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SEMANA SANTA,
tempo da misericórdia do Pai, da ternura
do Filho e do amor do Espírito Santo.

*Neste mês destacamos a cor litúrgica que é Roxo

Onde Você Pode me Encontrar
TRANSMISSÕES AO
VIVO PELO FACEBOOK

Facebook Pe. Delair Cuerva Oficial: @pedelaircuervaoficial
Segunda a Sexta, às 18h: Hora da Ave Maria, Terço Mariano.
Facebook: ASFA Botucatu
Terças, às 20h: Missa da Cura e Libertação na Associação
Sagrada Família
TELEFONES
PEDIDOS DE ORAÇÕES:

REDES SOCIAIS
padredelair

(11) 3426-8552 (Dona Lázara)
MISSAS E EVENTOS: Lúcia
secretariasaopaulo@asfa.com.br
Flávio Dezembro
assessoria.pedelair@gmail.com
(11) 984451564

pedelair
pe.delaircuervaoficial
Asfa Botucatu

Você que mora em Botucatu também pode acompanhar o
Evangelho do dia com o Padre Delair e a Hora da Ave Maria
pela Rádio Municipalista!
Evangelho do dia, às 6h e 12h
Hora da Ave Maria, de segunda a sexta, às 18h

AGENDA DE MARÇO
10
14h
2

Missa na Paróquia
Sta Generosa – Av.
Bernardino de Campos
360- Metro Paraíso

11

Jacareí
Pe Antônio Maria
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Palavra do Padre

Março já chegou! Como voa
este nosso tempo moderno, não
é? Estamos na quaresma, tempo
de conversão e que ela seja diária, buscando sempre melhorar.
Celebramos no dia 04 o Terceiro Domingo da Quaresma e queremos lembrar que temos que
ter zelo pelas coisas de Deus.
Dia 08, Dia da Mulher. Espero que cada mulher assuma
mesmo o rosto de Maria e das
grandes profetizas da Bíblia e
serem audaciosas no amor e na
caridade. Parabéns mulheres!
O Quarto Domingo da Quaresma vem, com a mensagem do
Evangelho de João 3, 14-21, nos
lembrar que assim como Moisés
ergueu a haste com a serpente
de bronze envolta nela, nós, ao
olharmos para a cruz, entendemos que dela nos vem a salvação e a renovação da vida.
Chegamos ao dia 18 e temos,
no Evangelho de João 12, 2033, a mensagem do Mestre: ficarmos atentos, pois esta vida é
passageira e o que fica é o que
semeamos. Temos que aprender a amar o que é eterno!
“Valei-nos São José!” Neste dia
19 será o nosso brado, pedindo
que ele interceda por nós e nossa
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família, já que ele é o homem da
providência, que nunca deixou
faltar nada à Sagrada Família.
E chegamos ao início da Semana Santa com o Domingo de
Ramos. O Evangelho de Marcos
14, 1-15,47 nos ensina que devemos preparar nossa Páscoa
e jamais esperar que outros o
façam por nós.
Segunda Feira Santa: Tempo
de mais ainda nos aproximar
do Mestre; Terça Feira Santa:
Momento de rever o tamanho
do amor de cruz; Quarta feira
Santa: Olhar para dentro de si e
buscar ser melhor; Quinta Feira
Santa: Ele se faz alimento para
nos salvar. Se entrega e se imola
por amor e lava nossos pés para
nos ensinar o valor da humildade. Sexta Feira Santa: Dia de jejum, de lembrar que O maior de
todos se fez menor por mim. Sábado Santo: Proclamamos que
o amor venceu o ódio e a vida
venceu a morte. Ele está vivo!
Proclamemos isso em nosso
caminho: Ele nos ama!
Com um beijo de Jesus, pelos
lábios de Maria e no apoio do
grande José,
Pe. Delair Cuerva, fmdp
3

Creche do Idoso
ASFA

CRECHE DO IDOSO

va”

“Júlio Cuer

A VERDADEIRA FELICIDADE ESTÁ NA
DOAÇÃO AO PRÓXIMO POR AMOR.

De nada vale nossas conquistas
materiais ou pessoais sem acrescentar
algo na vida das pessoas.

