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Nas Tentações 
 

São dois os remédios contra as tentações: a resignação e a oração. A 

resignação porque, embora as tentações de pecar não venham de Deus, Ele as 

permite para nosso bem. Não nos deixemos, portanto, nos levar pela 

impaciência, por molestas que sejam as tentações. Submetamo-nos à vontade 

de Deus que permite as tentações e, para vencê-las, recorramos à oração que 

é a mais forte e a mais segura de todas as armas para vencer o inimigo. 

 

Os maus pensamentos, por mais vergonhosos e perversos que sejam, não são 

pecados, pois só o consentimento neles é que é pecado. Invoquemos os 

nomes de Jesus e de Maria e não seremos jamais vencidos. 

 

No momento da tentação, é bom renovar o propósito de antes morrer do que 

ofender a Deus; é bom fazer o sinal da cruz, usar água benta, manifestar a 

tentação ao confessor. Mas, o mais necessário de todos os remédios é a 

oração, pedindo a Jesus e a Maria auxílio para resistir. 

 

 

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

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



Quaresma 
Tempo de penitência e conversão 

A Quaresma são os quarenta dias de penitência pelos quais a Igreja se 

prepara para celebrar a Festa da Páscoa. Sua instituição remonta aos 

primeiros tempos do Cristianismo. O próprio Nosso Senhor Jesus Cristo a 

inaugurou pelo seu exemplo, jejuando quarenta dias e quarenta noites no 

deserto e, se Ele não quis, na sua suprema sabedoria, transformá-la em um 

mandamento divino, que assim não seria mais suscetível de dispensa, Ele 

pelo menos declarou que o jejum imposto tão frequentemente por ordem de 

Deus, no Antigo Testamento, seria praticado pelos filhos da Nova Lei. 

Um dia os discípulos de João se aproximaram de Jesus e disseram: “Por que, 

enquanto nós e os fariseus jejuamos frequentemente, seus discípulos não 

jejuam?” Jesus se dignou responder: “Os filhos do esposo podem estar de 

luto enquanto o Esposo está com eles? Virá um tempo em que o Esposo lhes 

será tirado e então eles jejuarão.” Em seguida vemos no livro dos Atos dos 

Apóstolos os discípulos do Senhor, depois da fundação da Igreja, jejuar e 

recomendar o jejum aos fiéis nas Epístolas que dirigem à eles. 

A razão dessa conduta é fácil de compreender: O homem permanece 

pecador, mesmo depois do cumprimento dos mistérios divinos pelos quais 

Cristo operou nossa salvação e, por isso, a expiação ainda é necessária. Por 

essa razão, os Apóstolos, vindo em socorro da nossa fraqueza, estabeleceram 

desde o começo do Cristianismo, que a solenidade da Páscoa seria precedida 

de um jejum universal, e determinou-se naturalmente para esse período o 

número de quarenta dias que Cristo deixara como exemplo. A instituição 

apostólica da Quaresma nos é atestada por São Jerônimo, São Leão Magno, 

São Cirilo de Alexandria, Santo Isidoro de Sevilha, entre outros. 

Não é de se espantar que um período tão sagrado como é a Quaresma seja 

cheio de mistérios. A Igreja que a erigiu como a preparação para a mais 

sublime das festas, quis que esse período de recolhimento e de penitência 

fosse marcado pelas circunstâncias mais propícias a despertar a fé dos fiéis e 

sustentar a constância na obra da expiação anual. 



No tempo da Septuagésima, nós encontramos o número septuagenário, que 

nos lembrava os setenta anos de cativeiro da Babilônia, depois do qual o 

povo de Deus, purificado da sua idolatria, deveria rever Jerusalém e aí 

celebrar a Páscoa. Agora é o número severo de quarenta, que a Igreja propõe 

à nossa religiosa atenção, esse número que, como nos diz São Jerônimo, é 

sempre o número da pena e da aflição. 

