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*Neste mês destacamos a cor litúrgica que é Verde

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:

(11) 3426-8552 (Dona Lázara)
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

Quinta-feira: Madrugada de
Bênçãos, das 23h à 01h.
Sexta-feira: 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
NOVEMBRO
28
19h30

25
14h
2

Cerco de Jericó
derrubando muralhas Vinhedo/SP

Missa Paróquia NS
Consolação - Consolação
SP/SP
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Palavra do Padre

Tempo de
santidade
Começamos o mês de novembro sendo alertados a sermos mais santos.
Já que o dia de todos os
santos é o primeiro, saibamos
ser santos em todas as nossas
ações, vivências e convivências desde o início!
Dia 02 é dia de pensar em
nossa páscoa, nossa passagem. Lembrar que não nascemos para ficar aqui: viemos de
Deus e para Ele retornaremos.
A Igreja celebra o dia de todos
os santos no domingo, dia 05
e o Evangelho é de Mateus 5,
1-12 e vem nos admoestar a
pensar que podemos ser todos bem aventurados, benditos e santos se tivermos as
qualidades que se disserta ali.
O 32º. Domingo do tempo
Comum vem nos ressaltar neste 12 de novembro, em Mateus 25,1-13, que temos que
ser prudentes e estar atentos,
pois tudo pode ocorrer na
hora que menos esperamos.
Por isso, devemos ter sempre
óleo em nossas lanternas, ou
seja, ficarmos abastecidos.
Dia 15, festejamos a Proclamação da República, que colocou fim à soberania do imperador D. Pedro II.
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Dia 19 celebramos o 33º
Domingo do Tempo Comum,
com o Evangelho de Mateus
25,14-30, onde vemos que
Deus nos dá talentos e espera que não desperdicemos e
que saibamos produzir frutos
e frutos que permaneçam.
A festa da apresentação de
Nossa Senhora ocorre no dia
21 onde vemos que Joaquim e
Ana apresentam Maria no templo obedecendo a lei de sua fé
e nos ensinando a seguir aquilo
que nossa lei de fé ensina.
Chegamos ao final do ano
litúrgico com a solenidade de
Cristo rei do Universo onde, no
Evangelho de Mateus 25, 3146, vemos que o Filho do Homem sentar-se-á em seu trono.
E dia 30 celebramos Santo
André, o homem que se tornou pescador de homens acreditando que Jesus quis precisar
dele. Foi crucificado numa cruz
em forma da letra X para se diferenciar da cruz do Senhor.
Bom, para termos um mês
todo abençoado, encerro com
o desejo de um beijo de Jesus,
pelos lábios de Maria e com
José em seu coração...
Pe. Delair Cuerva, fmdp
3

Creche do Idoso
ASFA

CRECHE DO IDOSO

va”

“Júlio Cuer

Acolher o próximo é acolher o próprio Cristo. Jesus deseja
ser acolhido e ir ao seu encontro por intermédio do
enfermo, do pobre e dos mais sofridos e necessitados.
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Fraternidade

Amor gratuito e castidade,
vias de santidade

Aprendemos pelos estudos e pela
experiência que a maturidade humana só é possível pela vivência do
amor autêntico que possui, segundo
a Igreja, sua expressão profunda na
doação e no acolhimento.
No que envolve esta doação e
acolhimento, podemos dizer que a
vivência profunda destas dimensões
do amor somente será possível por
meio da gratuidade. Esta gratuidade
consiste em amar como Jesus amou,
ou seja, na doação sem interesse,
sem desejo de retribuição ou satisfação pessoal. Muitas vezes manifestamos amor as pessoas, mas no fundo
esta manifestação não é autêntica,
pois pode estar movida pelo interesse de satisfação pessoal.
Esse tipo de comportamento não
leva ao crescimento, mas a um crescente fechamento em si mesmo, nos
paralisa em nossas qualidades, nos
impede de darmos a vida por um

ideal autêntico de serviço, de construção pessoal e daqueles que estão
conosco em nosso dia-a-dia.
O que nos leva a viver o amor gratuito chama-se castidade. O sentido
profundo da castidade está no viver
com pureza nossas atitudes, pensamentos e palavras. Sou casto nas
atitudes quando busco simplesmente fazer o bem sem interesse algum,
mas por amor a Deus. Sou casto nas
palavras quando quero edificar o
outro e não servir das palavras, escritas ou ditas, para possuir o outro
ou para obter algum benefício.
A vivência desta qualidade de amor
nos leva a uma morte diária, pois nos
coloca contra as mais profundas inclinações de nossa concupiscência. Porém é um caminho seguro de realização pessoal, de liberdade e santidade.
Nos leva a viver em atitude de vigilância constante. Enfim nos faz “homens
novos para um mundo novo”.

