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*Neste mês destacamos a cor litúrgica que é Verde

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

Padre Delair
na TV Século 21

padredelair

Todas as 5ª Feiras Madrugada de
Bençãos TV Século 21 23h à 01h
Todas as 6ª Feiras Você pode ser
feliz das 10h às 12h

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 agosto
02 a 06

2

Festa dos Padroeiros
Paróquia - Pratânia

07

Confraternização do Clero

18

RP4 - Padres
NS Piedade
Lençois Paulista

18,19
e 20

10h
Caminhada com Maria
(ASFA SP)
Dia do Religioso (FMDP)

24

09h
Reunião do Clero
Santo Inácio Botucatu/SP

26

14h
Missa Paróquia NS
Consolação
Consolação SP/SP
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Palavra do Padre

Agosto: somos convidados
a anunciar e amar
Agosto, mês vocacional.
Que sejamos loucos para dizer
“sim” ao nosso Deus que nos
convida à felicidade!
Dia 04 é dia do pároco, chamado ”dia do padre”. Por conta de São João Maria Vianney,
o grande homem que conquistou a cidade de Ars, na França, e levou o povo a entender
o que é o amor dedicado a
Deus. PARABÉNS AOS NOSSOS
PADRES E PÁROCOS!
Dia 06 é dia da Transfiguração de Nosso Senhor e lembramos que o Pai nos diz que
devemos escutar a Jesus, pois
Ele é seu Filho amado.
Recordamos os nossos diáconos no dia 10, aqueles que
servem a Igreja e, como São
Lourenço, dedicam-se ao Reino com amor eterno. PARABÉNS AOS NOSSOS DIÁCONOS!
Santa Clara vem nos agraciar
no dia 11 e nos dar a certeza
que podemos servir ao Deus da
vida com a nossa própria vida.
Dia 13, o evangelho do 10º
domingo do tempo comum,
nos ensina a seguir a Jesus
sem medo de afundar. São
Maximiliano Maria Kolbe vem
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nos ensinar, dia 14, que não
podemos deixar de nos sacrificar pelos irmãos.
Dia 15 lembramos do aniversário da grande mulher, Ir.
Cecília Maria, de nossa Fraternidade Missionária da Divina
Providência, que nos ensinar
a mais amar, amar e amar.
A celebração da Assunção
da Virgem Maria ficou para o
dia 20 e, no Evangelho do dia,
vemos a sua visita à sua prima
Izabel a anunciar o Cristo que
estava no meio de nós. Foi a
primeira a anunciar o Cristo
vivo e verdadeiro. Salve Estrela da Evangelização.
Dia 27 temos no Evangelho
do 21º domingo do tempo
comum, a declaração de Jesus que Pedro terá as chaves
do Reino e ligará os céus com
a terra e a terra com os céus.
Tudo porque Pedro permitiu
que o Espírito Santo usasse de
sua voz a declarar que Jesus é
o Cristo, o Filho amado do Pai.
É, agosto é o mês do chamado,
da convocação a fazermos algo
por este mundo! Somos convidados a anunciar e amar. Oremos
pelas vocações e chamados e estejamos dispostos ao sim.
Com um beijo de Jesus que
nos chama, pelos lábios de
Maria que dizem ‘sim’ e no
abraço de José que se disponibilizou, me despeço. Oremos
uns pelos outros...
Pe. Delair Cuerva, fmdp

3

Creche do Idoso
ASFA

CRECHE DO IDOSO

va”

“Júlio Cuer

Devemos agir no hoje, pensando no amanhã
e principalmente nas boas ações, pois nem
as maiores riquezas do mundo compram a
felicidade verdadeira e nem o céu!

