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RAINHA CONCEBIDA SEM PECADO
ORIGINAL,ROGAI POR NÓS
*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 MAIO
11

SHOW PADRE
CAMPINA GRANDE DO
SUL - PARANÁ

12

TARDE DE LOUVOR
E MISSA - CAMPINA
GRANDE DO SUL

17

MISSA NA PARÓQUIA
SANTA RITA EM TATUÍ-SP

20

LOUVOR COM SANTA
RITA- ASFA

26

14h
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MISSA NA PARÓQUIA SANTA GENEROSA
AV BERNARDINO DE CAMPOS 360- METRO PARAÍSO
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Palavra do Padre
MAIO, MÊS MARIANO!
Começamos o mês das Mães,
das noivas, o mês de Maio.
Iniciamos muito bem com São
José, o operário, o providente da
mesa de Jesus e Maria, aquele
que nunca deixou faltar nada
para a Sagrada Família.
Dia 03 vem nos trazer dois
apóstolos, Felipe e Tiago Menor para nos lembrar que devemos ser aqueles que conduzem Jesus aos corações, como
a ASFA quer fazer, conduzir
Jesus aos corações de nossos
idosos tão frágeis diante da
idade ou da doença.
No Sexto Domingo da Páscoa (dia 06) temos o evangelho
de João 15, 9-17, falando que
o Senhor nos ama e quer que
perseveremos no Seu amor.
É, temos que aprender a não
deixar Seu amor passar e fazer
com que este amor perdure.
Dia 13 é comemorada a Ascenção de Nosso Senhor. Ele
que volta aos céus e nos deixa
a incumbência de não enfraquecer no caminho e, no Evangelho de Marcos 16, 15-20 vemos que nós escolhemos nossa
salvação ou condenação. Tudo
depende de nós. Também temos a “libertação dos escravos” e o dia da Senhora com o
título de Fátima.
Dia 14 é comemorado mais
um apóstolo: o Matias. Ele nos
ensina que devemos seguir as
pegadas do Mestre sempre.
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Pentecostes, no dia 20, nos
ensina que devemos fazer
acontecer um novo reavivamento da vida e da igreja e que
depende de nós fazer com que
o Espírito Santo possa agir de
fato em nossas vidas e ações.
No Evangelho de João 20, 1923 temos o maior desejo do Espírito: a paz! E que ela aconteça como sopro de vida e pelas
e nas nossas vidas...
Dia 22 chega com a padroeira da capela da ASFA em Botucatu a nos ensinar o dom da
perseverança, mesmo nas negativas da vida. Santa Rita vem
nos ensinar que não podemos
esmorecer em querer que
Deus faça algo em nossa vida.
Dia 27 é dia da Santíssima
Trindade, o mistério que nos
ensina um Deus presente em
três pessoas que são um só, e
um só que são três. E terminamos o mês com o Senhor que
caminha em nossas ruas a nos
ensinar a grande prova de um
Deus que permanece em nosso meio somente por amor.
Façamos, neste mês mariano, o Senhor ser amado como
Maria o amou.
Com um beijo de Jesus, pelos lábios da festejada neste
mês chegando suave em seu
coração, com José, o homem
da providência:
Pe. Delair Cuerva, fmdp
3

Creche do Idoso
ASFA

CRECHE DO IDOSO

va”

“Júlio Cuer

PESSOAS ENVOLVIDAS EM ATOS DE AMOR
Com a riqueza acumulada ao longo dos anos, a presença dos
mais velhos traz, para os mais novos, o tesouro daqueles que
aprenderam a ver o mundo com os olhos do coração. Ainda que
não tenham mais o mesmo vigor destes, nossos idosos detêm o
conhecimento e a sabedoria que não são aprendidos em livros e
estão sempre dispostos a partilhar tal riqueza. Valorizar a pessoa
idosa é muito simples, basta termos gestos de carinho, respeito e
consideração.

