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2017. Mais um ano começa, como tantos outros já começaram em nossas vidas. Esse 

ano porém, parece ser privilegiado, ao menos no que diz respeito às comemorações: 

Em primeiro lugar, comemoramos os 100 anos das aparições de Nossa Senhora em 

Fátima que ocorreram entre Maio e Outubro de 1917. Fátima é importante para nós 

porque, pelos três pastorinhos, em nossa língua natal, Nossa Senhora enviou uma 

mensagem ao mundo inteiro. Mais ainda, nós sabemos que parte do que foi dito por 

ela ainda há de se cumprir: “...por fim meu Imaculado Coração triunfará”, e daí a 

inteira atualidade dessas aparições, apesar de estarem se tornando centenárias. 

2017 marca também o terceiro centenário do encontro da Imagem de Nossa Senhora 

Aparecida, Padroeira do Brasil. 

É com tristeza que lembramos neste mesmo 2017 os 500 anos da revolta que mais 

afastou fiéis da Barca da Igreja, a suposta “Reforma Protestante”, alem dos 100 anos 

da instauração de um dos regimes mais mortíferos da história, a Revolução Russa e o 

Comunismo. 

Há quem faça  predições de grandes  catástrofes para este ano, como o início de uma 

Terceira Guerra Mundial, ou algo do gênero, sobretudo depois do famoso milagre do 

Sangue de São Januário não ter ocorrido. Quem viver verá... 

Cabe a nós muito mais do que tentar conhecer o futuro, que só a Deus pertence, o 

tentar construir esse mesmo futuro, vivendo da melhor maneira possível o presente, 

ajudados pelo conhecimento dos erros e acertos do passado. 

O passado, o ano passado, é glorioso. Quantas graças recebemos no nosso jovem 

apostolado da Missa Tridentina! O futuro nos reserva sem dúvida cruzes que são 

próprias a toda obra de Deus, mas ele há de ser vencedor, se no presente soubermos 

nos preparar para ele. 

Feliz e Santo 2017! 

Pe José Luiz Zucchi 



Epifania 
Nesta Tempo da Epifania, vamos seguir os Reis Magos e considerar sobre seus 

presentes. É em Belém que veremos a sua fé profunda e aprenderemos a imitá-

los. 

Uma estrela maravilhosa guia os reis até Aquele a quem procuravam há tanto 

tempo. Eles não o encontram num palácio nem cercado por uma corte luxuosa, 

mas amparado por um pobre casal. Eles procuram um rei, um Deus, e encontram 

uma pobre criança. 

Mas daquele Menino tão fraco na aparência fluia invisível um poder divino. 

Aquele que fizera nascer a estrela para trazer os Magos ao Seu berço, agora os 

iluminava: enchia-lhes interiormente o espírito de luz e o coração de amor. E, 

por isso, eles reconheceram o seu Deus naquela criança. 

O Evangelho não narra suas palavras, mas somente seu gesto de grande fé: “E 

prostrando-se, adoraram o Menino” (Mt. 2, 11). E a Igreja quer que nos 

associemos a esta adoração quando nos dá a ler estas palavras na narração do 

evangelho, e nos faz dobrar o joelho a fim de significar que também nós 

acreditamos na na Divindade do Menino de Belém. Adoremo-Lo com fé 

profunda. 

Deus quer que, enquanto estivermos no mundo, toda a atividade da nossa vida 

interior tenha por fim a união com Ele na fé. A fé é a luz que nos faz ver a Deus 

no Filho da Virgem, ouvir a voz de Deus nas palavras do verbo encarnado, 

seguir os exemplos do Deus nas ações de Jesus, apropriar-nos dos méritos 

infinitos dum Deus pelas dores e pelas  satisfações de um homem que sofre 

como nós. 