Atividade com os Idosos
4
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Fraternidade

Se eu não existisse
Se eu não existisse, ninguém
perceberia minha ausência.
Mas, uma vez que existo, cabe-me a responsabilidade de
administrar bem esse dom
que recebi gratuitamente. A
vida é um dom, e como tal
deve ser respeitada desde o
seu início, no ventre materno,
até o seu último instante.
Antes de eu existir, Deus me
conhecia e amava, por isso me
chamou à vida. "Sim! Pois tu me
formaste, tu me teceste no seio
materno. Conhecias até o fundo do meu ser: meus ossos não
te foram escondidos quando eu
era formado em segredo. Teus
olhos viam o meu embrião.
Deus meu, tu me sondas e de
longe penetras os meus pensamentos, meus caminhos todos
são familiares a ti. Conheces minhas preocupações! Conduzeme pelo caminho eterno. Sou
criação tua." (cf. Salmo 139).

Eu não sou uma existência lançada ao absurdo. E Deus não cria
em série. Cada um de nós é único
diante dele. Ele é o artista que coloca na obra de suas mãos a mente e o coração. O chamado à existência é uma eleição de amor. O
centro, o ponto de referência do
meu existir, é Deus, meu criador.
Deus não nos criou para a
solidão, mas como membros
da comunidade humana, daí o
nosso dever de solidariedade
para com todos, especialmente para com os mais pobres,
doentes, injustiçados e os que
perderam o sentido da vida.
Todos são a menina dos olhos
de Deus. Cada pessoa está,
pois, envolvida e preenchida
pelo amor de Deus que nos
convida ao banquete da vida.
Parabéns a todas as vocações:
sacerdotais, religiosas, leigas e
os pais e mães. Que Deus abençoe sempre sua vocação!

Fonte: http://www.irmaclarafietz.com.br/vocacoes/artigo_vocacao1.htm
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01

Agenda Bíblica

Terça-feira

1ª Leitura - Ex 33,7-11; 34,5b.28
Salmo - Sl 102,6-7. 8-9. 10-11. 12-13
(R. 8a)
Evangelho - Mt 13,36-43

02

Quarta-feira

1ª Leitura - Ex 34,29-35
Salmo - Sl 98, 5. 6. 7. 9 (R. Cf. 9c)
Evangelho - Mt 13,44-46

04

Sexta-feira

Agosto 2017
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Quinta-feira

1ª Leitura - Ex 40,16-21.34-38
Salmo - Sl 83 (84),3. 4. 5-6a.8a. 11
(R. 2)
Evangelho - Mt 13,47-53

05

Sábado

1ª Leitura - Lv 23,1.4-11.1516.27.34b-37
Salmo - Sl 80,3-4. 5-6ab. 10-11ab (R.2a)
Evangelho - Mt 13,54-58

1ª Leitura - Lv 25,1.8-17
Salmo - Sl 66, 2-3. 5. 7-8 (R. 4)
Evangelho - Mt 14,1-12

06

07

Domingo

Segunda-feira

1ª Leitura - Dn 7,9-10.13-14
Salmo - Sl 96(97),1-2.5-6.9 (R. 1a.9a)
2ª Leitura - 2Pd 1,16-19
Evangelho - Mt 17,1-9

1ª Leitura - Nm 11,4b-15
Salmo - Sl 80,12-13. 14-15. 16-17
(R. 2a)
Evangelho - Mt 14,13-21

08

09

Terça-feira

1ª Leitura - Nm 12,1-13
Salmo - Sl 50, 3-4. 5-6a. 6bc-7. 12-13
(R. Cf. 3a)
Evangelho - Mt 14,22-36

10

Quinta-feira

Quarta-feira

1ª Leitura - Nm 13,1-2.25-14,1.26-29
Salmo - Sl 105,6-7a. 13-14. 21-22.
23 (R. 4a)
Evangelho - Mt 15,21-28

11

Sexta-feira

1ª Leitura - 2Cor 9,6-10
Salmo - Sl 111(112),1-2.5-6.78.9(R.5a)
Evangelho - Jo 12,24-26

1ª Leitura - Dt 4,32-40
Salmo - Sl 76,12-13. 14-15. 16.21
(R.12a)
Evangelho - Mt 16,24-28