Fonte: https://formacao.cancaonova.com/afetividade-e-sexualidade/amor-gratuito-e-castidade-vias-de-santidade/
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01

1ª Leitura - Rm 8,26-30
Salmo - Sl 12 (13),4-5. 6 (R. 6a)
Evangelho - Lc 13,22-30

02

Quinta-feira

1ª Leitura - Ap 7,2-4.9-14
Salmo - Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6)
2ª Leitura - 1Jo 3,1-3
Evangelho - Mt 5,1-12a

04

Agenda Bíblica

Quarta-feira

Sábado
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Sexta-feira

2ª Leitura - Rm 9,1-5
Salmo - Sl 147 (148),12-13. 14-15.
19-20 (R. 12a)
Evangelho - Lc 14,1-6

05

Domingo

1ª Leitura - Rm 11,1-2a.11-12.25-29
Salmo - Sl 93 (94),12-13a. 14-15. 17-18
(R. 14a)
Evangelho - Lc 14,1.7-11

1ª Leitura - Ap 7,2-4.9-14
Salmo - Sl 23(24),1-2.3-4ab.5-6 (R. cf. 6)
2ª Leitura - 1Jo 3,1-3
Evangelho - Mt 5,1-12a

06

07

Segunda-feira

Terça-feira

1ª Leitura - Rm 11,29-36
Salmo - Sl 68 (69),30-31. 33-34. 36-37
(R. 14c)
Evangelho - Lc 14,12-14

1ª Leitura - Rm 12,5-16a
Salmo - Sl 130,1.2.3
Evangelho - Lc 14,15-24

08

09

Quarta-feira

2ª Leitura - Rm 13,8-10
Salmo - Sl 111 (112),1-2. 4-5. 9 (R.5a)
Evangelho - Lc 14,25-33

10

Sexta-feira

Quinta-feira

1ª Leitura - Ez 47,1-2.8-9.12
Salmo - Sl 45(46),2-3.5-6.8-9 (R. 5)
1ª Leitura - 1Cor 3,9c-11.16-17
Evangelho - Jo 2,13-22

11

Sábado

1ª Leitura - Rm 15,14-21
Salmo - Sl 97 (98),1. 2-3ab. 3cd-4
(R.Cf. 2b)
Evangelho - Lc 16,1-8

1ª Leitura - Rm 16,3-9.16.22-27
Salmo - Sl 144 (145),2-3. 4-5. 10-11
(R. Cf. 1b)
Evangelho - Lc 16,9-15

12

13

Domingo

Segunda-feira

1ª Leitura - Sb 6,12-16
Salmo - Sl 62,2.3-4.5-6.7-8 (R. 2b)
2ª Leitura - 1Ts 4,13-18
Evangelho - Mt 25,1-13

1ª Leitura - Sb 1,1-7
Salmo - Sl 138 (139),1-3. 4-6. 7-8. 9-10
(R. 24b)
Evangelho - Lc 17,1-6

14

15

Terça-feira

1ª Leitura - Sb 2,23-3,9
Salmo - Sl 33 (34),2-3. 16-17. 18-19
(R. 2a)
Evangelho - Lc 17,7-10

6

Quarta-feira

1ª Leitura - Sb 6,1-11
Salmo - Sl 81 (82), 3-4. 6-7 (8a)
Evangelho - Lc 17,11-19
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Quinta-feira

1ª Leitura - Sb 7,22-8,1
Salmo - Sl 118 (119), 89, 90. 91. 130.
135. 175 (R. 89a)
Evangelho - Lc 17,20-25

18

Sábado

1ª Leitura - Sb 18,14-16; 19,6-9
Salmo - Sl 104 (105),2-3. 36-37. 4243 (R. 5a)
Evangelho - Lc 18,1-8

20

Segunda-feira

1ª Leitura - 1Mc 1,10-15.41-43.5457.62-64
Salmo - Sl 118 (119), 53. 61. 134.
150. 155. 158 (R. Cf.88)
Evangelho - Lc 18,35-43

22

Quarta-feira

17

Sexta-feira

1ª Leitura - Sb 13,1-9
Salmo - Sl 18 (19),2-3. 4-5 (R. 2a)
Evangelho - Lc 17,26-37

19

Domingo

1ª Leitura - Pr 31,10-13.19-20.30-31
Salmo - Sl 127,1-2.3.4-5 (R. 1a)
2ª Leitura - 1Ts 5,1-6
Evangelho - Mt 25,14-30

21

Terça-feira

1ª Leitura - Zc 2,14-17
Salmo - Lc 1,46-47. 48-49. 50-51.
52-53. 54-55 (R.Cf.54b)
Evangelho - Mt 12,46-50