Através do véu duma Humanidade humilde e passível, a alma, esclarecida por 

uma fé ardente, descobre sempre a Deus; em toda parte onde encontra essa 

Humanidade: quer seja nos aniquilamentos de Belém, nas estradas da Judeia, no 

patíbulo do Calvário, quer sob as espécies eucarísticas; a alma fiel inclina-se 

diante dela porque é uma Humanidade de um Deus. Lança-se a Seus pés para a 

ouvir, para lhe obedecer e para a seguir, até que praza a Deus “revelar-lhe a Sua 

infinita Majestade nos santos esplendores da visão beatífica” (Oração da festa da 

Epifania). 



Atitude de adoração dos Reis mostra a intensidade de sua fé os dons que 

oferecem estão também cheio de significado 

Como sabemos, o Evangelho nos diz que, “tendo aberto os seus cofres, os Magos 

ofereceram ao Menino ouro, incenso e mirra” (Mt. 2, 11). É evidente que, no 

pensamento dos magos, esses dons deviam servir não só para exprimir os 

sentimentos de seus corações, como também para honrar Aquele que os recebia. 

Examinando a natureza dessas ofertas, preparadas antes da partida dos Magos, 

vemos que a iluminação divina já havia manifestado alguma coisa da iminente 

dignidade d’Aquele que desejavam contemplar e adorar. A natureza desses dons 

indica igualmente a qualidade dos deveres que queriam cumprir para com pessoa 

do Rei dos judeus. O simbolismo atinge ao mesmo tempo Aquele a quem são 

oferecidas as dádivas e os que as apresentam. 

O ouro, o mais precioso dos metais, é o símbolo da realeza; indica também o 

amor e a fidelidade que todos devem ao seu Rei, e a caridade que deve reinar em 

todos as nossas ações. 

O incenso, que é universalmente conhecido como figurando o culto divino; só se 

oferece a Deus. Oferecendo esse presente, os reis deixavam claro que queriam 

proclamar a divindade d’Aquele cujo nascimento lhes fora anunciado pela 

estrela, e queriam reconhecer essa divindade pela adoração suprema que só a 

Deus se pode tributar. 

Finalmente, tiveram inspiração de lhe oferecer a mirra. Que querem ele significar 

com essa mirra, que serve para curar as feridas, para embalsamar os mortos? Este 

presente simboilza que Jesus Cristo era homem, mas um homem passível, que 

havia de morrer um dia. A mirra também representava o espírito de penitência e 

de imolaão que deve caracterizar a vida dos discípulos de Cristo. 

Não poupemos nossos esforços para oferecer ao Menino Jesus o ouro de uma 

vida cheia de amor e de fidelidade os mandamentos, o incenso das nossas 

orações e adorações, cheios de fé na sua divindade, e a mirra dos nossos 

sofrimentos e das nossas dores e lágrimas unidas às d’Ele. 

E se, por nós mesmos, nada possuímos de tudo isso, peçamos a Nossa Senhor 

que nos enriqueça com os tesouros que Lhe são agradáveis porque ele tem esses 

tesouros para no-los dar.  

Pe Tomás Fernandes Parra 



Dia Festa Cl. 

1 Oitava do Natal I 

2 Santíssimo Nome de Jesus II 

3 Féria do tempo do Natal IV 

4 Féria do tempo do Natal IV 

5 Féria do tempo do Natal IV 

6 Epifania do Senhor I 

7 Comemoração Nossa Senhora no sábado IV 

8 Epifania do Senhor (Solenidade) I 

9 Féria do tempo depois da Epifania IV 

10 Féria do tempo depois da Epifania IV 

11 Féria do tempo depois da Epifania IV 

12 Féria do tempo depois da Epifania IV 

13 Batismo do Senhor II 

14 Santo Hilário III 

15 2° Domingo depois da Epifania II 

16 São Marcelo I III 

17 Santo Antão III 

18 Féria do tempo depois da Epifania IV 

19 Féria do tempo depois da Epifania IV 

20 São Fabiano e São Sebastião III 

21 Santa Inês III 

22 3° Domingo depois da Epifania II 

23 São Raimundo de Penhaforte III 

24 São Timóteo III 

25 Conversão de São Paulo III 

26 São Policarpo III 

27 São João Crisóstomo III 

28 São Pedro Nolasco III 

29 4° Domingo depois da Epifania II 

30 São Martinho III 

31 São João Bosco III 

Os dias marcados em negrito são os dias onde a assistência à missa é de preceito 

Calendário Litúrgico - Janeiro 



Santos do Mês 
31 de Janeiro: São João Bosco 

São João Bosco nasceu em uma cidadezinha próxima a Turim, na Itália, no 

dia 16 de agosto de 1815, e morreu em 31 de janeiro de 1888. 