12

13

Sábado

Domingo

1ª Leitura - Dt 6, 4-13
Salmo - Sl 17,2-3a. 3bc-4. 47.51ab
(R. 2)
Evangelho - Mt 17,14-20

1ª Leitura - 1Rs 19,9a.11-13
Salmo - Sl 84,9ab-10.11-12.13-14 (R. 8)
2ª Leitura - Rm 9,1-5
Evangelho - Mt 14,22-33

14

15

Segunda-feira

1ª Leitura - Dt 10,12-22
Salmo - Sl 147 (148),12-13. 14-15.
19-20 (R. 12a)
Evangelho - Mt 17,22-27

6

Terça-feira

1ª Leitura - Dt 31,1-8
Salmo - Dt 32,3-4a. 7. 8. 9.12 (R.9a)
Evangelho - Mt 18,1-5.10.12-14
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16

Quarta-feira

1ª Leitura - Dt 34,1-12
Salmo - Sl 65,1-3a. 5.16-17 (R. Cf.
20a.9a)
Evangelho - Mt 18,15-20

18

Sexta-feira

1ª Leitura - Js 24,1-13
Salmo - Sl 135,1-3. 16-18. 21-22.24
Evangelho - Mt 19,3-12

20

Domingo

1ª Leitura - Ap 11,19a; 12,1-6a.10ab
Salmo - Sl 44(45),10bc.11.12ab.16 (R. 10b)
2ª Leitura - 1Cor 15,20-26.28
Evangelho - Lc 1,39-56

22

Terça-feira

17

Quinta-feira

1ª Leitura - Js 3,7-10a.11.13-17
Salmo - Sl 113A,1-2. 3-4. 5-6
Evangelho - Mt 18,21-19,1

19

Sábado

1ª Leitura - Js 24,14-29
Salmo - Sl 15,1-2a.5. 7-8. 11 (R. Cf. 5a)
Evangelho - Mt 19,13-15

21

Segunda-feira

1ª Leitura - Jz 2,11-19
Salmo - Sl 105,34-35. 36-37. 39-40.
43ab.44 (R. 4a)
Evangelho - Mt 19,16-22

23

Quarta-feira

1ª Leitura - Is 9,1-6
Salmo - Sl 112(113),1-2.3-4.5-6.7-8 (R.
2, ou Aleluia)
Evangelho - Lc 1,26-38

1ª Leitura - 2Cor 10,17-11,2
Salmo - Sl 148,1-2.11-13a.13c-14 (R.
Aleluia ou cf. 12a.13a)
Evangelho - Mt 13,44-46

24

25

Quinta-feira

1ª Leitura - Ap 21,9b-14
Salmo - Sl 144(145),10-11.1213ab.17-18 (R. cf. 12a)
Evangelho - Jo 1,45-51

26

Sábado

1ª Leitura - Rt 2,1-3.8-11; 4,13-17
Salmo - Sl 127,1-2. 3. 4-5 (R. 4)
Evangelho - Mt 23,1-12

28

Segunda-feira

1ª Leitura - 1Ts 1,1-5.8b-10
Salmo - Sl 149, 1-2. 3-4. 5-6a.9b (R.4a)
Evangelho - Mt 23,13-22

30

Quarta-feira

1ª Leitura - 1Ts 2,9-13
Salmo - Sl 138 (139),7-8. 9-10. 1112ab (R.1a)
Evangelho - Mt 23,27-32
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Sexta-feira

1ª Leitura - Rt 1,1.3-6.14b-16.22
Salmo - Sl 145,5-6. 7. 8-9a. 9bc-10
(R. 2a)
Evangelho - Mt 22,34-40

27

Domingo

1ª Leitura - Is 22,19-23
Salmo - Sl 137,1-2a.2bc-3.6.8bc (R. 8bc)
2ª Leitura - Rm 11,33-36
Evangelho - Mt 16,13-20

29

Terça-feira

1ª Leitura - Jr 1,17-19
Salmo - Sl 70(71),1-2.3-4a.
5-6ab.15ab e 17 (R. 15a)
Evangelho - Mc 6,17-29