23

Quinta-feira

1ª Leitura - 2Mc 7,1.20-31
Salmo - Sl 16 (17),1. 5-6. 8b.15 (R. 15b)
Evangelho - Lc 19,11-28

1ª Leitura - 1Mc 2,15-29
Salmo - Sl 49 (50), 1-2. 5-6. 14-15 (R. 23b)
Evangelho - Lc 19,41-44

24

25

Sexta-feira

1ª Leitura - 1Mc 4,36-37.52-59
Salmo - 1Cr 29,10. 11abc. 11d-12a.
12bcd (R. 13b)
Evangelho - Lc 19,45-48

26

Domingo

1ª Leitura - Ez 34,11-12.15-17
Salmo - Sl 22,1-2a.2b-3.5-6 (R.1)
2ª Leitura - 1Cor 15,20-26.28
Evangelho - Mt 25,31-46

28

Terça-feira

1ª Leitura - Dn 2,31-45
Salmo - Dn 3,57. 58. 59. 60. 61 (Cf. 59b)
Evangelho - Lc 21,5-11

30

Sábado

1ª Leitura - 1Mc 6,1-13
Salmo - Sl 9,2-3. 4.6. 16b.19 (R. Cf. 15a)
Evangelho - Lc 20,27-40

27

Segunda-feira

1ª Leitura - Dn 1,1-6.8-20
Salmo - Dn 3, 52. 53. 54. 55. 56 (R. 52b)
Evangelho - Lc 21,1-4

29

Quarta-feira

1ª Leitura - Dn 5,1-6.13-14.16-17.23-28
Salmo - Dn 3,62. 63. 64. 65. 66. 67
(R. 59b)
Evangelho - Lc 21,12-19

Quinta-feira

1ª Leitura - Rm 10,9-18
Salmo - Sl 18(19A),2-3.4-5 (R. 5a)
Evangelho - Mt 4,18-22
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Rezar pelos mortos é um ato de caridade

Nossos mortos, que comemoramos no Dia de Finados (2 de
novembro), não estão mortos.
Estão vivos, com uma outra vida,
junto de Deus, que não se acabará. O livro da Sabedoria, na
Bíblia, nos ensina que os justos,
os que perseveram na fé, não
morrem (Sb 2,23).
O mesmo livro da Sabedoria assegura: “Os justos vivem
para sempre, recebem do Senhor sua recompensa, cuida
deles o Altíssimo. Receberão
a magnífica coroa real, e das
mãos do Senhor, o diadema
da beleza.” (Sb 5, 15 e 16).
Mas, e os que não são justos? E os que morreram sepa-

rados de Deus? Também estes
vivem, porém de outro modo.
Descrevendo a cidade de Deus
onde vivem os justos, São João
diz o seguinte no livro do Apocalipse: “Nela jamais entrará
algo de imundo, e nem os que
praticam abominação e mentira.” (Ap 21, 27).
Para ensinar esta doutrina,
a Igreja sempre se amparou
no texto bíblico do 1º Livro
dos Macabeus 12, 38-45, que
assim conclui: “É, pois, santo e salutar pensamento orar
pelos mortos, para que sejam
livres dos seus pecados.” Este
é o motivo de nossas orações
pelos falecidos.

FONTE- https://formacao.cancaonova.com/igreja/doutrina/por-que-rezamos-pelos-mortos/
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Ano do Laicato vai
estimular protagonismo
dos Cristãos leigos
A Igreja no Brasil vai celebrar,
no período de 26 de novembro
de 2017, Solenidade de Cristo
Rei, à 25 de novembro de 2018,
o “Ano do Laicato”. Na segunda
reunião ordinária do Conselho
Permanente deste ano, realizada de 20 a 22 de junho, foi
apresentado o projeto preparado pela Comissão Episcopal
Especial para o Ano do Laicato e
em breve as Dioceses e Prelazias
receberão as orientações metodológicas de como se preparar e
celebrar em suas comunidades.
O tema escolhido para animar a mística do Ano do Laicato
foi: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’, a serviço do Reino” e o lema: “Sal da
Terra e Luz do Mundo”, Mt 5,1314. Segundo o bispo de Caçador
(SC), dom Severino Clasen, pre-