Ajudar ao próximo
nos exige: doação,
amor e fé. Cultivar
amizades, orar e
cuidar do próximo são
atos que nos trazem
enormes benefícios.
A felicidade verdadeira
é libertadora, traz paz
e tranquilidade. Ajude
sem esperar nada
em troca, porque,
automaticamente, o
bem retornará!
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Fraternidade

G ratidão

Neste mês dedicado a São José quero agradecer a Deus pela
Sua providência escandalosa e surpreendente.
Estando em Passos- MG pude conviver com Irmão José Carlos
Temperini, um grande servo e irmão que com sua simplicidade e
alegria, nos acolheu e ajudou muito em nosso caminhar. Jamais
poderia deixar de agradecer a Deus por ele.
Ele é bem conhecido e quem conviveu sabe muito bem quando
falo de sua simplicidade, humildade e alegria. Obrigada meu querido irmão por me ensinar tanto e cuidar de nós com tanto carinho.
Também quero expressar minha Gratidão ao Padre José Benedito dos Santos que carinhosamente chamamos de Padre Zezinho que com sua singeleza nos acolheu na Paróquia São Luís
Maria de Monfort. Quanta coisa aprendi com seu exemplo, conselhos, conversas e homilia. Aprendemos com sua naturalidade
a não nos preocuparmos com coisas que não valem a pena, mas
ajudar aos pobres, como é a prioridade de Jesus.
O espaço será pouco para descrever tantos agradecimentos. Um
abraço especial para paroquiano e amigo que nos receberam de
braços abertos e que, a partir de então, estão em minhas orações.
“Obrigada Senhor, pelos “Josés” que colocastes em minha
vida e gratidão por tudo o que aprendi com eles. Só peço que
lhes retribua com bênçãos e muita providência.”
Viva São José!
Um forte abraço fraterno:
Irmã Mônica Maria, FMDP
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Agenda Bíblica

Quinta-feira

1ª Leitura - Jr 17,5-10
Salmo - Sl 1,1-2.3.4.6 (R. Sl 39,5a)
Evangelho - Lc 16,19-31

02

Sexta-feira

1ª Leitura - Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28
Salmo - Sl 104, 16-17.18-19.20-21
(R. 5a)
Evangelho - Mt 21,33-43.45-46

04

Domingo
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Sábado

1ª Leitura - Mq 7,14-15.18-20
Salmo - Sl 102, 1-2. 3-4. 9-10. 11-12
(R. 8a)
Evangelho - Lc 15,1-3.11-32

05

Segunda-feira

1ª Leitura - Ex 20,1-17
Salmo - Sl 18, 8.9.10.11 (R Jo 6,68c)
2ª Leitura - 1Cor 1,22-25
Evangelho – Jo 2,13-25

1ª Leitura - 2Rs 5,1-15a
Salmo - Sl 41, 2. 3; Sl 42, 3. 4 (R. 41,3)
Evangelho - Lc 4,24-30

06

07

Terça-feira

Quarta-feira

1ª Leitura - Dn 3,25.34-43
Salmo - Sl 24, 4bc-5ab. 6-7. 8-9 (R. 6a)
Evangelho - Mt 18,21-35

1ª Leitura - Dt 4,1.5-9
Salmo - Sl 147, 12-13. 15-16. 19-20
(R. 12a)
Evangelho - Mt 5,17-19

08

09

Quinta-feira

1ª Leitura - Jr 7,23-28
Salmo - Sl 94, 1-2. 6-7. 8-9 (R. 8)
Evangelho - Lc 11,14-23

10

Sábado

Sexta-feira

1ª Leitura - Os 14,2-10
Salmo - Sl 80, 6c-8a. 8bc-9. 10-11ab.
14.17 (R. Cf. 11.9a)
Evangelho - Mc 12,28b-34
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Domingo

1ª Leitura - Os 6,1-6
Salmo - Sl 50, 3-4. 18-19. 20-21ab (R.
Cf.Os 6,6)
Evangelho - Lc 18,9-14

1ª Leitura - 2Cr 36,14-16.19-23
Salmo - Sl 136,1-2.3.4-5.6 (R. 6a)
2ª Leitura - Ef 2,4-10
Evangelho - Jo 3,14-21

12

13

Segunda-feira

Terça-feira

1ª Leitura - Mq 7,7-9
Salmo - Sl 26, 1. 7-8a. 8b-9abc. 13-14
(R. 1a)
Evangelho - Jo 9,1-41