31

Quinta-feira

1ª Leitura - 1Ts 3,7-13
Salmo - Sl 89,3-4. 12-13. 14.17 (R. 14)
Evangelho - Mt 24,42-51

7

Asfa em Botucatu
ASFA

ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA

Uma mensagem de amor aos padres
O padre é um pai espiritual dado pelo Senhor para
nos guiar no caminho da salvação. Foi Deus quem te deu
a graça de seres quem tu és!
Deixar tudo para se entregar a
serviço de Deus é a mais bela
resposta de amor que alguém
pode dar ao amor Daquele
que morreu por nós, o sacerdote Maior: Nosso Senhor Jesus Cristo!
Ao entregar-se nas mãos de
Deus, como instrumento, para
ser usado por Ele, como e onde
Ele quiser, o padre se faz o pró-

prio Cristo, que entregou a sua
vida por amor ao que é do Pai.
Somente quem se esvazia
de si mesmo numa entrega total a Deus é capaz de realizar
tantos feitos como celebrar
a Eucaristia, pregar o Evangelho, acolher os pecadores,
orientar e acompanhar como
somente um pai sabe fazer.
Sei que a missão do sacerdote é árdua, mas sei também
que a alegria do servir é maior
do que todos os desafios.
Parabéns, em especial, ao
nosso amado padre Delair!

Fonte: https://www.mensagenscomamor.com
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CNBB e Vaticano

Brasileiros em missão na Guiné-Bissau fortalecem
a solidariedade entre igrejas
Atualmente mais de 40 missionários brasileiros atuam em duas
dioceses (Bafatá e Bissau) da Guiné Bissau, na África. A ação missionária da Igreja no Brasil é coordenada pelas Pontifícias Obras
Missionárias (POM), um dos organismos da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB), cujo
papel é prestar solidariedade e
dar apoio aos missionários brasileiros na missão além-fronteiras.
O trabalho dos missionários inclui
evangelização e promoção humana
como, educação, saúde, orfanatos,
creches, Pastoral da Criança, promoção das mulheres, meios de comunicação, escola técnica e outras formas
de defesa da vida. A presença dos
missionários tem reconhecimento
tanto do povo como dos governos,
pois amenizam sofrimentos e desenvolvem o crescimento humano.
A iniciativa missionária está inserida no contexto de atuação do
Conselho Missionário Regional (Comire), por meio do contato com o
bispo de Bafatá, dom Carlos Pedro
Zilli Filho. As obras dos brasileiros
na Guiné-Bissau não se resumem à
formação, mas também a constru-

ção de espaços físicos para realização de atividades. É o caso da construção/abrigo de uma casa de 280
metros com 10 quartos independentes com banheiros e salas para
realização de ações educativas.
Ação Missionária Missão Palavra e Pão, realizada durante o ano
de 2016, conseguiu arrecadar fundos para enviar mais de 20.000
Bíblias traduzidas para os idiomas
locais para a Igreja da Guiné-Bissau. Dom Sergio Arthur Braschi,
bispo de ponta Grossa, foi visitar
os missionários e levar as bíblias.
“Foi uma alegria muito grande sobreviver com este povo que vive
uma condição de pobreza bastante acentuada, com dificuldades de
acesso à da água e do clima, mas
que é alegre e animado e nos recebeu com muito carinho”, disse.
País da África Ocidental, Guiné
Bissau faz fronteira com o Senegal ao norte. O território abrange
36.125 quilômetros quadrados de
área, com uma população estimada de 1,6 milhão de pessoas. Há carências nas áreas de energia, saúde,
educação, transportes, estradas e
comunicação.

