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*Neste mês destacamos a cor litúrgica que é Branco

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.
TELEFONES
PEDIDOS DE ORAÇÕES:

REDES SOCIAIS

(11) 3426-8552 (Dona Lázara)
MISSAS E EVENTOS: Lúcia
secretariasaopaulo@asfa.com.br
Flávio Dezembro
assessoria.pedelair@gmail.com
(11) 9 8445-1564

padredelair
pedelair
pe.delaircuervaoficial

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 JUNHO
01 a 06

Pe. Delair em
Manaus/AM

09 e 10

Aniversário Sacerdotal do
Pe. Delair e Festa da ASFA
na Mina (Botucatu/SP)

2

16

14h

24

Santa Missa, na Paróquia Santa
Generosa (São Paulo/SP)
Tarde de Louvor, na Paróquia
Bom Jesus e Santa Marcelina
(Pratânia/SP)
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Palavra do Padre
MÊS AGRACIADO
E vem o mês de junho com
suas famosas festas juninas e
com seus “vivas” Viva Santo
Antônio; Viva São João; Viva
São Pedro e São Paulo! Somos
gratos a estes santos por darem exemplo de quem amou
Jesus com a própria vida.
Dia 03, o Evangelho nos convida a meditar que as coisas
foram feitas para o ser humano e não o ser humano para
as coisas.
Dia 08 é dia do Sagrado Coração de Jesus. Queremos pedir ao Coração de Jesus, que
sangra de amor por nós, que
nos ajude a sermos fiéis ao
seu eterno amor. Logo após,
dia 09, celebramos o Imaculado Coração de Maria que
nos ensina a amar as coisas do
céu e sermos capazes de nos
abandonar ao seu amor.
No dia 10 de junho celebro
meus 29 anos sacerdotais,
louvando a Deus por cada instante vivido e dizer que sou o
padre mais feliz deste mundo,
mesmo com meus pecados.
Ademais, o Evangelho nos recorda que podemos parecer
mais com Jesus, já que sua família é aquela que faz a vontade do Pai.
Chegamos ao querido Santo
Antônio e o Pe. Fernando de
Bulhões. Lembramos de sua
busca constante em servir ao
4

Senhor e praticar o amor aos
pobres.
Dia 14 lembramos a querida
“Nhá Chica” que nos ensina
a simplicidade no agir e no
amar.
Dia 17 é dia de ficar atento
ao Evangelho Dominical que
nos ensina que mesmo tendo
uma fé pequenina, podemos
superar muitas barreiras e jamais esmorecer em buscar o
Reino dos Céus.
Chegamos ao dia da Natividade de João Batista. Bastou
Zacarias (pai de João) obedecer ao Senhor e sua língua soltou-se. Aprendamos a obedecer a Deus e veremos as suas
maravilhas.
Chegamos ao dia de São Pedro e São Paulo, chamados as
colunas da Igreja, 29 de junho,
nos lembramos do Evangelho
dominical em que Jesus quer
saber quem é Ele para nós.
Nossa resposta deve ser com
a vida, pois não importam palavras, mas atitudes!
Pois é, junho se foi e é bom
lembrarmos que temos muito
a fazer!
Com um beijo de Jesus, pelos lábios de Maria em nosso
coração:
Pe. Delair Cuerva, fmdp
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Creche do Idoso
ASFA

CRECHE DO IDOSO

va”

“Júlio Cuer

FAÇA A DIFERENÇA!
Se você tem a chance de ajudar o próximo, se tem a oportunidade
de fazer o bem, faça! Nos tempos atuais, de tantas desigualdades
e intolerâncias, a solidariedade se torna ainda mais essencial, pois
é uma forma de combater as maldades e desumanidades e trazer
ao mundo e às pessoas um pouco mais de esperança.

Se você sempre pensa em como ajudar quem precisa ou busca
motivos para estender suas mãos, saiba que, por menor que seja
o seu gesto, qualquer movimento que contribua para melhorar a
vida de quem necessita é bem-vindo.
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Agenda Bíblica

Sexta-feira

1ª Leitura - 1Pd 4,7-13
Salmo - Sl 95 (96),10. 11-12. 13 (R. 13b)
Evangelho - Mc 11,11-26

02

Sábado

1ª Leitura - Jd 17.20b-25
Salmo - Sl 62,2. 3-4. 5-6 (R. 2b)
Evangelho - Mc 11,27-33