Aos nove anos, teve um sonho em que uma multidão de meninos brigava e 

blasfemava, e ele tentava impedi-los a socos e pontapés. Um homem, de 

aspecto majestoso e venerável, apareceu e lhe disse: – “Não é com pancadas, 

mas com a mansidão e a caridade que deverás ganhar esses teus amigos. Põe-

te imediatamente a instruí-los sobre a fealdade do pecado e a preciosidade da 

virtude. (...) (Isso será possível) com a obediência e a aquisição da ciência. 

Eu te darei a mestra, sob cuja orientação poderás tornar-te sábio, e sem a 

qual toda sabedoria se converte em tolice”. 

Filho de camponeses pobres, órfão de pai aos dois anos, pode estudar com o 

apoio de sua mãe e ajuda de um sacerdote. Foi alfaiate, sapateiro, ferreiro, 

carpinteiro, para manter seus estudos. Nos tempos livres, estudava música e 

habilidades de malabarista, para atrair a outros jovens, aos quais propunha 

depois o catecismo ou a oração.  

Em 1835, aos vinte anos, entrou para o seminário de Chieri vindo a receber a 

ordenação sacerdotal a 5 de junho de 1841. Continuou, porém, sua formação 

após a ordenação com S. José Cafasso, que era também seu diretor espiritual.  

Adotou a divisa: Da mihi animas, coetera tolle (Dai-me alma, tirai-me o 

resto).  

No dia 8 de dezembro desse mesmo ano, iniciou o seu apostolado juvenil em 

Turim, com um rapaz inculto que era muito velho para o catecismo, ao qual 

em pouco tempo se juntaram centenas de outros. Começava assim a obra dos 

Oratórios Festivos, reuniões semanais com missa, aulas e diversões, 

destinada a preservar da ignorância religiosa e da corrupção, especialmente 

os jovens pobres ou sem família. 



Em 1846 estabeleceu-se definitivamente em Valdocco, bairro de Turim, onde 

fundou o Oratório de São Francisco de Sales. Deu-se logo conta de que todo 

o bem que fazia por seus meninos se perdia com as más influências do 

exterior, e decidiu construir suas próprias oficinas de aprendizes. As duas 

primeiras foram inauguradas em 1853. Em 1856, havia já 150 alunos 

internos, quatro oficinas, uma gráfica, quatro salas de latim e dez sacerdotes. 

Os alunos externos eram 500.  

Desenvolveu em suas escolas um método educativo que denominou Sistema 

Preventivo, no qual o educador deveria ser visto como amigo e incentivador 

do educando.  O ensino deveria se basear no tripé: razão, religião e amor, 

incluindo conteúdos de bom nível, arte e cultura, formação profissional e 

conhecimento religioso. Indicava o pátio como o melhor lugar para que os 

educadores estivessem com os alunos e pedia aos seus professores que 

tivessem paciência e interesse pela juventude, que se fizessem “respeitar 

mais do que temer”. 

Em dezembro de 1859, Dom Bosco e 22 companheiros decidiram organizar 

a congregação, cujas regras tinham sido aprovadas por Pio IX. Mas a 

aprovação definitiva não chegou senão 15 anos depois. O fundador deu a esta 

Congregação Religiosa o nome de “Sociedade de São Francisco de Sales” e 

o de Salesianos aos seus colaboradores. 

