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“Um vapor que aparece num instante e em seguida desvanece”. Com 

estas palavras descreve São Tiago o que é a nossa vida. O bem que podemos 

fazer em volta de nós, devemos fazê-lo com toda a alegria e generosidade de 

nossas almas, oferecendo tudo por amor a Deus. É assim que este vapor pas-

sageiro que somos poderá servir a causa de Cristo e de sua Igreja, e merecer o 

Céu. 

 

Há pouco tempo nos instalamos em Belém e, graças a Deus, nosso 

humilde apostolado conheceu bons avanços. Temos uma casa! Temos a Santa 

Missa celebrada todos os dias, na Igreja do Rosário, no Cemitério da Soleda-

de. Quantas graças que não merecemos! 

 

 

Quero agradecer por isso a Deus, em primeiro, à Santíssima Virgem 

do Rosário, e também a todos que nos tem ajudado com doações, mas sobre-

tudo agradeço àqueles que rezaram e rezam constantemente pelo nosso apos-

tolado. A partir do dia 1° de dezembro deste ano, uma missa será celebrada 

pelos nossos benfeitores espirituais e materiais e por suas famílias, todo dia 

1° de cada mês, pela santificação de suas almas! 

 

Deus abençoe! 

 

Pe. Tomás Fernandes Parra 

Instituto Bom Pastor - Belem,PA 



Advento: Vinda de Nosso Senhor 

A vinda de Nosso Senhor, em vista da nossa Redenção, é o acontecimento 

mais importante da história. Foi aí que Deus operou suas maiores maravilhas 

e devolveu ao homem a graça anteriormente perdida pelo pecado. Por isso, 

Deus não quis que ela acontecesse de forma repentina e inusitada. Toda a 

história sagrada do Antigo Testamento, do Gênesis até São João Batista, são 

milênios de preparação para o Nascimento do Salvador. 

Mas essa vinda do Messias, não se limita ao Nascimento temporal de Jesus 

no estábulo de Belém. O Advento é triplo porque Cristo vem a nós em três 

tempos e de três maneiras diferentes: “Na primeira vinda, diz São Bernardo, 

Ele vem na carne e na fraqueza; na segunda, Ele vem em espírito e poder; na 

terceira, Ele vem em glória e majestade; e a segunda vinda é o meio pelo qual 

nós passamos da primeira à terceira.”  

Assim sendo, dada a rele-

vância do que é comemo-

rado na festa do Natal, a 

liturgia da Igreja, desde 

muito cedo, quis nos pre-

parar para ela. A estrutura 

e os textos atuais da litur-

gia do Advento (quatro 

Domingos e a Vigília do 

Natal) já são mais do que 

milenares. Eles foram pou-

co a pouco recebendo esse 

nome Adventum, que quer 

dizer chegada ou vinda, por se tratar da expectativa para a vinda do Messias. 

“Três são as vindas do Senhor, a primeira na carne, a segunda na alma, a ter-

ceira pelo juízo. A primeira aconteceu na noite, segundo as palavras do Evan-

gelho: À meia noite se escutou um grito: eis que vem o Esposo! E esta primei-

ra vinda já passou porque Cristo foi visto na Terra e falou com os homens. 



“Nós estamos atualmente na segunda vinda: mas somente se nós estamos 

prontos para que Ele possa vir a nós, porque está dito que se nós o amamos, 

Ele virá até nós e fará em nós sua morada. Por isso, essa segunda vinda é 

para nós algo um tanto incerto, porque quem conhece aquilo que diz respeito 

a Deus senão o Espírito de Deus? 

“Quanto à terceira vinda, é certo que ela acontecerá, mas muito incerto quan-

do ela acontecerá: porque não há nada mais certo do que a morte e nada mais 

incerto do que o dia da morte.  

“A primeira vinda foi humilde e escondida, a segunda misteriosa e cheia de 

amor, a terceira será esplendorosa e terrível. Na sua primeira vinda, Cristo foi 

julgado pelos homens com injustiça; na segunda, Ele nos torna justos pela 

sua graça, na terceira ele julgará todas as coisas com justiça: Cordeiro na pri-

meira vinda, Leão na última, Amigo cheio de doçura na segunda.” (Pierre de 

Blois, De Adventu, Sermo III) 

É nesse espírito que é construída a liturgia do Advento. Ao longo das quatro 

semanas, a Igreja nos fala das três vindas:  

Ela pede a vinda do Messias, unida às suplicas do Povo Eleito, súplica que 

foi levada em conta por Deus quando da Encarnação, já conhecendo Ele to-

das as orações que seriam feitas até o fim do mundo. 

Ela aspira à vinda de Cristo às almas dos seus filhos, porque de nada serviria 

a primeira vinda se ela não fosse aplicada às almas dos fiéis. 

Ela reza, enfim, pela volta definitiva de Nosso Senhor que a livrará das vicis-

situdes desse mundo e dos limites do tempo e a coroará para sempre no Céu. 