04

Segunda-feira

Junho 2018
03

Domingo

1ª Leitura - Dt 5,12-15
Salmo - Sl 80,3-4.5-6ab.6c-8a.10-11b (R. 2a)
2ª Leitura - 2Cor 4,6-11
Evangelho - Mc 2,23-3,6
Evangelho - Mc 2,23-28

05

Terça-feira

1ª Leitura - 2Pd 1,2-7
Salmo - Sl 90, 1-2. 14-15ab. 15c-16 (R. 2b)
Evangelho - Mc 12,1-12

1ª Leitura - 2Pd 3,12-15a.17-18
Salmo - Sl 89, 2. 3-4. 10. 14.16 (R. 1)
Evangelho - Mc 12,13-17

06

07

Quarta-feira

Quinta-feira

1ª Leitura - 2Tm 1,1-3.6-12
Salmo - Sl 122,1-2a. 2bcd (R. 1a)
Evangelho - Mc 12,18-27

1ª Leitura - 2Tm 2,8-15
Salmo - Sl 24, 4-5ab. 8-9. 10.14 (R. 4a)
Evangelho - Mc 12,28b-34

08

09

Sexta-feira

1ª Leitura - Os 11,1.3-4.8c-9
Salmo - Is 12,2-3.4bcd.5-6 (R.3)
2ª Leitura - Ef 3,8-12.14-19
Evangelho - Jo 19,31-37

10

Domingo

Sábado

1ª Leitura - Is 61,9-11
Salmo - 1Sm 2,1.4-5.6-7 8abcd (R.
cf. 1a)
Evangelho - Lc 2,41-51

11

Segunda-feira

1ª Leitura - Gn 3,9-15
Salmo - Sl 129,1-2.3-4ab.4c-6.7-8 (R. 7)
2ª Leitura - 2Cor 4,13-18- 5,1
Evangelho - Mc 3,20-35

1ª Leitura - At 11,21b-26; 13,1-3
Salmo - Sl 97 (98),1. 2-3ab. 3cd-4. 5-6
(R. 2a)
Evangelho - Mt 10,7-13

12

13

Terça-feira

Quarta-feira

1ª Leitura - 1Rs 17,7-16
Salmo - Sl 4, 2-3. 4-5. 7-8 (R. 7)
Evangelho - Mt 5,13-16

1ª Leitura - 1Rs 18,20-39
Salmo - Sl 15,1-2a. 4. 5.8 11 (R. 1)
Evangelho - Mt 5,17-19

14

15

Quinta-feira

1ª Leitura - 1Rs 18, 41-46
Salmo - Sl 64,10abcd. 10e-11. 12-13
(R. 2a)
Evangelho - Mt 5,20-26

6

Sexta-feira

1ª Leitura - 1Rs 19,9a.11-16
Salmo - Sl 26,7-8a. 8b-9abc. 13-14
(R. 8b)
Evangelho - Mt 5,27-32
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Sábado

1ª Leitura - 1Rs 19,19-21
Salmo - Sl 15, 1-2a.5. 7-8. 9-10 (R.
Cf. 5a)
Evangelho - Mt 5,33-37

18

Segunda-feira

1ª Leitura - 1Rs 21,1-16
Salmo - Sl 5, 2-3. 5-6. 7 (R. 2b)
Evangelho - Mt 5,38-42

20

Quarta-feira

1ª Leitura - 2Rs 2,1.6-14
Salmo - Sl 30,20. 21. 24 (R. 25)
Evangelho - Mt 6,1-6.16-18

22

Sexta-feira

17

Domingo

1ª Leitura - Ez 17,22-24
Salmo - Sl 91,2-3.13-14.15-16 (R. Cf. 2a)
2ª Leitura - 2Cor 5,6-10
Evangelho - Mc 4,26-34

19

Terça-feira

1ª Leitura - 1Rs 21,17-29
Salmo - Sl 50,3-4. 5-6a. 11.16 (R. C f. 3a)
Evangelho - Mt 5,43-48

21

Quinta-feira

1ª Leitura - Eclo 48,1-15 (Gr. 1-14)
Salmo - Sl 96,1-2. 3-4. 5-6. 7 (R. 12a)
Evangelho - Mt 6,7-15

23

Sábado

1ª Leitura - 2Rs 11,1-4.9-18.20
Salmo - Sl 131,11. 12. 13-14. 17-18
(R.13)
Evangelho - Mt 6,19-23

1ª Leitura - 2Cr 24,17-25
Salmo - Sl 88,4-5. 29-30. 31-32. 33-34
(R.29a)
Evangelho - Mt 6,24-34