1ª Leitura - Ez 47,1-9.12
Salmo - Sl 45, 2-3. 5-6. 8-9 (R. 8)
Evangelho - Jo 5,1-16

14

15

Quarta-feira

1ª Leitura - Is 49,8-15
Salmo - Sl 144, 8-9. 13cd-14. 17-18
(R. 8a)
Evangelho - Jo 5,17-30

6

Quinta-feira

1ª Leitura - Ex 32,7-14
Salmo - Sl 105, 19-20. 21-22. 23 (R. 4a)
Evangelho - Jo 5,31-47
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Sexta-feira

1ª Leitura - Sb 2,1a.12-22
Salmo - Sl 33, 17-18. 19-20. 2l.23
(R. 19a)
Evangelho - Jo 7,1-2.10.25-30

18

Domingo

1ª Leitura - Jr 31, 31-34
Salmo - Sl 50,3-4.12-13.14-15 (R. 12a)
2ª Leitura - Hb 5,7-9
Evangelho - Jo 12,20-33

20

Terça-feira

1ª Leitura - Nm 21,4-9
Salmo - Sl 101, 2-3. 16-18. 19-21
(R. 2)
Evangelho - Jo 8,21-30

22

Quinta-feira

1ª Leitura - Gn 17,3-9
Salmo - Sl 104, 4-5. 6-7. 8-9 (R. 8a)
Evangelho - Jo 8,51-59

24

Sábado

1ª Leitura - Ez 37,21-28
Salmo - Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.
Cf. 10d)
Evangelho - Jo 11,45-56

26

Segunda-feira

1ª Leitura - Is 42,1-7
Salmo - Sl 26, 1. 2. 3. 13-14 (R. 1a)
Evangelho - Jo 12,1-11

28

Quarta-feira

1ª Leitura - Is 50,4-9a
Salmo - Sl 68, 8-10. 21bcd-22. 31. 33-34
(R. 14cb)
Evangelho - Mt 26,14-25

30

Sexta-feira

1ª Leitura - Is 52,13 - 53,12
Salmo - Sl 30,2.6.12-13.15-16.17.25
(R.Lc 23,46)
2ª Leitura - Hb 4,14-16; 5,7-9
Evangelho - Jo 18,1-19,42
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Sábado

1ª Leitura - Jr 11,18-20
Salmo - Sl 7, 2-3. 9bc-10. 11-12 (R. 2a)
Evangelho - Jo 7,40-53

19

Segunda-feira

1ª Leitura - Dn 13,1-9.15-17.19-30.33-62
Salmo - Sl 22, 1-3a. 3b-4. 5. 6 (R. 4a)
Evangelho - Jo 8,1-11

21

Quarta-feira

1ª Leitura - Dn 3,14-20.24.49a.91-92.95
Salmo - Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 (R. 52b)
Evangelho - Jo 8,31-42

23

Sexta-feira

1ª Leitura - Jr 20,10-13
Salmo - Sl 17, 2-3a. 3bc-4. 5-6. 7 (R. Cf. 7)
Evangelho - Jo 10,31-42

25

Domingo

1ª Leitura - Is 50,4-7
Salmo - Sl 21,8-9.17-18a.19-20.23-24
(R.2a)
2ª Leitura - Fl 2,6-11
Evangelho - Mc 11,1-10

27

Terça-feira

1ª Leitura - Is 49,1-6
Salmo - Sl 70, 1-2. 3-4a. 5-6ab. 15.17
(R.15)
Evangelho -Jo 13,21-33.36-38

29

Quinta-feira

1ª Leitura - Ex 12,1-8.11-14
Salmo - Sl 115,12-13.15-16bc.17-18
(R.cf.1Cor 10,16)
2ª Leitura -1Cor 11,23-26
Evangelho - Jo 13,1-15

31

Sábado

1ª Leitura –Gn 1,1.26-31a
Salmo - Sl 103,1-2a.5-6.10.12.
13-14.24.35c (R.30)
2ª Leitura - Gn 22,1-18
3ª Leitura - Ex 14,15-15,1
4ª Leitura - Is 54,5-14
5ª Leitura - Is 55,1-11
6ª Leitura - Br 3,9-15.32-4,4
7ª Leitura - Ez 36,16-17a.18-28
Evangelho - Mc 16,1-7
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Caridade