Em tudo isso, a Igreja visa sempre nos preparar para essas três vindas, saben-

do que da graça de Deus depende o nosso triunfo no dia do Juízo e que foi 

pela Encarnação que essa graça veio até nós. 

Que nós saibamos aproveitar esse tempo do Advento, para melhor comemo-

rarmos a primeira vinda, melhor participarmos da segunda e estarmos pron-

tos para a terceira. 

Vinde Senhor Jesus! 

Pe. José Luiz Zucchi 

 



Graças à generosidade dos nossos numerosos benfeitores em terras do Grão-

Pará e à acolhida calorosa do Arcebispo Metropolitano, Dom Alberto Tavei-

ra, junto com o clero local, o Instituto do Bom Pastor, abre esse ano sua ter-

ceira casa no Brasil, apanágio do seu aniversário de 10 anos. 

Localizada na Rua dos Mundurucus, 1068, entre as ruas Roberto Camelier e 

Honório José, no bairro Jurunas, a casa hospeda, desde 14 de novembro, 

dois padres do Instituto: Tomás Fernandes Parra e José Luiz Zucchi. 

A casa não será somente um lugar de hospedagem para os padres, mas tam-

bém um local de oração e de celebração da Santa Missa assim que a sala 

principal estiver transformada em capela. Além disso, nela também serão 

ministradas palestras de formação religiosa e cursos regulares sobre temas 

diversos, que devem começar no primeiro semestre de 2017. 

A casa conta ainda com uma grande cozinha e dois jardins aptos a atividades 

conviviais. No primeiro andar, além do apartamento dos padres há uma es-

paço grande para escritório e um terceiro quarto passível de receber hóspe-

des. 

A fundação e instalação da casa representa para nós um passo importante na 

realização do nosso apostolado Belenense. Por isso, deixamos aqui nosso 

imenso agradecimento àqueles que nos ajudaram, seja pelas doações, como 

pela limpeza e organização e sobretudo pela oração. 

Um agradecimento especialíssimo aos que nos hospedaram maravilhosa-

mente enquanto ainda estávamos sem teto: o paternal Cônego Gonçalo, cura 

da Catedral e o casal João e Paula Rodrigues, sempre prontos a nos ajudar. 

Casa Nossa Senhora do 
Rosário de Fátima 



Dia Festa Cl. 

1 Quinta-feira na 1ª semana do Advento III 

2 Santa Bibiana III 

3 São Francisco Xavier III 

4 2º Domingo do Advento I 

5 Segunda-Feira na 2ª semana do Advento III 

6 São Nicolau III 

7 Santo Ambrósio III 

8 Imaculada Conceição da Santíssima Virgem I 

9 Sexta-Feira na 2ª semana do Advento III 

10 Sábado na 2ª semana do Advento III 

11 Domingo Gaudete (3º Domingo do Advento) I 

12 Nossa Senhora de Guadalupe (Padroeira da América Latina) I 

13 Santa Luzia III 

14 Quarta-feira das Quatro-Têmporas do Advento II 

15 Quinta-Feira na 3ª semana do Advento III 

16 Sexta-feira das Quatro-Têmporas do Advento II 

17 Sábado das Quatro-Têmporas do Advento II 

18 4º Domingo do Advento I 

19 Segunda-Feira na 4ª semana do Advento III 

20 Terça-Feira na 4ª semana do Advento III 

21 São Tomé II 

22 Quinta-Feira na 4ª semana do Advento III 

23 Sexta-Feira na 4ª semana do Advento III 

24 Vigília do Natal I 

25 Natal do Senhor I 

26 Santo Estêvão II 

27 São João Evangelista II 

28 Santos Inocentes II 

29 5º dia na Oitava do Natal II 

30 6º dia na Oitava do Natal II 

31 7º dia na Oitava do Natal II 

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

Calendário Litúrgico - Dezembro 



Santos do Mês 
8 de Dezembro: Imaculada Conceição 

No dia 8 de dezembro de 1854, dia da festa, o Papa Pio IX, com a Bula inti-

tulada Deus Inefável (Ineffabilis Deus), definiu oficialmente o dogma da 

Santa e Imaculada Concepção de Maria. 

 

Assim está escrito na bula  que o Papa Pio X proclamou: Em honra da Trin-

dade (...) declaramos a doutrina que afirma que a Virgem Maria, desde a 

sua concepção, pela graça de Deus todo poderoso, pelos merecimentos de 

Jesus Cristo, Salvador do homem, foi preservada imune da mancha do peca-

do original. Essa verdade foi-nos revelada por Deus e, portanto, deve ser 

solidamente crida pelos fiéis. 

 

A aparição de Nossa Senhora em Lourdes, quatro anos depois da proclama-

ção do Dogma, confirma essa verdade já crida pelos cristãos desde os primei-

ros séculos. 