Nossa admiração a esses idosos
que representam a história viva
das nossas tradições, costumes e
cultura. Aqueles que souberem
aproveitar o convívio com os mais
velhos, terão muito a aprender com
seus conselhos.
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Fraternidade

COMPROMISSOS
EVANGÉLICOS DE
FREI JOÃO JOSÉ
Antes de eu existir, Deus me
conhecia e amava; por isso me
chamou à vida e a minha vocação escolheu.
"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!
Conduze-me pelo caminho eterno. Sou criação tua." (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
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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.” Irmã Clara Fietz
Começo com as simples, mas
belas palavras que nos descrevem para o Coração de Jesus.
É bom falar de vocação e olhar
para minha história, descrevendo meus sentimentos, a escolha
que, de início, foi até fácil, pois
meu coração já havia escolhido
que caminho a seguir. Houve dificuldades, pedras no caminho,
falta de aceitação, mas eu estava
completamente decido ao que
queria viver: doar – me por inteiro ao Amor.
Muitas vezes tive fieis razões
para ter a certeza de que, em
Cristo Jesus, encontrei na minha
vocação. Descobri no olhar dos
meus irmãos que eu fiz a escolha que meu coração almejava.
Hoje eu posso dizer que eu sou a
pessoa mais feliz do mundo, pois
eu escolhi a melhor parte, estar
ao Pés daquele que me amou a
ponto de dar a vida por mim.
Agradeço primeiramente a
Deus pelo dom da vida e pelo
meu chamado, pois recebi em
meu coração as marcas do Eterno, em minhas mãos o Amor
que não é amado, para que,
com minhas limitações, eu pudesse amá-lo em meus irmãos.
A todos um forte abraço.
Frei João José – Fmdp
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Agenda Bíblica

Terça-feira

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

02

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

04

Sexta-feira

Maio 2018
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Quinta-feira

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

05

Sábado

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

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

06

07

Domingo

Segunda-feira

1ª Leitura – At 10,25-26.34-35.44-48
Salmo - Sl 97,1.2-3ab.3cd-4 (R. cf. 2b)
2ª Leitura - 1Jo 4,7-10
Evangelho - Jo 15,9-17

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

08

09

Terça-feira

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

10

Quinta-feira

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

11

Sexta-feira

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

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

12

13

Sábado

Domingo

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

1ª Leitura - At 1,1-11
Salmo - Sl 46,2-3.6-7.8-9 (R.6)
2ª Leitura - Ef 1,17-23
Evangelho - Mc 16,15-20

14

15

Segunda-feira

1ª Leitura - At 19,1-8
Salmo - Sl 67, 2-3. 4-5ac. 6-7ab (R.
33a)
Evangelho - Jo 16,29-33

6

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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Quarta-feira

1ª Leitura - At 20,28-38
Salmo - Sl 67, 29-30. 33-35a.
35b-36c (R. 33a)
Evangelho - Jo 17,11b-19

18

Sexta-feira

1ª Leitura - At 25,13b-21
Salmo - Sl 102, 1-2. 11-12. 19-20ab
(R. 19a)
Evangelho - Jo 21,15-19

20

Domingo

1ª Leitura - Gn 11,1-9
Salmo - Sl 103,1-2a.24.35c.
27-28.29bc-30 (R.30)
2ª Leitura - Rm 8,22-27
Evangelho - Jo 7,37-39

22

Terça-feira

17

Quinta-feira

1ª Leitura - At 22,30; 23,6-11
Salmo - Sl 15, 1-2a.5. 7-8. 9-10. 11 (R.1)
Evangelho - Jo 17,20-26

19

Sábado

1ª Leitura - At 28,16-20.30-31
Salmo - Sl 10, 4. 5.7 (R. Cf. 7b)
Evangelho - Jo 21,20-25

21

Segunda-feira

1ª Leitura - Tg 3,13-18
Salmo - Sl 18,8. 9. 10. 15 (R. 9a)
Evangelho - Mc 9,14-29

23

Quarta-feira

1ª Leitura - Tg 4,1-10
Salmo - Sl 54,7-8. 9-10a. 10b-11a. 23
(R. 23a)
Evangelho - Mc 9,30-37

1ª Leitura - Tg 4,13-17
Salmo - Sl 48, 2-3. 6-7. 8-10. 11 (R. Mt 5,3)
Evangelho - Mc 9,38-40

24

25

Quinta-feira

Salmo - Sl 48,14-15ab. 15cd-16. 1718. 19-20 (R. Mt 5,3)
2ª Leitura - Tg 5,1-6
Evangelho - Mc 9,41-50

26

Sábado

1ª Leitura - Tg 5,13-20
Salmo - Sl 140, 1-2. 3.8 (R. 2a)
Evangelho - Mc 10,13-16

28

Segunda-feira

Salmo - Sl 110,1-2. 5-6. 9.10c (R. 5b)
2ª Leitura - 1Pd 1,3-9
Evangelho - Mc 10,17-27