24

25

Domingo

1ª Leitura - Is 49,1-6
Salmo - Sl 138(139),1-3.13-14ab.14c-15
(R. 14a)
2ª Leitura - At 13,22-26
Evangelho - Lc 1,57-66

26

Terça-feira

1ª Leitura - 2Rs 19,9b-11.14-21.
31-35a.36
Salmo - Sl 47,2-3a. 3b-4. 10-11 (R. Cf. 9d)
Evangelho - Mt 7,6.12-14

28

Quinta-feira

1ª Leitura - 2Rs 24,8-17
Salmo - Sl 78,1-2. 3-5. 8. 9 (R. 9b)
Evangelho - Mt 7,21-29

30

Segunda-feira

1ª Leitura - 2Rs 17,5-8.13-15a.18
Salmo - Sl 59, 3. 4-5. 12-13 (R. 7b)
Evangelho - Mt 7,1-5

27

Quarta-feira

1ª Leitura - 2Rs 22,8-13; 23,1-3
Salmo - Sl 118, 33. 34. 35. 36. 37. 40
(R. 33a)
Evangelho - Mt 7,15-20

29

Sexta-feira

1ª Leitura - 2Rs 25,1-12
Salmo - Sl 136,1-2. 3. 4-5. 6 (R. 6a)
Evangelho - Mt 8,1-4

Sábado

1ª Leitura - Lm 2,2.10-14.18-19
Salmo - Sl 73,1-2. 3-4. 5-7. 20-21
(R. 19b)
Evangelho - Mt 8,5-17
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Asfa

Asfa Botucatu
ASFA

ASSOCIAÇÃO SAGRADA FAMÍLIA
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12 anos a serviço do amor!
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Foto: www.pexels.com

CNBB

AS NOTÍCIAS FALSAS

As fakenews ou notícias falsas
são um tema atual e oportuno.
O Papa Francisco quis trazer à
reflexão o tema da verdade no
jornalismo, no intuito “de contribuir para o esforço comum
de prevenir a difusão das notícias falsas e para redescobrir o
valor da profissão jornalística e a
responsabilidade de cada um na
comunicação da verdade”. Este
é o assunto da Mensagem para
o LII Dia Mundial das Comunicações Sociais, celebrado no dia 13
de maio de 2018. Ao apresentar
o tema “A verdade vos tornará
livres” (Jo 8,32), quer recordar “a
responsabilidade na busca da verdade e na construção do bem”.
Com proceder diante delas?
Reconhecê-las e não deixar-se
seduzir. Verificar a origem e a
veracidade do fato e sua interpretação. É preciso um “discernimento profundo e cuidadoso”.
O Santo Padre propõe que a
pessoa seja trabalhada para não
ceder a “uma rastejante e perigosa sedução que abre caminho
no coração do homem com ar-

gumentações falsas e aliciantes”,
citando a passagem bíblica da
serpente, “o mais astuto de todos os animais” (cf. Gn 3,1-5).
Por isso, faz-se necessário que
cada pessoa compreenda em si
o mecanismo da sedução e educar para a verdade, que “significa ensinar a discernir, a avaliar e
ponderar os desejos e as inclinações que se movem dentro de
nós, para não nos encontrarmos
despojados do bem «mordendo
a isca» em cada tentação”.
Todos nós podemos colaborar
para uma comunicação verdadeira e promotora da paz. Podemos nos decidir a não curtir
ou compartilhar postagens de
tom agressivo ou que incitem à
violência. Com o Papa Francisco rezemos: “Senhor, fazei de
nós instrumentos da vossa paz.
Fazei-nos reconhecer o mal que
se insinua em uma comunicação
que não cria comunhão. Tornai-nos capazes de tirar o veneno
dos nossos juízos. Ajudai-nos a
falar dos outros como de irmãos
e irmãs.”

Fonte: http://www.cnbb.org.br/as-noticias-falsas/
JUNHO | 2018
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VATICANO
PAPA: NÃO DIALOGAR COM O
DIABO, É UM GRANDE MENTIROSO
Não devemos nos aproximar
do diabo nem dialogar com ele:
é “um derrotado”, mas perigoso
porque seduz e, como um cão
raivoso encoleirado, morde se é
acariciado. Esta é a advertência do
Papa Francisco na homilia da Missa na Casa Santa Marta.
Toda a sua reflexão foi inspirada na figura do diabo que não
morreu, mas “já foi condenado”,
como diz o Evangelho da Liturgia
do dia extraído de João (Jo 16,511). “Podemos dizer que é moribundo”- disse o Papa –, mas é
em todo caso um “derrotado”.
Porém, não é fácil nos convencer,
porque “o diabo é um sedutor”,
“sabe quais palavras usar”, e “nós
gostamos de ser seduzidos”, explicou Francisco.
O diabo, de fato, “é um grande mentiroso, o pai da mentira”.
“Sabe falar bem”, “é capaz de cantar para enganar”: “é um derrotado, mas se move como um vencedor”. A sua luz é radiante “como
fogos de artifício”, mas não dura,
desaparece, enquanto a luz do Senhor é “tênue, mas permanente”.
Por fim, devemos estar atentos
a não dialogar com o diabo como
fez, ao invés, Eva: “ela acreditou

