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A Humildade 
 

Não devemos nos envaidecer com as riquezas, honras, nobreza, talentos, nem 

com nenhuma outra vantagem natural e muito menos ainda com vantagens 

espirituais, lembrando-nos que tudo é dom de Deus. Devemos, pelo contrário, 

considerar-nos como os mais indignos dos homens e, consequentemente, 

gostar de nos ver desprezados sem fazermos como os que se dizem os piores 

de todos e querem ser mais bem tratados que os outros. 

 

Aceitemos as correções com humildade, sem nos desculpar, mesmo quando 

repreendidos sem razão, contanto que não estejamos obrigados a nos 

defender para evitar um escândalo. 

 

Guardemo-nos do desejo de aparecer e procurar honras humanas. Tenhamos 

sempre diante dos olhos a sábia máxima de São Francisco: “Somos na 

realidade o que somos diante de Deus”. Pior ainda seria procurar na vida 

religiosa cargos honrosos ou de superioridade. A honra de um religioso é ser 

o mais humilde de todos; e mais humilde é aquele que abraça as humilhações 

com mais alegria. 

 

(Resumo das virtudes - Tratadas na obra “Práticas de Amor a Jesus Cristo” 

e que devem ser praticadas por quem ama a Jesus Cristo) 



Septuagémisa 
Preparação para a Quaresma 

Terminado o Ciclo do Natal, que vai desde o Advento até a festa da 

Purificação de Nossa Senhora (cf. página seguinte), quarenta dias depois do 

Nascimento de Nosso Senhor (2 de fevereiro), principia o segundo e 

principal grande ciclo do ano litúrgico centrado na “solenidade das 

solenidades”, a Páscoa. 

A Páscoa, Festa da Ressureição de Nosso Senhor, comemora a vitória de 

Cristo sobre o pecado, e por isso a nossa Redenção. Pela sua importância, e 

seguindo os hábitos divinos no que diz respeito aos grandes acontecimentos, 

a Igreja faz com que essa grande festa seja precedida por um tempo de 

preparação, assim como o Natal foi precedido do Advento. Esse tempo é a 

Quaresma. 

A Quaresma é formada por quarenta dias, a imagem dos quarenta dias 

passados por Jesus no deserto antes de sua vida pública, ou ainda dos 

quarenta anos passados no deserto pelo povo escolhido, ante que entrassem 

na terra prometida. Ela é antes de tudo um tempo de conversão e de 

penitência pelos nossos pecados e, consequentemente, um período do ano em 

que Deus derrama grande número de graças sobre os que o vivem com 

seriedade. 

Para que esse mesmo tempo da Quaresma fosse aproveitado da melhor forma 

possível, ao longo dos séculos foi se formando uma preparação também para 

ela, como uma forma de entrar aos poucos no espírito de penitência desses 

dias. Esse período de três semanas que a precedem ficou conhecido como 

Septuagésima. 

Inicialmente, a Septuagésima foi introduzida entre os gregos como uma 

forma de completar os dias do Jejum quaresmal, visto que os sábados e, por 

vezes, as quintas-feiras não eram considerados dias de penitência. O costume 

passou para a Igreja latina, mas já sem a obrigação da penitência quaresmal, 

visto que os únicos dias em que não se jejuava durante a quaresma, no 



ocidente, eram os domingos. Assim, desde sua introdução na nossa liturgia, a 

Septuagésima tornou-se uma preparação e uma entrada gradual no espírito de 

penitência que floresce na Quaresma.  

Eis porque os sinais de penitência já começam a se mostrar na liturgia: o roxo 

se torna a  cor dos paramentos; não se canta mais o Glória na Missa, nem o 

hino de ação de graças Te Deum no ofício de Matinas; também cessa o canto 

do Alleluia que precede o Evangelho, e este só voltará quando depois de 

termos “morrido com Cristo” pela penitência da Quaresma e sobretudo da 

Sexta-feira Santa, “ressuscitarmos com Ele” para uma vida nova no Sábado 

Santo, que por esse motivo também ficou conhecido como o Sábado de 

Alleluia. 