30

Quarta-feira

1ª Leitura - Pd 1,18-25
Salmo - Sl 147,12-13. 14-15. 19-20
(R. 12a)
Evangelho - Mc 10,32-45
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Sexta-feira

1ª Leitura - Tg 5,9-12
Salmo - Sl 102, 1-2. 3-4. 8-9. 11-12
(R. 8a)
Evangelho - Mc 10,1-12

27

Domingo

1ª Leitura - Dt 4,32-34.39-40
Salmo - Sl 32,4-5.6.9.18-19.20.22 (R.12b)
2ª Leitura - Rm 8,14-17
Evangelho - Mt 28,16-20

29

Terça-feira

1ª Leitura - 1Pd 1,10-16
Salmo - Sl 97, 1. 2-3ab. 3c-4 (R. 2a)
Evangelho - Mc 10,28-31

31

Quinta-feira

1ª Leitura - Ex 24,3-8
Salmo - Sl 115,12-13.15.16bc.17-18
(R. 13)
2ª Leitura - Hb 9,11-15
Evangelho - Mc 14,12-16.22-26
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Asfa

Maio: mês de Maria, mês das mães
Seu amor incondicional, sua
ternura, sua força e fé nos
mostram o quanto podemos
suportar diante das aflições
da vida e o quanto o ato de ser
mãe é uma dádiva na vida das
mulheres. Maria não é só mãe
de Jesus, mas também mãe da
Igreja Católica. Acompanhou
seu filho do primeiro até o último dia de sua vida e sempre
esteve em seu coração nos
momentos mais difíceis da
sua jornada.
E é por isso que especialmente no mês de Maio celebramos
com mais fé e devoção nosso

amor à essa grande mulher
que foi Maria, que também se
mostra para nós nas formas
diversas formas de Nossa Senhora, reforçando que a dedicação, confiança no Senhor
e devoção são as chaves para
nos tornarmos mães melhores
e seres humanos melhores.
E é também nesse dia que
muitos de nós lembram com
carinho e saudade das mães
que já não estão aqui conosco
e uma que não deve ser esquecida e sempre celebrada
como exemplo é Maria, mãe
de Jesus.

Fonte: http://www.nossasagradafamilia.com.br/conteudo/maio-mes-de-maria-mesdas-maes.html
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CNBB

CARDEAL DAMASCENO DE ASSIS FALA SOBRE OS
91 ANOS DE BENTO XVI CELEBRADOS DIA 16/04
Joseph Aloisius Ratzinger nasceu em 16 de abril de1927, em
Marktl am Inn, na Alemanha.
Foi ordenado sacerdote em 29
de junho de 1921. Em 25 de
março de 1977, foi nomeado arcebispo de Munique e Frisinga,
pelo Papa Paulo VI, e elevado a
Cardeal no consistório de 27 de
junho de 1977. Em 1981, São
João Paulo II o nomeou prefeito
da Congregação para a Doutrina
da Fé, cargo que manteve até ao
falecimento do seu predecessor.
Em 18 de abril de 2005, foi eleito
Bispo de Roma, renunciando ao
pontificado em 28 de fevereiro
de 2013. Desde então, o Papa
Emérito vive no Mosteiro Mater
Ecclesiae, no Vaticano.
O Cardeal Raymundo Damasceno Assis, arcebispo emérito
de Aparecida (SP), ressaltou
que essa é uma oportunidade
de agradecer ao Papa Emérito
pelo seu profícuo pontificado.
“O Papa Bento XVI é conhecido,
sobretudo, pelos seus escritos,

tanto como teólogo, professor,
prefeito da Congregação para
a Doutrina da Fé, e como Pontífice”, afirmou. Dom Raymundo
recordou as três encíclicas do
Papa Emérito: Deus caritas est,
Spe salvi e Caritas in veritate,
como referências para a Igreja
Dom Raymundo convidou todos os católicos a rezarem pelo
Papa Emérito e por seu atual período dedicado à oração e contemplação pela Igreja. Ao comentar a
decisão de Bento XVI renunciar
ao pontificado em 28 de fevereiro de 2013, o Cardeal ressaltou
que essa foi uma decisão livre,
com um sentido de grande responsabilidade pela Igreja e com
a consciência tranquila diante
de Deus, da Igreja, sabendo que
suas forças físicas não lhe permitiam mais conduzir a Igreja.
“Foi pensando no bem da Igreja
que Bento XVI, com humildade e
coragem, renunciou e passou a
responsabilidade do pastoreio da
Igreja ao seu sucessor”, afirmou.

