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Querido povo de Deus!
O Natal está chegando! Natal é
Jesus que nasce e se identifica com os
simples e pequeninos, com os menos
favorecidos da nossa sociedade.
O seu nascimento convoca a
todas as pessoas de boa vontade para a
construção de um mundo novo, onde
haja mais justiça e solidariedade.
Jesus nasceu e continua
nascendo onde se vive o amor e a
esperança. Natal é vida nova; Natal é
Jesus que nasce em nossos corações.
De forma especial quero
saudar a todos os grupos de famílias
que nesta época se reúnem nas casas. A
“pequena Igreja doméstica” que
refletindo a Palavra de Deus, reza, se
encontra e se prepara para o
nascimento do Menino Deus. Que Deus
abençõe a todos os nossos grupos de
famílias.
Com o coração cheio de
gratidão saúdo a todas as lideranças,
benfeitores – também as empresas que
patrocinam este nosso informativo
Paroquial. Muito obrigado a todos os
que neste ano de 2011 se empenharam
na caminhada pastoral de nossa
Paróquia.
Foram muitas as atividades e é
até natural sentirmos o cansaço de um
final de ano. Mas o Natal é justamente
este tempo de descanço e de
fraternidade onde renovamos as forças
para o ano novo que se aproxima.
Pe. Zezinho,
Pe. Antônio e eu
desejamos a todos um
Feliz e Santo Natal e um
Ano novo Abençoado.
Pe. Orlando cechinel,
Administrador
Paroquial

