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Maria,

Sacrário Vivo do próprio Criador
*Neste mês destacamos a cor litúrgica que é Branco

Onde Você Pode me Encontrar
TRANSMISSÕES AO
VIVO PELO FACEBOOK

Facebook: Fraternidade Missionária da Divina Providência
Segunda a Sexta, às 18h: Hora da Ave Maria, Terço Mariano e
Terço das Vocações
Facebook: ASFA Botucatu
Terças, às 20h: Missa da Cura e Libertação na Associação
Sagrada Família
Facebook: Paróquia Senhor Bom Jesus e Santa Marcelina – Pratânia
Sábado e Segunda, às 20h: Missa
Domingo, às 19h30: Missa
Telefones
Pedidos de Orações:

(11) 3426-8552 (Dona Lázara) / (21) 2285-5864 (Ayda Helena)
Missas e eventos: Lúcia
secretariasaopaulo@asfa.com.br
Flávio Dezembro
assessoria.pedelair@gmail.com – (11) 984451564
Redes Sociais
TV

padredelair

PADRE DELAIR NA TV SÉCULO 21
Quinta-feira: das 23h à 1h
Sexta-feira: das 9h às 9h45

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 Maio

Dia 06
14h

Dia 29
20h

Dia 30
20h
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Missa dos Ouvintes na
Paróquia Nossa Senhora da
Consolação, em São Paulo (SP)
Missa das Mãos
Ensanguentadas de Jesus, com
presença da TV Século 21, na
Paróquia Bom Jesus e Santa
Marcelina, em Pratânia (SP)
Missa das Mãos
Ensanguentadas de Jesus, com
presença da TV Século 21, na
ASFA Botucatu (SP)
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Palavra do Padre

Pensemos no mês de maio...
Começamos o mês lembrando
São José, Homem da providência! Pedimos bênçãos copiosas
sobre todos os trabalhadores e,
também, por aqueles que buscam um trabalho. “Maria passa
na frente e José seja Providente”.
Nos dias 07 e 08, a Imagem
Peregrina de Nossa Senhora
Aparecida visita a Paróquia de
Pratânia. Também no dia 07,
o Evangelho mostra que Jesus
é o Bom Pastor que chama as
ovelhas pelo nome. Somos tão
amados, que Ele sabe o nome
de cada um de nós mesmo em
meio a milhões de pessoas.
No dia 13, celebramos o centenário das aparições de Nossa
Senhora de Fátima. Pedimos
para que Ela nos ajude a sermos fortes diante dos desafios
do tempo presente.
No 5º Domingo da Páscoa,
Jesus nos diz que se confiamos
Nele, não devemos nos perturbar. Ele está ao nosso lado e nos
levará consigo para a eternidade.
No 6º Domingo da Páscoa, o
Evangelho recorda que se amamos a Jesus, devemos seguir o
que Ele nos pede. Se O reconheMaio | 2017

cermos, Ele estará entre nós.
Santa Rita de Cássia é celebrada no dia 22 e pedimos à
padroeira da capela da Matriz
da ASFA que abençoe a todos
que ajudam esta obra. Que seja
intercessora para as causas que
parecem impossíveis.
A Ascensão do Senhor é celebrada no dia 28, quando vemos
que nascemos para o céu. O
Evangelho do dia nos convida a
ouvir o que Ele espera de nós e
fazer do mundo inteiro herdeiros do céu.
No dia 31, encerramos o mês
celebrando Maria, nossa Mãe.
Lemos uma das maiores promessas de amor do mundo: o
Magnificat. Vemos que de nada
adianta o poder, se não soubermos viver o dom da humildade.
Que, assim como José, possamos fazer tudo por Jesus, nada
sem Maria, que foi o Sacrário
Vivo do próprio Criador. Um
beijo de Jesus, pelos lábios de
Maria e José em seu coração.
Este novo velho sonhador,
Pe. Delair Cuerva, fmdp
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Creche do Idoso
ASFA

CRECHE DO IDOSO

va”

“Júlio Cuer

Doar é gratificante. Ajudar é gratificante. Quanto mais
você doa amor ao próximo, mais amor você recebe da
vida. Quanto mais você ajuda, compartilha e constrói pontes, mais a vida te retorna.