Fonte: http://cnbb.net.br/brasileiros-em-missao-na-guine-bissau-fortalecem-a-solidariedade-entre-igrejas/
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Papa

Oferta da vida: nova via de santidade
Foi publicado em 11 de julho,
terça-feira, o Motu Proprio do
Papa Francisco “Maiorem hac
dilectionem” sobre a oferta
da vida nas causas dos santos.
Com o documento, o Pontífice
abre o caminho à beatificação
daqueles fiéis que, impulsionados pela caridade, ofereceram heroicamente a própria
vida pelo próximo, aceitando
livre e voluntariamente uma
morte certa e prematura com
o intuito de seguir Jesus.
Há séculos, as normas da
Igreja Católica preveem que se
possa proceder à beatificação
de um Servo de Deus percorrendo uma dessas três vias: o
martírio (suprema imitação de
Cristo com morte violenta), as
virtudes heroicas (a vivência
acima do comum e constante
no tempo das virtudes teologais), e os casos excepcionais
(conhecida como equipolente).
Essas três vias, todavia, resultavam insuficientes para interpretar todos os casos possíveis
de santidade canonizável. De

fato, ultimamente, a Congregação das Causas dos Santos colocou-se a questão “se os Servos
de Deus que, inspirados pelo
exemplo de Cristo, tenham livre
e voluntariamente oferecido
e imolado a própria vida pelos
irmãos num supremo ato de
caridade, que tenha sido diretamente causa de morte, não
mereçam a beatificação”. Tratase, portanto, de introduzir uma
quarta via, que foi chamada
“oferta da vida”.
Com este documento, a doutrina sobre a santidade cristã e
o procedimento tradicional da
Igreja para a beatificação dos
Servos de Deus não somente
não são alterados, mas são
enriquecidos de novos horizontes e oportunidades para
a edificação do povo de Deus,
que nos seus Santos vê o rosto
de Cristo, a presença de Deus
na história e a exemplar atuação do Evangelho.
O texto do Motu Proprio do
Papa Francisco está disponível
em italiano e latim.

Fonte: http://br.radiovaticana.va/news/2017/07/11/oferta_da_vida_nova_via_de_santidade/1324351
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Carta aos Sócios
Agosto...
Vamos caminhando ao gosto
de Deus, desvencilhando-nos de
todas as arestas que a vida nos
oferta, mediante a oração e a
ação de quem realmente ama a
Deus e busca, sem reservas, amar
e mais amar.
Gostoso é poder contar com
pessoas que estão ao nosso lado,
que confia em nosso trabalho e
nos estende as mãos para ajudar.
Custoso é deixar tanta coisa por
fazer, por ainda existir tantas pessoas descontentes, que esquecem que o futuro pode ser bem
melhor ou pior, dependendo do
presente que vivemos. Sentimos
o verdadeiro gosto quando temos a certeza que estamos fazendo o melhor para trazer alento a
tantos corações.
Dom Mário, bispo de Roraima,
pregador do último retiro do clero de Botucatu, falou sobre como
podemos ter a coragem de ofertar
aquilo que Deus pede, assim como
Abraão ofertou o que mais tinha
de precioso, seu filho Isaac. Me coloquei a pensar como você é uma
figura parecida, pois oferta à ASFA

seu bem precioso, pois sei da dificuldade em ofertar nestes tempos
financeiros pelos quais caminham
nosso país. Dá gosto ter gente assim como você junto com a gente!
Sei que quando você pega esta
carta aos sócios já sabe que vou
agradecer, mas é o mínimo que
posso fazer para você, além de
lhe colocar nas intenções a cada
Missa e em minhas sacras comunhões eucarísticas.
Quero aproveitar para um
convite especial: quer conhecer
nossa ASFA em Botucatu? Reserve já sua presença no ‘Carnaval
com Jesus’ na ASFA-Botucatu, em
2018, pelo telefone (14) 38134410. Indicando 10 pessoas que
colaborem com cem reais cada,
a sua participação no ‘Carnaval
com Jesus’ será gratuita. Basta
que efetuem sua ajuda e confirmem com nossa secretaria.
Bom, com um beijo de Jesus,
pelos lábios de Maria e no apoio
de José em seu coração me despeço. Rumo à vitória!
Pe. Delair Cuerva, fmdp
e equipe ASFA.

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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