Se a Igreja, hoje, só nos obriga a jejuar no primeiro e último dia da Quaresma 

(Quarta-feira de Cinzas e Sexta-Feira Santa), e não mais em todos os 

quarenta, assim mesmo, ela não deixa de nos admoestar a fazer penitência de 

alguma forma durante esse tempo, para que possamos tirar algum proveito 

espiritual. O momento de escolher essa penitência é a Septuagésima.  

A melhor escolha é simples, humilde e caridosa. Simples porque nos 

permitirá fazer sem desânimo ou impedimento e com regularidade 

(característica essencial para que a mortificação tenha seus frutos), durante os 

quarenta dias. Humilde, porque as grandes penitências, espalhafatosas, nos 

mais das vezes servem como alimento do amor próprio e do orgulho. Se uma 

penitência parece demasiado pequena em comparação a nossa elevação 

espiritual é, provavelmente, a penitência ideal.  Cabe ainda dizer que buscar 

conselho quanto a penitência que se há de fazer é um excelente meio de torná

-la humilde. Enfim, caridosa, porque em nada deve ser prejudicial a terceiros, 

antes são ainda mais frutuosas aquelas que corroboram com o bem do 

próximo. 

 

Pe. José Luiz Zucchi 



Santos do Mês 
2 de fevereiro: Purificação de Nossa Senhora 

A Igreja celebra, 40 dias após o Natal, a festa da Purificação de Maria 

Santíssima e a apresentação do Senhor no Templo, como mandava a lei 

Mosaica (Levítico 12). 

Segundo o evangelho da missa do dia, “depois de se completar o 

tempo” (Lucas 2, 22), Maria e José levaram o Menino Jesus ao Templo de 

Jerusalém, conforme prescrito, para realizar a redenção do primogênito. 

Jesus era o primogênito da casa de José, e segundo o costume, os filhos eram 

apresentados ao Senhor no Templo. 

A festa recebe o nome de Purificação de Nossa Senhora por ser o dia em que 

Maria, a Virgem Imaculada, em perfeita obediência à lei de Moisés, 

apresentou-se no templo do Senhor, quarenta dias depois do nascimento do 

seu Divino Filho, para oferecer o sacrifício ritual de dois pombinhos, 

estabelecido para a purificação das mulheres pobres. 

O rito da Purificação de Maria não implica qualquer imperfeição moral ou 

legal da sua parte, nenhum pecado anterior ou falta, visto ser ela mesma 

isenta de qualquer mancha ou sinal de pecado em vista dos méritos salvíficos 

de seu Filho, sabendo-se que o gesto da Santíssima Virgem é uma singular 

lição de humildade e de obediência, ao cumprir as leis de Deus.  

Embora não estivesse sujeita a esse rito, foi conveniente que o fizesse, 

assemelhando-se, assim, mais perfeitamente ao seu Filho, que veio para dar 

pleno cumprimento à Lei e aos Profetas (Mateus 5, 17) e, com esse ato, 

mostrar que devemos obedecer fielmente a vontade de Deus. 

Ouvimos do Profeta Malaquias (Ml 3, 1-4): “Eis que envio meu Anjo, e ele 

há de preparar o caminho para mim; logo chegará ao seu Templo o Senhor 

que buscais, o anjo da aliança que desejais”. No Templo, Simeão reconheceu 

Jesus como o Messias esperado, e o proclamou Salvador e luz do mundo. 



Maria e José encontraram o velho Simeão, a quem Deus revelou que não 

morreria sem primeiro ver o Salvador. Inspirado pelo Espírito Santo, 

reconheceu no Menino Aquele por quem esperava. Tomando-O, então, nos 

braços, exclamou: “Agora, Senhor, podeis deixar partir em paz o vosso servo, 

porque os meus olhos viram a vossa Salvação, preparada para todos os povos: 

Luz para iluminar os gentios, e glória para Israel, vosso povo” (Lc 2, 25s). 

Jesus é a Luz das nações, “Luz verdadeira que ilumina todo o homem que 

vem a este mundo”! (Missal Romano Quotidiano, oração de bênção das 

velas).  