“Dai, e vos será dado. Será colocada em vosso regaço medida boa,
cheia, recalcada e transbordante, porque, com a mesma medida
com que medirdes, sereis medidos vós também”.
(Lucas 6:38)
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Fraternidade

Gratidão neste mês mariano

Como é bom agradecer a
Deus por tantas maravilhas!
Neste mês, em especial, agradeço a Deus por ter criado as
mães, por ter dividido Nossa
Senhora conosco e pela minha
mãe. Deus me concedeu uma
mãe maravilhosa, que executou muito bem sua missão de
me criar. Sou agraciada ainda
pela intercessão da Bem-aventurada Virgem Maria. O
que seria de nós sem a intercessão da nossa Mãe?
Gosto de lembrar da minha
infância, quando minha mãe
me ensinava a rezar e pedir a
intercessão da Virgem Maria.
Gosto também das reflexões
do padre Luigi, da Catedral
de Sant’Ana de Botucatu, que
sempre nos leva a refletir sobre ser serva, humilde e a venerar a mãe com a qual Deus
nos presenteou.
Maio | 2017

Como diz a música: “Que
mãe não sabe do sofrimento
do filho? Que mãe não sabe o
que ele passa? Maria roga ao
cristo por ti, irmão. Aceite a
sua intercessão. Que mãe permanece indiferente ao filho?
Que mãe não se preocupa
com sua dor? Maria te acolhe
mesmo que não reconheças,
mesmo que rejeite seu amor”.
Que este mês seja repleto
das bênçãos de Nosso Senhor
Jesus Cristo e do carinho de
nossa Mãe, Maria. Feliz Dia das
Mães! Que Deus as abençoe!
Beijos de Jesus, pelos lábios
de Maria em seu coração.

Ir Monica Maria, fmdp
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Agenda Bíblica

Maio 2017
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Terça-feira

1ª Leitura - At 7,5l - 8,1a
Salmo - Sl 30, 3cd-4. 6ab.7b.8a.
17.21ab (R. 6a)
Evangelho - Jo 6,30-35
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Quinta-feira

01

Segunda-feira

1ª Leitura - At 6,8-15
Salmo - Sl 118, 23-24. 26-27. 29-30
(R. 1b)
Evangelho - Jo 6,22-29

03

Quarta-feira

1ª Leitura - 1Cor 15,1-8
Salmo - Sl 18(19A),2-3.4-5 (R. 5a)
Evangelho - Jo 14,6-14

05

Sexta-feira

1ª Leitura - At 8,26-40
Salmo - Sl 65, 8-9. 16-17. 20 (R. 1)
Evangelho - Jo 6,44-51

1ª Leitura - At 9,1-20
Salmo - Sl 116, 1. 2 (R. Mc 16,15)
Evangelho - Jo 6,52-59

06

07

Sábado

Domingo

1ª Leitura - At 9,31-42
Salmo - Sl 115, 12-13. 14-15. 16-17
(R. 12)
Evangelho - Jo 6,60-69

1ª Leitura - At 2,14a.36-41
Salmo - Sl 22,1-3a.3b-4.5.6 (R.1)
2ª Leitura - 1Pd 2,20b-25
Evangelho - Jo 10,1-10

08

09

Segunda-feira

1ª Leitura - At 11,1-18
Salmo - Sl 41, 2-3; 42, 3.4 (R. Cf. Sl
41, 3a)
Evangelho - Jo 10,1-10

10

Quarta-feira

Terça-feira

1ª Leitura - At 11,19-26
Salmo - Sl 86, 1-3. 4-5. 6-7 (R. Sl
116, 1a)
Evangelho - Jo 10,22-30
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Quinta-feira

1ª Leitura - At 12,24 - 13,5a
Salmo - Sl 66, 2-3. 5. 6.8 (R. 4)
Evangelho - Jo 12,44-50