Preparai os caminhos...
Ele está chegando!
Nesta época do ano é comum ouvirmos falar de advento e natal. Mas
devemos tomar consciência daquilo que a Igreja realmente celebra neste
tempo litúrgico.
Há muitas pessoas preocupadas com a parte externa da festa que se
aproxima. Porém, quando vamos buscando o verdadeiro sentido do Natal,
tomamos gosto por essas coisas maravilhosas e nos unimos a todo povo de
Deus que celebra a vinda do Salvador.
Neste ano, o tempo do advento iniciou no dia 27 de novembro. Advento
é uma palavra latina que significa “a vinda, a chegada”. Este não é um tempo
penitencial, mas de expectativa e vigilância para a segunda vinda do Senhor,
que conforme cremos, há de acontecer no fim dos tempos, no dia e na hora que
só o Pai sabe.
Composto por quatro semanas, o advento é também um tempo de
preparação para o Natal, o nascimento de Jesus. Ele é o Messias anunciado
pelos profetas em todo Antigo Testamento; nele se realizam as promessas de
Deus e se revela o rosto misericordioso do Pai.
O advento é um tempo de sobriedade, carregado de símbolos, que são
como luz a nos indicar o caminho para a Noite Feliz. Esse tempo ajuda-nos a
entender melhor o espírito natalino. Por isso, como filhos e filhas de Deus,
somos chamados a refletir sobre a esperança de renovação simbolizada no
nascimento de Cristo.
Ao se fazer um de nós, Jesus assumiu em tudo a condição humana,
experimentou também o sofrimento físico,
psicológico, afetivo e moral, tal qual nós
experimentamos em nossos dias. Por isso, no
Advento, a partir do encontro
com Jesus, devemos como
Ele, procurar entender e
aceitar nossos males, ter
compaixão diante da
fragilidade humana e
evangelizar para
despertar a solidariedade. “É tempo de
preparação e de pensar o
nosso papel para que o
Verbo possa se tornar
Carne”. Só desta forma
teremos realmente um
Feliz e Santo Natal.
Seminarista
Daniel Zilli Darolt
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PE. ZEZINHO,
MUITO OBRIGADO!
Nestes 61 anos de história, Deus tem
abençoado a Paróquia São Donato com a presença de
padres muito zelosos a conduzir o seu povo. Cada um
ao seu estilo, com seus dons, com suas dificuldades,
mas todos com coração de pastor, inflamados pelo
amor a Cristo e à Igreja.
Entre estes zelosos sacerdotes está,
seguramente, a pessoa do Pe. Zezinho – Pe José
Benjamim Cipriano, que desde o mês de
janeiro/2011 tem auxiliado na nossa Paróquia como
vigário paroquial.
Já em suas primeiras palavras, no dia de sua
posse, Pe. Zezinho dizia que tinha um defeito e uma
qualidade: “A paciência”. Realmente, encontramos no
Padre Zezinho uma pessoa muito tranqüila. Uma
presença discreta, mas não menos operante. Homem
de fé. Sempre pronto em servir quando solicitado.
Padre Zezinho viveu conosco os momentos de
transição entre a saída de Pe. Marcos e a chegada de
Pe. Orlando e também, nestes últimos dias, a espera
pelo novo pároco. Trabalhou com incansável amor
pela causa do Reino nestas terras de São Donato.
Fiel às promessas sacerdotais, em vésperas de
completar seus quarenta anos de sacerdócio (no
próximo ano) Pe. Zezinho parte para uma nova missão
na Paróquia Nossa Senhora da Natividade em Cocal do
Sul onde trabalhará como vigário paroquial.
Padre
Zezinho, muito
obrigado!
Obrigado por seu
desprendimento,
por sua disponibilidade e pelo
testemunho de
amor a Igreja.
Que Deus, que é
bondade infinita,
lhe conceda
saúde, muita
força e coragem
em sua nova
missão!
Convidamos a toda a comunidade para
participar da missa de envio do Pe. Zezinho que
será realizada no dia 25 de dezembro às 20:00h na
Igreja Matriz São Donato.
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EIS QUE VOS DAREI PASTORES
SEGUNDO O MEU CORAÇÃO! Jr 3,15
A Paróquia São Donato está em festa! No dia 18 de
Dezembro, às 20:00h na Igreja Matriz São Donato, Dom Jacinto
Inácio Flach presidirá a Santa Missa que marca o início da Missão
Pastoral de Pe. Antônio Mendes como nosso novo pároco. Pe.
Orlando Cechinel, nosso atual administrador paroquial, que a
todos tem cativado com seu jeito simples e acolhedor, receberá a
provisão de vigário paroquial também na mesma celebração.
Pe. Antônio
Mendes, nosso novo pároco
nomeado, é filho de Vergílio
Mendes e Ana Albino Mendes
(in memorian). Nasceu em
29/04/1969 em Jacinto
Machado, SC. Foi batizado em
10/05/1969 na Igreja Matriz de
Jacinto Machado.
Como seminarista,
Pe. Antônio cursou Filosofia em
Tubarão (UNISUL) e Teologia
em Florianópolis (ITESC). Tem
também o Curso de
Espiritualidade - UNISAL - São
Paulo. Foi ordenado Diácono
em Arroio do Silva - Araranguá
em 06/02/2005. Tendo como lema “Vai e anuncia aos teus
irmãos a misericórdia que o Senhor teve para contigo” Pe.
Antônio foi ordenado sacerdote por Dom Paulo de Conto no dia
14/05/2005 na Igreja Matriz Santo Antônio de Sombrio.
Depois de ordenado sacerdote, Pe. Antônio exerceu vários
trabalhos pastorais:
• 2005 Vigário paroquial da Paróquia Nossa Senhora da Glória –
Meleiro;
• 2006 a 2008 Pároco da Paróquia São Roque - Timbé do Sul;
• 2008 (outubro) Eleito Coordenador Diocesano de Pastoral;
• 2008 (março a agosto) Auxiliar da Paróquia Nsa. Senhora de
Fátima - Cidade Mineira - Criciúma;
• 2008 (agosto a dezembro) Administrador paroquial N. Senhora
de Fátima - Cidade Mineira - Criciúma;
• 2009 Auxiliar paroquial - Paróquia São Miguel de Vila Nova - Içara;
• 2011 (janeiro a dezembro) Auxiliar paroquial – Paróquia São
Donato - Içara;
• Assessor eclesiástico diocesano da Mãe Peregrina;
• Assessor eclesiástico estadual do Movimento Familiar Cristão
(MFC).
Pe. Antônio, Pe Orlando! Nossa Paróquia sente-se muito feliz
em tê-los conosco. Somos gratos pelo testemunho de amor e fé
que vocês nos oferecem. Que possam ser sempre sinal de
comunhão para nossas 24 comunidades, 27 pastorais e para
todo o povo de Deus que os acolhe com muito carinho.
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Entrevista com Dom Jacinto Inácio Flach, Bispo Diocesano de Criciúma.
Em entrevista concedida a equipe da PASCOM da Paróquia São Donato, nosso bispo, Dom Jacinto
Inácio Flach fala sobre suas experiências nestes dois anos de missão na diocese de Criciúma.
Quais os planejamentos futuros frente a nossa Diocese?
R – Conseguir realizar uma Pastoral de conjunto; ter mais unidade
na diversidade onde todos somamos pela diocese.
Quais as maiores alegrias aqui encontradas, realizadas?
R – A concretização do trabalho pelos dependentes químicos com a
Manjedoura, O crescimento das vocações na diocese. A Escola
Diocesana Catequética está dando certo e vai continuar; o espírito
de solidariedade do povo na realização das campanhas normais
como a Campanha da Fraternidade, a Campanha Missionária, a
Campanha da Evangelização e as campanhas emergenciais; a
existência e bom trabalho dos grupos de famílias com material
produzido pela diocese; as crismas realizadas nas paróquias; a
presença expressiva da juventude; as novas Igrejas inauguradas.