sidente da Comissão Episcopal
Especial para o Ano do Laicato,
pretende-se trabalhar a mística
do apaixonamento e seguimento a Jesus Cristo. “Isto leva o
cristão leigo a tornar-se, de fato,
um missionário na família e no
trabalho, onde estiver vivendo”,
disse o bispo.
Segundo a presidente do Conselho Nacional do Laicato no
Brasil e integrante da Comissão,
Marilza Lopes Schuina, as Dioceses receberão uma proposta
a partir da qual, recomenda,
tenham toda a liberdade para
usar a criatividade ao planejar e
vivenciar as ações locais.
O Ano do Laicato terá como
objetivo geral: “Como Igreja,
Povo de Deus, celebrar a presença e a organização dos cristãos leigos e leigas no Brasil;
aprofundar a sua identidade,
vocação, espiritualidade e missão; e testemunhar Jesus Cristo e seu Reino na sociedade”.
Segundo o presidente da comissão, dom Severino, espera-se
que este ano traga um legado
para a Igreja missionária autêntica, com maior entusiasmo dos
cristãos leigos e leigas na vida
eclesial e também na busca da
transformação da sociedade. “Eu
acredito que se conseguirmos estimular a participação e presença
efetiva dos cristãos leigos na sociedade provocando que aconteça a justiça e a paz, será um grande legado”, disse o bispo.

Fonte: http://cnbb.net.br/ano-do-laicato-intensificara-o-trabalho-para-que-cristaos-leigos-e-leigas-sejam-sal-e-luz-na-igreja-e-na-sociedade/
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Papa

Papa na audiência:
"Diante da morte, conservar a chama da fé"
“Hoje eu gostaria de fazer
uma relação entre a esperança cristã e a realidade da morte, uma realidade que a nossa civilização moderna tende
cada vez mais a cancelar. Assim, quando chega a morte
de alguém que nos é querido,
ou a nossa própria morte, nos
encontramos despreparados.”
O papa Francisco mencionou o trecho do Evangelho
de João, quando a Marta, que
chora pela morte de seu irmão
Lázaro, Jesus assegura: “Teu
irmão ressuscitará, pois quem
crê em Mim, mesmo que tenha morrido, viverá”. “Eu não
sou a morte; Eu sou a ressurreição e a vida. Crês nisto?” –
pergunta ele a Marta.
O Papa lembrou que Jesus
faz a mesma pergunta a cada
um de nós, sempre que a morte dilacera o tecido da vida e
dos afetos. Com a morte, a
nossa existência toca o ápice,
tendo diante de nós a vertente
da fé ou o precipício do nada.
O desafio que então nos lança Jesus é continuar a crer. As-

sim fez Ele com Jairo, a quem
acabam de comunicar que a
sua filha morreu, não há mais
nada a fazer... de que serve
incomodar o Mestre?! Jesus
ouve e apressa-se a tranquilizar Jairo: “Não tenhas receio;
crê somente!”.
O Senhor sabe que aquele
pai é tentado a deixar-se cair
na angústia e no desespero, e
recomenda-lhe que conserve
acesa a chamazinha que arde
no seu coração: a fé.
“Não tenhas medo! Continua a manter acesa a chama
da fé!” E valeu? Sim; Jesus,
chegando na casa dele, ressuscita a menina e entrega-a
viva aos pais. No caso de Lázaro, ressuscita-o quatro dias
depois de ele ter morrido;
já estava sepultado. E Jesus
manda-o sair do túmulo”.
Concluindo, o Papa afirmou
que a esperança cristã se
apoia e se alimenta desta posição que Jesus assume contra
a morte. Por nós, nada podemos; ficamos indefesos perante o mistério da morte.

Fonte: http://br.radiovaticana.va/news/2017/10/18/papa_diante_da_morte,_conservar_a_chama_da_f%C3%A9/1343642
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Carta aos Sócios

Ser sócio da ASFA é buscar a santidade!
É lembrar-se de tentar fazer
mais santa mais uma pessoa, não
deixar as coisas do mal serem
melhores ou maiores que o bem.
É lutar por um mundo melhor
e que não esmorece diante dos
assombros e embates oferecidos,
seguindo neste intento de “fazer
o bem sem olhar a quem”.
É avançar por águas mais profundas e fazer valer aquilo que
deve valer, olhando para estes telhados repletos de neve (cabelos
brancos) e perceber que eles não
são invisíveis.
É saber olhar para os rostos enrugados e ver além, com a certeza que não sabemos o amanhã.
É ousar mesmo diante das
negativas intempestivas que o
mundo nos oferta, sentindo que

a vida ainda existe em nós e naqueles que auxiliamos.
É ver Deus no rosto triste daquele idoso, sabendo que aquelas mãos já foram firmes e nos
seguraram para não cair.
É ouvir mil vezes a mesma história e “reouvir” como se fosse a
primeira vez a ser contada.
É contar com a gente e com nosso carinho sempre que rezamos
por você por tudo aquilo que mais
sonha e espera deste mundo.
É jamais deixar de dar aquele carinho que a pessoa precisa
lembrando que amanhã poderemos precisar também.
É ser feliz por amar, amar e
amar, nos ajudando a fazer das
pessoas bem mais gente, os resgatando do abandono.

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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