A grande lição de amor!
Quando nos damos a chance de ajudar alguém, em primeiro lugar, somos nós que
estamos sendo ajudados: o
aprendizado de tantas lições
de vidas; a troca de experiências; a oportunidade de
doarmos o nosso melhor sem
querer nada em retorno; a gratidão daqueles que de alguma
forma querem te agradecer;
e o melhor, o esquecimento
de nossos pequenos problemas, pequenos sim, porque
quando nos deparamos com
tantas outras dificuldades vividas pelo próximo vemos em
nossas vidas a abundância e
prosperidade. Aprendemos a
valorizar cada vez mais as conquistas, a saúde, o amor dos
familiares, a alegria diária.
Cada um que se doa como
voluntário, tem uma experiência diferente, mas desconheço
em todos os casos um depoi-

mento negativo, pelo contrário,
sempre vejo as pessoas mudarem para melhor, expondo ao
mundo o seu melhor, doando
ao universo o amor verdadeiro.
Não há quem diga que a experiência o prejudicou.
Aproveite todas as chances
que a vida te presentear para
a prática da caridade, seja
gentil, seja amoroso, seja humilde. Ajude nossos queridos
velhinhos, ensine uma criança, tenha ouvidos a aquele
que precisa desabafar, abrace
aquele que está carente, cozinhe para aquele que tenha
fome, leve o calor a aquele
que está com frio, guie aquele
que está perdido e não espere
nada, nada em troca. E sentirá uma onda enorme de amor
te envolvendo, uma alegria
imensa te acompanhando e
uma felicidade plena em sua
vida que nunca sentiu antes.

Fonte: www.eusemfronteiras.com.br/caridade-a-grande-licao-de-amor
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CNBB

EDIÇÕES CNBB OFERECE CURSO ONLINE
SOBRE A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
A editora Edições CNBB disponibilizou no mês de janeiro
um curso online e gratuito em
preparação para a Campanha da
Fraternidade (CF) de 2018. A edição da CF deste ano tem como
tema “Fraternidade e superação
da violência” e lema “Vós sois todos irmãos” (Mt 23,8).
Voltada para padres, diáconos,
coordenadores pastorais diocesanos, agentes pastorais e lideranças, a formação quer oferecer
melhor compreensão da essência
da proposta da CF 2018 e, de forma prática, dar indicações para
aplicação na vida paroquial. “O
Curso Campanha da Fraternidade
2018 nasce como uma proposta
para auxiliar as comunidades paroquiais na promoção desta importante iniciativa realizada pela
Igreja no Brasil”, informa a editora.
Para melhor compreensão da
CF, a formação propõe uma “exploração maior do potencial de
transformação social, catequese e
pastoral e sugere um envolvimento maior daqueles que são os protagonistas da ação: os fiéis”.
“A proposta de prepararmos
um curso online sobre a Campa-

nha da Fraternidade parte da necessidade da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) se
comunicar também pelas mídias
sociais”, conta o secretário executivo de Campanhas da entidade,
padre Luís Fernando da Silva. “Nós
percebemos que a CF atinge vários públicos com seus materiais,
seus subsídios, na sua maioria escritos. Mas se faz necessário atingir o público que está nas mídias,
nas redes sociais”, informa, lembrando que o desejo é que as pessoas tenham conhecimento da
campanha e possam multiplicá-la
nos vários ambientes para, assim,
atingir novas pessoas.
De acordo com a proposta, são
oito vídeos “curtos e objetivos”
nos quais padre Luís Fernando
da Silva, que ministra o curso,
“aponta luzes e caminhos sobre
o tema, que é tão sensível à realidade de todos nós”. Além dos
vídeos, o participante receberá
material de apoio para o itinerário do curso que ainda pretende
dar dicas práticas para comunicar a mensagem da Campanha
e superar a violência nos mais
diversos contextos sociais.