Como tem sido a sua experiência em nossa Diocese nesses
dois anos?
R - Muito mais de alegria e realizações que de dificuldades e
obstáculos. Grande parte do que planejei para a diocese se
realizou.
Quais os principais desafios, dificuldades?
R – Sermos mais missionários. Reconheço que todos trabalham,
dedicam-se bastante, porem, ainda somos muito “caseiros”, isto
é, cada qual se preocupa com o próprio grupo ou pastoral.
Também falta unidade nos trabalhos.

O que o impulsiona a seguir em frente, vencer os obstáculos?
R – A confiança em Deus, a oração diária, ter claro o objetivo de
realizar a missão e o número de lideranças que se dispõe a ajudar.
Deixe uma mensagem para o povo da Paróquia São Donato.
R – É uma das grandes paróquias da diocese, com um grande
potencial. “Que todos se sintam responsáveis e vivam a
unidade. Que o povo de São Donato sinta-se capaz de
contribuir com a Diocese, seja mais missionário, mantenha a
comunhão entre si e com os padres e assim consiga canalizar
as forças para a evangelização e a promoção humana”.

Queridos leitores e leitoras do Informativo São Donato.
Mais um Natal está chegando. Como em todos os anos, são os muitos os estímulos em torno das festas que vamos
celebrar: Presentes, árvores, anjos, corais, Papai Noel, amigo secreto, cartões e tantos outros. Mas nada pode nos
tocar tanto quanto o Presépio. Sim, o presépio. Achegue-se a ele. Deixe um pouco de lado a correria das compras e faça
um profundo silêncio! Observe. Escute o que a cena lhe diz. E o
mais importante: Deixe que o Espírito lhe inspire...
Então? Percebeu?Que maravilha! Deus se fez humano. Se fez
gente como nós. Na fragilidade de uma pequena criança, a
ternura de um Deus cheio do desejo de estar mais pertinho
de quem lhe é tão importante: Você, nós! Sim! Foi por nossa
causa que Ele veio. Existe prova de amor maior do que esta?
Só quem realmente entende isso é capaz de ter um Feliz
Natal. Este é o nosso desejo para você e para toda a sua
família.
PASCOM – Paróquia São Donato
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DICAS DE SAÚDE
Pastoral da Saúde
FITOTERAPIA E
REFLEXOLOGIA

AGENDA ATIVIDADES PAROQUIAL
Data
01

Horário Atividades
Escola Bíblica Paroquial
19:30

Local
Auditório
São Donato

ATENDIMENTO:
De: 2ª à 6ª feira
Das 13h30 às 17h
Local: Atrás da Matriz

02

FOLHAS DE GUACO

06:00

Oração dos Salmos e Missa

Matriz

17:30

Confissões

Matriz

19:30

Missa do Sagrado Coração de Jesus

Matriz

20:00

Assembléia Paroquial de Pastoral

Auditório

INDICAÇÃO:
O Guaco é bronco-dilatador, melhora a
qualidade da respiração,
é Anti-inflamatório,
é expectorante.
Combate a Tosse. É Depura tivo e
possue propriedades anti-reumáticas e
é calmante.

07

15

08:30

Manhã de espiritualidade dos Padres

Urussangua

COMO PREPARÁ-LO:
Uma das formas: INFUSÃO.
Colocar 2 xícaras de folhas verdes
picadas, despejar um litro de água
fervendo. Deixar 10 minutos em
repouso.

18

20:00

Missa de acolhida do Pe. Antonio

Matriz

24

20:00

Missa de Natal

Matriz

25

08:00

Missa de Natal

Matriz

20:00

Missa de envio do Pe. Zezinho

Matriz

19:00

Missa de Ação de Graças

Matriz

COMO TOMAR:
Uma xícara de chá 4x ao dia.

Curso de Batismo

Dia: 09 de dezembro
19:00h – Auditório
São Donato

Batismo

Dia: 17 de dezembro
15:00h - Matriz

São Donato
08

20:00

Missa Ação de Graças

Colégio
Cristo Rei

31

ATENDIMENTO DOS
PADRES NA SECRETARIA
Toda sexta-feira
08:00h as 11:30h - 14:00h as 17:00h
Durante a semana quando possível.

CONFISSÕES
INDIVIDUAIS
NA MATRIZ
Dias:
22 e 23
de dezembro
Horários:
08:30h e
as 14:30h

PASCOM
PASTORAL DA COMUNICAÇÃO
Pe. Orlando Cechinel
Adriana da Silva
Fagner Wilman
Giovane Fernandes
Leidiane Réus

Festa de
Santa Bárbara
Dias 10 e 11
de dezembro
Bairro Aurora

Festa de
Santa Luzia
Dia 11 de
dezembro
São João

Marcelina De Villa
Márcia Mazon
Max de Mello
Odirlei Alves
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