Lembremo-nos dessa chuva de quarenta dias e quarenta noites, tirada dos 

tesouros da cólera de Deus, quando Ele se arrependeu de ter criado o homem, 

e que Ele submergiu a raça humana nas torrentes, à exceção de uma única 

família. Consideremos o povo hebreu andando sem rumo quarenta anos no 

deserto, como punição da sua ingratidão, antes de poder entrar na terra 

prometida. Escutemos o Senhor que ordena ao profeta Ezequiel de 

permanecer deitado quarenta dias sobre o seu lado direito, para figurar a 

duração de um cerco que seria seguido da ruína de Jerusalém. 

Dois homens, no Antigo Testamento, têm a missão de figurar em suas 

pessoas as duas manifestações de Deus: Moisés, que representa a Lei, e Elias 

no qual é simbolizada a Profecia. Ambos se aproximam de Deus: o primeiro 

no Sinai, o segundo sobre o Horeb; mas tanto um como o outro só obtêm o 

acesso a essa proximidade com a divindade depois de terem se purificado 

pela expiação, com um jejum de quarenta dias. 

Fazendo menção desses fatos, nós conseguimos compreender porque o Filho 

de Deus encarnado para a salvação dos homens, tendo decidido submeter a 

sua carne aos rigores do Jejum, escolheu o número de quarenta dias para esse 

ato solene. A instituição da Quaresma assim considerada nos mostra toda a 

sua majestosa severidade, sendo um meio eficaz de aplacar a cólera de Deus 

e de purificar nossas almas. 

Elevemos assim nossos pensamentos acima do estreito horizonte que nos 

cerca; vejamos todo o conjunto dos cristãos nesses dias em que nos 

encontramos, oferecendo ao Senhor irritado essa vasta quarentena de 

expiação e esperemos que, como na época de Jonas, Ele se dignará, ainda 

esse ano, ter misericórdia do seu povo. 

       

(L’Année Liturgique, vol.5 -  Dom Prospère Guéranger) 



Santos do Mês 
19 de Março: São José, patrono da Igreja Universal 

São José é o homem que Deus escolheu para ser o chefe da Sagrada Família 

de Nazaré, pai nutrício de Jesus Cristo e esposo da Virgem Maria. Nos 

Evangelhos ele aparece na infância de Jesus, em poucas citações registradas 

por São Mateus e São Lucas, respectivamente. 

Segundo os evangelhos, São José, já noivo de Maria, ao saber que ela estava 

grávida, decidiu abandoná-la em segredo para que não fosse punida com a 

morte, uma vez que o filho não era dele.  

No entanto, um anjo que lhe fora enviado em sonho disse que Maria ficou 

grávida pela ação do Espírito Santo, e que o menino que iria nascer era Filho 

de Deus. A partir de então, ele aceitou Maria como esposa. 

Sendo descendente da casa real de Davi, José pôs-se a caminho de Belém 

para o recenseamento por causa de um decreto romano, levando consigo a 

sua esposa, grávida, já próxima do parto.  Lá Maria deu à luz o Menino 

Jesus, conforme nos conta a narrativa evangélica. 

São José devotou toda sua vida aos cuidados de Jesus e Maria. Foi 

trabalhador, rico em virtudes e sustentou sua família com dignidade e 

exemplo, tornando-se modelo exemplar por sua pureza, sua lealdade, sua 

preocupação em ser justo, seu zelo, sua obediência à vontade de Deus, sua 

caridade. 

Depois da Maria Santíssima, São José é o santo mais importante, pois tem, 

diante de Deus, privilégios únicos, razão pela qual a Santa Igreja lhe reserva 

um culto específico: a veneração de Protodulia. 

O culto de São José não pode se comparar ao de Maria, visto ser Ela a 

Excelsa Mãe de Deus, Medianeira de todas as graças do Paraíso. Contudo, 

não pode ser igual ao dos demais santos, visto ser ele o maior dos santos e 

singular entre todos, como sabemos, pelas prerrogativas que possui. 



“A Igreja celebra a memória de S. José de modo singular em sua Liturgia 

com honras sumas e sumos louvores, diz Pio IX, e repetem estas expressões 

vários documentos da Igreja” (Mons. Ascânio Brandão, 1943).  