http://cnbb.net.br/edicoes-cnbb-oferece-curso-online-sobre-a-campanha-da-fraternidade-2018/
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VATICANO
PAPA NA QUARESMA:
ORAÇÃO, ESMOLA E JEJUM
CONTRA OS FALSOS PROFETAS
O texto, publicado esta terça-feira, foi inspirado no Evangelho
de Mateus “Porque se multiplicará a iniquidade, vai resfriar o
amor de muitos” (Mt 24, 12).
Esta frase situa-se no discurso
que trata do fim dos tempos,
pronunciado em Jerusalém, no
Monte das Oliveiras, precisamente onde terá início a paixão
do Senhor. Dando resposta a
uma pergunta dos discípulos,
Jesus anuncia uma grande tribulação e descreve a situação em
que poderia encontrar-se a comunidade dos fiéis: diante de fenômenos espaventosos, alguns
falsos profetas enganarão a muitos, a ponto de ameaçar apagar-se, nos corações, o amor que é
o centro de todo o Evangelho.
O Papa Francisco adverte para
as inúmeras formas que os falsos profetas podem assumir.
Podem ser “encantadores de
serpentes”, ou seja, aproveitam-se das emoções humanas para
escravizar as pessoas e levá-las
para onde querem.
Outros falsos profetas são
aqueles "charlatães" que oferecem soluções simples e imediatas para todas as aflições,
mas são remédios que se

mostram completamente ineficazes: droga, relações passageiras e virtuais, lucros fáceis,
mas desonestos.
Neste tempo de Quaresma,
diante desses sinais de resfriamento, a Igreja oferece o remédio
da oração, da esmola e do jejum.
Dedicando mais tempo à
oração, possibilitamos ao nosso coração descobrir as mentiras secretas com que nos enganamos a nós mesmos para
procurar finalmente a consolação em Deus.
A prática da esmola liberta-nos da ganância e ajuda-nos a
descobrir que o outro é nosso
irmão. “Como gostaria que a esmola se tornasse um verdadeiro
estilo de vida para todos!”
Por fim, o jejum tira força à nossa violência, desarma-nos, constituindo uma importante ocasião
de crescimento. Por um lado, permite-nos experimentar o que sentem quantos não possuem sequer
o mínimo necessário.
Na mensagem, o Papa expressa o desejo de que a sua
voz ultrapasse as fronteiras da
Igreja Católica, alcançando todos os homens e mulheres de
boa vontade.

http://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-02/papa-mensagem-quaresma-2018.
html
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Carta aos Sócios
Ao iniciar o mês de março
só posso pensar em coisas
boas para que possam chegar
até você que nos ajuda tanto.
O calendário nos diz que os
dias 02 e 04 celebra-se o dia
mundial da oração. Confirmo
me unir em preces por você e seus
projetos de vida na vida. A sua presença em nosso meio é muito importante.
No dia 08 quero parabenizar a você mulher e às mulheres que fazem
parte de nossa vida. Que possam ser cada vez mais parecidas com Nossa
Senhora, vivendo mais o amor, a doação e o dom de partilhar a criação
com o Criador.
Dia 19 de março é dia do “Pai da Providência”, nosso querido São José,
e quero muito agradecer a ele pela intercessão, pois tenho certeza que,
se não fosse ele, não teríamos você que nos ajuda tanto. É certo que
Deus em primeiro lugar, mas de tanto pedirmos providências em favor
da ASFA, deve ter sido ele quem chamou você para caminhar conosco.
VALEI-NOS SÃO JOSÉ!
E assim o mês vai se passando com muitas outras datas festivas, pois
viver cada dia é uma festa ou deveria ser. Por isso agradeço muito pela
sua “mão amiga”, que nos fortalece e renova nossa vida, fé e esperança.
Bom, como sempre, quero dizer o meu MUITO OBRIGADO e jamais
cansarei de dizer. Deus abençoe, e muito, você e os seus e retribua todo
o bem que faz para nós.
“Deus provê, Deus proverá e Sua misericórdia nunca faltará”.
Com um beijo de Jesus, pelos lábios de Maria e no apoio de São José...
Pe. Delair Cuerva, fmdp
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Secretaria:
Horário de Atendimento:
Botucatu - Segunda a sexta-feira,
8h às 17h - Fone: (14) 3813-4410
São Paulo - Fone: (11) 3426-8552

Tel: (14) 3813-4410
Rua das Rosas nº 300 - Convivio

Skype/ E-mail:
secretariabotucatu@asfa.com.br
secretaria1botucatu@asfa.com.br

Doações
Caixa Econômica Federal
Agencia 2965 OP 003 / Conta 0433-0

www.asfa.com.br

CEP: 18605-257 | Botucatu - SP
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