A cada 2 de fevereiro, a Igreja abençoa as velas (candeias), que são 

sacramentais muito eficazes no combate espiritual, e em muitas igrejas, antes 

da celebração da Santa Missa, são organizadas procissões solenes, em que 

são levadas as velas acesas. Segundo a Tradição, esta é “uma das festas 

marianas mais antigas, senão até, a primeira de todas. Celebrou-se em 

Jerusalém já no século IV, passou depois a Constantinopla e atingiu Roma, 

onde, no século VII, se encontra associada a uma procissão que parece 

anterior à Festividade da Virgem” (MRQ, p. 963). 

Em Belém, em muitas casas devotas, ainda se preserva o costume de se 

acender velas bentas nas portas e janelas, sinal de devoção à Virgem Maria, 

Nossa Senhora da Candelária, que mereceu trazer-nos o Cristo, aquele que foi 

saudado pelo velho Simeão como a luz que veio para iluminar todos povos. 

Que esse simples gesto perdure sempre e seja sinal da nossa catolicidade e Fé 

na Mãe de Deus. 

Que neste dia, possamos imitar a humildade de Maria Santíssima em cumprir 

a vontade de Deus, com Jesus, a fim de que O reconheçamos com Verdade e 

O amemos fielmente (MRQ, benção das velas, p.966). 

 

Paulo Lima 



Os Paramentos 

O manípulo é uma faixa de seda 

usada no braço esquerdo. 

Originalmente, era uma pequena 

tolha ou lenço usado sobre o braço, 

como a que usaria um serviçal. É 

um símbolo da servidão e dos 

cuidades deste mundo, e representa 

a Paixão de Nosso Senhor. 

A estola é uma longa faixa de seda, de 

mesma cor e largura que o manípulo, 

mas três vezes mais longa. O 

sacerdote usa-a em volta do pescoço e 

cruzada sobre o peito. Ela representa a 

imortalidade. 

Casula significa “casinha”. É o principal 

paramento exterior do sacerdote, 

geralmente ornamentada com uma grande 

cruz na parte de trás e às vezes também na 

frente. Simboliza o jugo de Cristo. 

(Fonte: Tesouro da Tradição) 



Dia Festa Cl. 

1 Santo Inácio de Antioquia III 

2 Purificação de Nossa Senhora II 

3 São Brás IV 

4 Santo André Corsini III 

5 5° Domingo depois da Epifania II 

6 São Tito III 

7 São Romualdo III 

8 São João da Mata III 

9 São Cirilo de Alexandria III 

10 Santa Escolástica III 

11 Aparição da Virgem em Lourdes III 

12 Domingo da Septuagésima II 

13 São João de Brito III 

14 Féria IV 

15 São Faustino e São Jovito IV 

16 Féria IV 

17 Féria IV 

18 São Simeão IV 

19 Domingo da Sexagésima II 

20 Féria IV 

21 Féria IV 

22 Cátedra de São Pedro II 

23 São Pedro Damião III 

24 São Matias II 

25 Santa Maria no Sábado IV 

26 Domingo da Quinquagésima II 

27 São Gabriel de N. Sra. das Dores III 

28 Féria IV 

 Março  

1 
Quarta-feira de Cinzas 

     (Jejum Obrigatório) 
I  

Calendário Litúrgico - Fevereiro 

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



Missas e 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 

Horários de Missa: 
Cemitério Soledade 

Seg. - 17h  

Igreja do Rosário 

Ter. à Sex. - 7h30  

Sáb - 8h30 

Dom - 10h30 

Cursos: 
Casa Nossa Senhora do Rosário de Fátima: 

 Curso de Latim (Iniciantes) - Pe Tomás Parra 

  Todas as 5a feiras às 19:30 

 Curso de Iniciação à Sagrada Escritura: - Pe José Zucchi 

  Todas as 3a feiras às 19:30 

Cursos no Centro Social da Igreja do Rosário: 

 Preparação para a Primeira Comunhão: 

  Sábado das 9:30 às 11:00 

 Catecismo de Adultos (Preparação para o Crisma): 

  Sábado das 9:30 às 11:00 

As incrições para a Primeira Comunhão e Crisma ainda estão abertas 