1ª Leitura - At 13,13-25
Salmo - Sl 88, 2-3. 21-22. 25.27 (R.
Cf. 2a)
Evangelho - Jo 13,16-20
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13

Sexta-feira

Sábado

1ª Leitura - At 13,26-33
Salmo - Sl 2, 6-7. 8-9. 10-11 (R. 7)
Evangelho - Jo 14,1-6

1ª Leitura - At 13,44-52
Salmo - Sl 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.3cd)
Evangelho - Jo 14,7-14

14

15

Domingo

1ª Leitura - At 6,1-7
Salmo - Sl 32,1-2.4-5.18-19 (R.22)
2ª Leitura - 1Pd 2,4-9
Evangelho - Jo 14,1-12
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Segunda-feira

1ª Leitura - At 14,5-18
Salmo - Sl 113 B, 1-2. 3-4. 15-16
(R. 1)
Evangelho - Jo 14,21-26
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Terça-feira

1ª Leitura - At 14,19-28
Salmo - Sl 144, 10-11. 12-13ab. 21
(R. Cf. 12a)
Evangelho - Jo 14,27-31a

18

Quinta-feira

1ª Leitura - At 15,7-21
Salmo - Sl 95, 1-2a. 2b-3. 10 (R. Cf. 3)
Evangelho - Jo 15,9-11

20

Sábado

1ª Leitura - At 16,1-10
Salmo - Sl 99, 2. 3. 5 (R. 2a)
Evangelho - Jo 15,18-21

22

Segunda-feira

17

Quarta-feira

1ª Leitura - At 15,1-6
Salmo - Sl 121, 1-2. 3-4a. 4b-5 (R.
Cf. 1)
Evangelho - Jo 15,1-8

19

Sexta-feira

1ª Leitura - At 15,22-31
Salmo - Sl 56, 8-9. 10-12 (R. 10a)
Evangelho - Jo 15,12-17

21

Domingo

1ª Leitura - At 8,5-8.14-17
Salmo - Sl 65,1-3a.4-5.6-7a.16.20 (R.1.2a)
2ª Leitura - 1Pd 3,15-18
Evangelho - Jo 14,15-21

23

Terça-feira

1ª Leitura - At 16,11-15
Salmo - Sl 149, 1-2. 3-4. 5.6a.9b
(R.4a)
Evangelho - Jo 15,26 - 16,4a

1ª Leitura - At 16,22-34
Salmo - Sl 137, 1-2a. 2bc-3. 7c-8 (R. 7c)
Evangelho - Jo 16,5-11

24

25

Quarta-feira

1ª Leitura - At 17,15.22 - 18,1
Salmo - Sl 148, 1-2. 11-12ab.
12c-14a. 14bcd
Evangelho - Jo 16,12-15

26

Sexta-feira

1ª Leitura - At 18,9-18
Salmo - Sl 46, 2-3. 4-5. 6-7 (R. 8a)
Evangelho - Jo 16,20-23a

28

Domingo

1ª Leitura - At 1,1-11
Salmo - Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.6)
2ª Leitura - Ef 1,17-23
Evangelho - Mt 28,16-20

30

Terça-feira

1ª Leitura - At 20,17-27
Salmo - Sl 67, 10-11. 20-21 (R. 33a)
Evangelho - Jo 17,1-11ª
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Quinta-feira

1ª Leitura - At 18,1-8
Salmo - Sl 97, 1. 2-3ab. 3cd-4 (R.
Cf. 2b)
Evangelho - Jo 16,16-20

27

Sábado

1ª Leitura - At 18,23-28
Salmo - Sl 46, 2-3. 8-9. 10 (R. 8a)
Evangelho - Jo 16,23b-28

29

Segunda-feira

1ª Leitura - At 1,1-11
Salmo - Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.6)
2ª Leitura - Ef 1,17-23
Evangelho - Mt 28,16-20

31

Quarta-feira

1ª Leitura - Sf 3,14-18
Salmo - Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.6b)
Evangelho - Lc 1,39-56
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Asfa em Manaus
ASFA

ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA

Manaus

Quando Deus
criou as mães
Deus chamou o seu anjo
mais querido e lhe apresentou o modelo de mãe. “O Senhor tem trabalhado muitas
horas, já não sabe mais o que
está fazendo. Olhe só! Beijo
especial que cura qualquer
doença, seis pares de mãos
para cozinhar, lavar, passar,
acariciar, segurar e limpar. Isso
não vai dar certo”, respondeu
o anjo. “O problema não são
as mãos, mas os três pares
de olhos que precisei colocar:
um que permita ver e proteger seu filho através de portas
fechadas, outro para mostrar
severidade para dar uma educação sólida e o terceiro para
demonstrar amor e ternura
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constantemente”, disse Deus.
O anjo examinou o modelo
de mãe com mais cuidado: “E
isso aqui, o que é?”. “Um dispositivo de auto cura. Ela não
terá tempo de ficar doente,
vai ter que cuidar do marido,
dos filhos, da casa”, explicou
Deus. “Acho melhor o Senhor
descansar um pouco e voltar
para o modelo normal”, aconselhou o anjo.
Deus deu razão ao anjo. Depois de descansar, transformou a mãe em uma mulher
normal, mas alertou: “Precisei
colocar uma vontade tão grande, que se sentirá com seis
braços, três pares de olhos,
sistema de auto cura”. Desta
vez, na opinião do anjo, Deus
havia acertado. De repente,
notou uma falha: “Ela está
vazando. Acho que o Senhor,
novamente, colocou muita
coisa neste modelo”. “Não é
vazamento, chama-se lágrima. Serve para alegria, tristeza, desapontamento, dor,
orgulho, entusiasmo...”, respondeu Deus. “O Senhor é um
gênio. Era justamente o que
estava faltando para o modelo completo”, disse o anjo.
Deus respondeu: “Não fui eu
quem colocou. Quando juntei
as peças, a lágrima apareceu”.
O anjo parabenizou ao todo
-Poderoso e, assim, as mães
foram criadas.
Tània Alcântara
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Neste Ano Mariano, leve para o seu lar a bênção e a
proteção da Mãe Aparecida, Padroeira do Brasil!

Adquira esta linda imagem de Nossa Senhora Aparecida, com resina
importada, coroa folheada a ouro e manto feito e bordado à mão.
Uma réplica rica em detalhes, sinal do amor de Deus em sua casa.

Ligue 0800 111 4444 ou acesse
www.nossasagradafamilia.com.br
Maio | 2017
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CNBB e Vaticano

Papa Francisco envia mensagem para Campanha da Fraternidade 2017:

"O criador foi pródigo com o Brasil"
Queridos irmãos e irmãs do Brasil!
Desejo me unir a vocês na
Campanha da Fraternidade
que, neste ano de 2017, tem
como tema “Fraternidade:
biomas brasileiros e defesa
da vida”, lhes animando a ampliar a consciência de que o
desafio global, pelo qual toda
a humanidade passa, exige o
envolvimento de cada pessoa
juntamente com a atuação de
cada comunidade local, como
aliás enfatizei em diversos
pontos na Encíclica Laudato
Si’, sobre o cuidado de nossa
casa comum.
O criador foi pródigo com o
Brasil. Concedeu-lhe uma diversidade de biomas que lhe
confere extraordinária beleza.
Mas, infelizmente, os sinais
da agressão à criação e da
degradação da natureza também estão presentes. Entre
vocês, a Igreja tem sido uma
voz profética no respeito e no
10