ser a grande teóloga e caiu”. Jesus
não o faz: no deserto, responde
com a Palavra de Deus. Expulsa
os demônios, algumas vezes pergunta o nome, mas não dialoga
com eles. A exortação do Papa,
portanto, é muito clara: “Com o
diabo não se dialoga, porque ele
nos vence, é mais inteligente do
que nós”. Ele se fantasia de anjo
da luz, mas é “um anjo de sombra,
um anjo de morte”:
É um condenado, é um derrotado, é um encoleirado que está
para morrer, mas é capaz de
fazer estragos. E nós devemos
rezar, fazer penitência, não nos
aproximar, não dialogar com ele.
E no final, procurar a mãe, como
as crianças. Quando as crianças
têm medo, procuram a mãe:
“Mãe, mãe… estou com medo!”,
quando sonham... procuram a
mãe. Procurar Nossa Senhora;
ela nos protege. E os Pais da Igreja, sobretudo os místicos russos,
dizem: nos tempos de turbamentos espirituais, refugiar-se
sob o manto da grande Mãe de
Deus. Procurar a Mãe. Que Ela
nos ajude nesta luta contra o
derrotado, contra o cão encoleirado para vencê-lo.

Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa-francisco/missa-santa-marta/2018-05/
papa-francisco-missa-santa-marta-diabo.html

10

Informativo da Associação Sagrada Família

Fraternidade

TEMPO RESERVA
O tempo passa...
Tempo curto para quem corre demais, longo para os que esperam passar....
Quero falar do tempo reserva...
Que tempo se reserva para os valores? Para amores?
Será que corremos demais em busca de algo passageiro e deixamos certos valores?
Será que observamos o tempo longo sem viver grandes amores?
Será que reservamos o tempo par o que realmente importa?
Qual seria nossa resposta?
Vamos valorizar nossa vida e Amar nosso próximo que o tempo
valerá a pena por sua passagem. Deus nos deu Vida, então, vamos aproveitar e sejamos gratos a Deus por tudo!!!
Deus abençoe e ilumine sempre!!! Um forte abraço:
Ir Mônica Maria, FMDP
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Carta aos Sócios
ajudar a todo instante. Deus seja
louvado!

VIVA SANTO ANTÔNIO!
Homem que se doou e se entregou a amar aos pobres de sua cidade e que foi às consequências
maiores, ao ponto de ser proibido de pregar por sua força nas
palavras. Semelhança com você
que é parte da nossa ASFA, pois
nos ajuda a ajudar os pobres idosos que não tem onde ficar pois
seus filhos precisam trabalhar
pela conquista do pão de cada
dia...
VIVA SÃO JOÃO!
Homem que, desde o ventre de
sua mãe, Izabel, entendeu quem
era Deus no ventre de Maria e
que se entregou até as últimas
consequências a ponto de perder
a cabeça pela causa de Jesus.
Semelhança com você que se
lança em doação, tentando nos

VIVA SÃO PAULO!
Homem que não conheceu Jesus
como nós, mas que foi escolhido
pelo Senhor e se converteu para
entender de fé e de amor; mas
principalmente, teve que compreender, pela dor, o amor. Semelhança com você que estende a mão
para nós por seu amor pela obra.
Bom mesmo é saber que Deus chamou muitos para nos ajudar, mas
você foi a pessoa escolhida.
VIVA SÃO PEDRO!
Homem que aceitou os planos de
Jesus na sua vida. Semelhante a
você que aceitou nos ajudar. Homem que duvidou; teve medo.
Semelhante a você que também
questionou, passou por sérias
dificuldades, mas permanece fiel
conosco.
Homem apaixonado pelo projeto
de Jesus. Semelhante a você que,
com seu amor, nos leva adiante.
Muitíssimo obrigado por ser esta
pessoa santa que crê em nós e
estende suas santas mãos.
A Cristo, por Maria e com 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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