 

De Fato, não convinha que aquela que havia sido escolhida desde de toda a 

eternidade para ser a maior de todas as criaturas e Mãe de Deus, fosse um só 

instante manchada pelo que há no mundo de mais distante de Deus: o Peca-

do. Por isso graças e por antecipação dos méritos de seu Filho, Deus e ho-

mem, Nossa Senhora foi preservada da mancha do pecado contraída por 

Adão e transmitida para todas as gerações de seus filhos. 

 

“Qual e quão grande é a bem-aventurada e gloriosa sempre Virgem Maria, 

declara divinamente o  Anjo quando ele diz: Ave, cheia de graça, o Senhor é 

convosco: Bendita sois vós entre as mulheres.  

 

De fato convinha que a Virgem fosse ornada de tais dons para ser cheia de 

graça, visto que ela deu a glória do céu, o Senhor da Terra, reestabeleceu a 

paz, deu a fé aos gentios, o fim dos vícios, a ordem da vida e a disciplina dos 

costumes. 

 

E muito cheia, para que ela pudesse também dar em parte aos outros; pois 

assim todas as coisas se enchem, ao mesmo tempo, pela plenitude de graça 

de Maria.  



Verdadeiramente cheia, porque mesmo se a graça foi dada aos Santos Patri-

arcas e Profetas, eles não ficaram, entretanto, cheios dela. Em Maria, dife-

rentemente de todos outros, veio a plenitude de todas as graças que está em 

Cristo. E por isso está dito: Bendita sois vós entre as mulheres, isto é, mais 

bendita que todas as mulheres. Tudo aquilo que foi recebido como maldição 

por causa de Eva, foi tirado pela benção de Maria. 

 

Dela fala Salomão nos Cânticos, como em sua honra: Vêm, diz, minha pom-

ba, minha imaculada. O inverno já passou, a chuva parou, e se foi. E diz 

ainda: Vem do Líbano, vem, serás coroada. Não julgueis que não há razão 

para vir do Líbano, porque Líbano quer dizer brancura. Com efeito, ela foi 

branqueada pela grande força dos méritos, e se tornou mais cândida que a 

neve pelos dons do Espírito Santo, apresentando em tudo a simplicidade da 

pomba: porque, tudo o que nela foi gerado é todo pureza e simplicidade, 

todo verdade e graça, todo misericórdia e justiça, que vêm do Céu: e assim 

ela é imaculada, dado que nada a corrompeu.” 

(Sermão de São Jerônimo, Ofício de Matinas) 

 

 

Lembrai-vos, ó piíssima Virgem Maria, 

que nunca se ouviu dizer 

que algum daqueles que tenha recorrido à vossa proteção, 

implorado a vossa assistência, 

e reclamado o vosso socorro, 

fosse por Vós desamparado. 

Animado eu, pois, com igual confiança, 

a Vós, ó Virgem entre todas singular, 

como a Mãe recorro, de Vós me valho e, 

gemendo sob o peso dos meus pecados, 

me prostro a vossos pés. 

Não desprezeis as minhas súplicas, 

ó Mãe do Verbo de Deus humanado, 

mas dignai-Vos de as ouvir propícia, 

e de me alcançar o que vos rogo. 

Assim seja. 

Oração 



Programação do mês de Dezembro 

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 

Ter 

06/12  
19:00 

Preparação para a Consagração a Nossa Senhora II: 

Conhecimento de si (Pe José Zucchi)  

Centro social da Paró-

quia da Trindade  

Qui 

08/12  
10:30 Missa Solene da Imaculada Conceição Igreja do Rosário  

Sex 

09/12  
17:00 Aula “A teologia do Natal” (Pe. José Zucchi)  

Casa Nossa Senhora de 

Fátima  

Seg 

12/12  
19:00 

Preparação para a Consagração a Nossa Senhora III: 

Conhecimento de Maria (Pe Tomás Parra)  

Centro social da Paró-

quia da Trindade  

Qui 

15/12  
19:00 Aula “A liturgia do Natal” (Pe. José Zucchi)  

Casa Nossa Senhora de 

Fátima  

Novena de Natal 

Local e horário a serem definidos  
Sex 16/12 ao 

Sáb 24/12   

Seg 

19/12  
18:00 

Preparação para a Consagração a Nossa Senhora IV: 

Conhecimento de Nosso Senhor (Pe José Zucchi)  

Centro social da Paró-

quia da Trindade  

Sáb 

24/12  
08:30  Missa da Vigília do Natal  Igreja do Rosário  

Dom 

25/12  
00:00  Missa do Galo (a confirmar) 

Capela do Hospital 

Beneficente Portuguesa  

 10:30  Missa do Dia de Natal  Igreja do Rosário  

Sáb 

31/12  
08:30  

Missa em ação de graças por 2016 

Benção do Santíssimo e Te Deum  
Igreja do Rosário  

Dom 

01/01  
10:30  Missa da Oitava do Natal  Igreja do Rosário  