cuidado com o meio ambiente
e com os pobres. Não apenas
tem chamado a atenção para
os desafios e problemas ecológicos, como tem apontado
suas causas e, principalmente,
tem apontado caminhos para
a sua superação. Entre tantas
iniciativas e ações, me apraz
recordar que já em 1979, a
Campanha da Fraternidade
que teve por tema “Por um
mundo mais humano” assumiu o lema: “Preserve o que
é de todos”. Assim, já naquele ano a CNBB apresentava à
sociedade brasileira sua preocupação com as questões
ambientais e com o comportamento humano com relação
aos dons da criação.
O objetivo da Campanha da
Fraternidade deste ano, inspirado na passagem do Livro do
Gênesis (cf. Gn 2,15), é cuidar
da criação, de modo especial
dos biomas brasileiros, dons
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de Deus, e promover relações
fraternas com a vida e a cultura dos povos, à luz do Evangelho. Como “não podemos
deixar de considerar os efeitos
da degradação ambiental, do
modelo atual de desenvolvimento e da cultura do descarte sobre a vida das pessoas”
(LS, 43), esta Campanha convida a contemplar, admirar,
agradecer e respeitar a diversidade natural que se manifesta
nos diversos biomas do Brasil
– um verdadeiro dom de Deus
- através da promoção de relações respeitosas com a vida e a
cultura dos povos que neles vivem. Este é, precisamente, um
dos maiores desafios em todas
as partes da terra, até porque
as degradações do ambiente
são sempre acompanhadas
pelas injustiças sociais.
Os povos originários de cada
bioma ou que tradicionalmente neles vivem nos oferecem
um exemplo claro de como
a convivência com a criação
pode ser respeitosa, portadora de plenitude e misericordiosa. Por isso, é necessário
conhecer e aprender com
esses povos e suas relações
com a natureza. Assim, será
possível encontrar um modelo
de sustentabilidade que possa ser uma alternativa ao afã
desenfreado pelo lucro que
exaure os recursos naturais e
agride a dignidade dos pobres.
Todos os anos, a Campanha
da Fraternidade acontece no
Maio | 2017

tempo forte da Quaresma.
Trata-se de um convite a viver
com mais consciência e determinação a espiritualidade
pascal. A comunhão na Páscoa
de Jesus Cristo é capaz de suscitar a conversão permanente
e integral, que é, ao mesmo
tempo, pessoal, comunitária,
social e ecológica. Reafirmo,
assim, o que recordei por
ocasião do Ano santo Extraordinário: a misericórdia exige
“restituir dignidade àqueles
que dela se viram privados”
(Misericordia vultus, 16). Uma
pessoa de fé que celebra na
Páscoa a vitória da vida sobre
a morte, ao tomar consciência
da situação de agressão à criação de Deus em cada um dos
biomas brasileiros, não poderá ficar indiferente.
Desejo a todos uma fecunda
caminhada quaresmal e peço
a Deus que a Campanha da
Fraternidade 2017 atinja seus
objetivos. Invocando a companhia e a proteção de Nossa
Senhora Aparecida sobre todo
o povo brasileiro, particularmente neste Ano mariano,
concedo uma especial Bênção
Apostólica e peço que não deixem de rezar por mim.
Papa Francisco
Fonte: http://br.radiovaticana.va/
news/2017/03/01/papa_envia_mensagem_para_a_cf_2017_o_criador_foi_
pr%C3%B3digo_/1295761
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Carta aos Sócios

Querido, amigo (a), sócio (a)
e embaixador (a),
Você faz o amor acontecer na
vida de todos os acolhidos pela
ASFA! Esta obra, que se dedica
os nossos professores de vida,
só é possível graças à sua generosidade. O seu auxílio mensal
traz alimento para o corpo e,
acredite, para a alma dos nossos idosos. Sua doação provoca o coração de Deus a nos ser
providente e permite com que
nada falte àqueles que, um dia,
nada nos deixaram faltar.
Com sua doação e amor,

podemos fazer o máximo por
aqueles que se esforçaram e,
com calos, rugas e cansaço,
hoje encontram em nós um
pouco do muito que se doaram.
Fazer algo pelos nossos idosos é
como agradecer por tantas aulas de vida que já nos deram.
Seu gesto de nos ajudar é
louvável. Muito obrigado! Com
um beijo de Jesus, pelos lábios
de Maria e no apoio de São
José, me despeço agradecido.
Eu e equipe ASFA,
Pe. Delair Cuerva, fmdp

Associação Sagrada Família
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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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