No ano de 1870, São José foi declarado oficialmente como o Patrono 

Universal da Igreja, pelo Beato Pio IX.  

Com devoção e confiança, rezemos ao Glorioso São José, neste tempo tão 

misterioso na vida da Igreja, para que a proteja e defenda-a: 

 

“A vós, São José, recorremos em nossa tribulação e, depois de ter implorado 

o auxílio de Vossa Santíssima Esposa, cheios de confiança solicitamos 

também o Vosso patrocínio. Por este laço sagrado de caridade que Vos uniu 

à Virgem Imaculada Mãe de Deus, e pelo amor paternal que tivestes ao 

Menino Jesus, ardentemente Vos suplicamos que lanceis um olhar benigno 

para a herança que Jesus Cristo conquistou com seu Sangue, e nos socorrais 

em nossas necessidades com o Vosso auxílio e poder. Protegei, ó Guarda 

providente da Divina Família, a raça eleita de Jesus Cristo. Afastai para 

longe de nós, ó Pai amantíssimo, a peste do erro e do vício. Assisti-nos do 

alto do céu, ó nosso fortíssimo sustentáculo, na luta contra o poder das 

trevas; e assim como outrora salvastes da morte a vida ameaçada do Menino 

Jesus, assim também defendei agora a Santa Igreja de Deus contra as 

ciladas de seus inimigos e contra toda adversidade. Amparai a cada um de 

nós com o Vosso constante patrocínio a fim de que, a Vosso exemplo, e 

sustentados por Vosso auxílio, possamos viver virtuosamente, morrer 

piedosamente e obter no céu a eterna bem-aventurança. Amém”. 

São José, rogai por nós e protegei a Santa Igreja! 



Os Paramentos 

O Amito é um retângulo de linho fino. O 

sacerdote coloca-o sobre a cabeça e deixa-o 

repousar sobre seus ombros. Originalmente, 

tratava-se de uma cobertura para a cabeça e o 

pescoço, usada como capuz. Simboliza o “elmo 

da salvação, para que [o sacerdote] possa repelir 

os golpes de Satanás.” 

A Alva é uma larga túnica de linho que 

chega até os pés e cobre todo o corpo. Ela 

simboliza a pureza da alma cristã, tendo 

sido embranquecida no sangue do Cordeiro 

(Ap 7,14). 

O Cíngulo é um cordão de linho 

apertado na altura da cintura para 

ajustar a alva. É o símbolo da 

castidade. 

(Fonte: Tesouro da Tradição) 



Dia Festa Cl. 

1 Quarta-Feira de Cinzas I 

2 Féria da Quaresma III 

3 Féria da Quaresma III 

4 Féria da Quaresma (São Casemiro) III 

5 1o Domingo da Quaresma I 

6 Féria da Quaresma (Santas Perpétua e Felicidade) III 

7 Féria da Quaresma (São Tomás de Aquino) III 

8 Quarta-Feira das Têmporas da Quaresma (São João de Deus) II 

9 Féria da Quaresma (Santa Francisca Romana) III 

10 Sexta-Feira das Têmporas da Quaresma (Quarenta Mártires) II 

11 Sábado das Têmporas da Quaresma II 

12 2o Domingo da Quaresma I 

13 Féria da Quaresma III 

14 Féria da Quaresma III 

15 Féria da Quaresma III 

16 Féria da Quaresma III 

17 Féria da Quaresma (São Patrício) III 

18 Féria da Quaresma (São Cirilo de Jerusalém) III 

19 3o Domingo da Quaresma I 

20 São José Padroeiro da Igreja Universal (Transferida) I 

21 Féria da Quaresma (São Bento) III 

22 Féria da Quaresma III 

23 Féria da Quaresma III 

24 Féria da Quaresma (São Gabriel Arcanjo) III 

25 Anunciação da Santíssima Virgem I 

26 Domingo Laetare I 

27 Féria da Quaresma (São João Damasceno) III 

28 Féria da Quaresma (São João Capistrano) III 

29 Féria da Quaresma III 

30 Féria da Quaresma III 

31 Féria da Quaresma III 

Calendário Litúrgico - Março 

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 


