: jorginho.designer@hotmail.com

Apoio:
Móveis - Eletro - Utilidades
Fone: 3432.4040

Fone: 3432.6969

Fone: 3432.3266 - Gerente: José Guezzi
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