A ordem cresceu rapidamente: em 1863 havia 39 salesianos, à morte do 

fundador eram já 768. A 5 de Agosto de 1872, São João Bosco, com outra 

Santa, Maria Domingas Mazzarello, fundou uma congregação feminina, as 

Filhas de Maria Auxiliadora para a educação e promoção das moças.  Para 

leigos, homens e mulheres, que se dispusessem a ajudar no trabalho dos 

novos institutos, criou os Cooperadores Salesianos. Dom Bosco também 

pode enviar seus primeiros missionários à América do Sul em 1875, 

precisamente para a região da Patagônia, Argentina. Pouco a pouco os 

salesianos se espalharam por toda a América do Sul. No Brasil, os salesianos 

chegaram em 1883, em Niterói e 1885, em São Paulo. Em vida de Dom 

Bosco, havia 36 casas no Novo Mundo e 38 na Europa. 

Consumido pelo trabalho, Dom Bosco faleceu aos 72 anos de idade, em 31 

de janeiro de 1888. Se em vida foi honrado e admirado, muito mais o foi 



depois da morte. A sua reputação de taumaturgo, de renovador da educação 

da juventude, de defensor intrépido da Igreja Católica e grande apóstolo da 

Virgem Auxiliadora espalhou-se pelo mundo inteiro. Pio XI, que o conheceu 

e gozou da sua amizade, canonizou-o na Páscoa de 1934. 

Dom Bosco tinha sonhos proféticos que falavam de diversos assuntos, entre 

eles a vida espiritual de seus alunos, a data de morte de muitos 

contemporâneos, descrições sobre o céu, inferno e purgatório e, ainda, 

previsões sobre o futuro da Igreja que parecem se revestir da maior 

importância, no momento atual. Entre estes últimos se encontram o sonho 

das Duas Colunas no Mar e o sonho do Triunfo da Virgem.  

No primeiro, a nave majestosa da 

Igreja é atacada por muitas outras 

em meio a uma terrível tempestade. 

O piloto, que é o Papa, é morto em 

meio à batalha que se trava já dentro 

da nave. Um novo Papa consegue a 

vitória quando ata a nau da Igreja a 

duas grandes colunas que se erguem 

no mar: sobre a menor há uma 

imagem de Nossa Senhora e a frase 

Auxilium Christianorum; sobre a 

maior um grande ostensório com a 

Sagrada Hóstia e a frase Salus 

Credentium.  

No segundo sonho, faz-se uma 

escuridão e o Papa encabeça uma 

procissão que se afasta do Vaticano, 

enquanto muitos dos membros vão caindo pelo caminho. Após duzentos dias 

de caminhada, todos percebem que saíram de Roma e são tomados de 

desânimo. Dois arcanjos aparecem e entregam ao Papa um estandarte onde 

está escrito, de um lado: Regina sine labe originale concepta; e do outro 

lado: Auxilium Christianorum. Os anjos incentivam-no a voltar para Roma. 

Mais duzentos dias de caminhada são necessários para o regresso, mas ao 

entrar na Basílica de São Pedro, ele entoa um Te Deum e o povo dizimado 

começa a voltar à Igreja.  



Programação Cursos em 2017 

Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima 
Rua dos Mundurucus, 1068, Jurunas, Belém-PA 

contatoibppa@gmail.com 
ibppa.wordpress.com 

 
Superior: Padre Tomás Fernandes Parra 
Auxiliar: Padre José Luiz Oliveira Zucchi 

  
Para dons: 

Ass. Nossa Senhora do Bom Conselho 
CNPJ: 08.647.306/0001-46 

Bradesco – Agência 3109-7 – C/c 13.350-7 

Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima: 

 Curso de Latim (Iniciantes)- Pe Tomás Parra 

  Todas as 5a feiras às 19:30 

  A partir do dia 12 de Janeiro 

 Curso de Iniciação à Sagrada Escritura: - Pe José Zucchi 

  Todas as 3a feiras às 19:30 

  A partir do dia 24 de Janeiro 

 

Centro Social da Igreja do Rosário: 

  

 Preparação para a Primeira Comunhão: 

  Sábado das 9:30 às 11:00 

  Início em meados Fevereiro 

 Catecismo de Adultos (Preparação para o Crisma): 

  Sábado das 9:30 às 11:00 

  Início em meados Fevereiro 

As incrições para a Primeira Comunhão e Crisma serão abertas em 

breve 