Fonte: http://www.cnbb.org.br/cardeal-damasceno-de-assis-fala-sobre-os-91-anos-de-bento-xvi-celebrados-hoje-16-04
MAIO | 2018
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VATICANO
O PROFETA É UM HOMEM DE
ESPERANÇA
“Insensíveis e incircuncisos de coração e ouvido!
Vós sempre resististes ao Espírito Santo e como
vossos pais agiram, assim fazeis vós!”

O Papa Francisco repassa os
acontecimentos narrados no Livro
dos Atos dos Apóstolos, na leitura
proposta pela liturgia do dia.
E o Papa comenta, que “quando o profeta chega à verdade e
toca o coração, ou coração se
abre ou o coração torna-se mais
pedra, desencadeando a raiva,
a perseguição”. “Assim acaba a
vida de um profeta”.
“Mas para mim, qual é o teste
de que um profeta, quando fala
forte, diz a verdade? É quando
este profeta é capaz não somente de dizer, mas de chorar
sobre o povo que abandonou a
verdade. E Jesus, por um lado
repreende com aquelas palavras duras: “geração perversa e
adúltera”, diz por exemplo. Por
outro, chora sobre Jerusalém.
Este é o teste. Um verdadeiro
profeta é aquele que é capaz de
chorar por seu povo e também
de dizer as coisas fortes quando
for necessário. Não é morno, é
sempre assim, direto”.
Mas o verdadeiro profeta não é
um “profeta das desventuras”, precisa Francisco. O verdadeiro profeta
é um profeta de esperança:
“Abrir portas, curar as raízes,
curar a pertença ao povo de

Deus para seguir em frente.
Não é por ofício um repreensor….não! É um homem de
esperança. Repreende quando
é necessário e abre as portas
olhando o horizonte da esperança. Mas o verdadeiro profeta, se desempenha bem a sua
missão, arrisca a própria pele”.
Assim com Estêvão, que morre sob os olhos de Saulo, por ser
coerente com a verdade.
“A Igreja tem necessidade
dos profetas. E diria mais: tem
necessidade de que todos nós
sejamos profetas. Não críticos,
isto é outra coisa. Uma coisa é
sempre o juiz crítico, ao qual
nada lhe agrada, nenhuma coisa lhe agrada.: “Não, isto não
está certo, não está bem, não
está bem, não está certo, isto
deve ser assim…” Este não é um
profeta. O profeta é aquele que
reza, olha para Deus, olha para
seu povo, sente dor quando o
povo erra, chora – é capaz de
chorar pelo povo – mas é também capaz de arriscar a própria
pele para dizer a verdade”.
“Que não falte à Igreja – conclui o Papa – este serviço da
profecia, para seguir sempre
em frente”.

Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa-francisco/missa-santa-marta/2018-04/
papa-o-profeta-e-um-homem-de-esperanca.html
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ORAÇÃO A "NOSSA SENHORA
DESATADORA DOS NÓS"
Virgem Maria, Mãe do belo amor,
Mãe que jamais deixa de vir
em socorro a um filho aflito,
Mãe cujas mãos não param nunca
de servir seus amados filhos,
pois são movidas pelo amor divino
e a imensa misericórdia
que existem em teu coração,
volta o teu olhar compassivo sobre mim
e vê o emaranhado de nós
que há em minha vida.
Tu bem conheces o meu desespero,
a minha dor e o quanto estou amarrado
por causa destes nós.
Maria, Mãe que Deus
encarregou de desatar os nós
da vida dos seus filhos,
confio hoje a fita da minha vida em tuas mãos.
Ninguém, nem mesmo o maligno
poderá tirá-la do teu precioso amparo.
Em tuas mãos não há nó
que não poderá ser desfeito.
Mãe poderosa, por tua graça
e teu poder intercessor
junto a Teu Filho e Meu Libertador, Jesus,
recebe hoje em tuas mãos este nó......
Peço-te que o desates para a glória de Deus,
e por todo o sempre.
Vós sois a minha esperança.
Ó Senhora minha,
sois a minha única consolação dada por Deus,
a fortaleza das minhas débeis forças,
a riqueza das minhas misérias, a liberdade,
com Cristo, das minhas cadeias.
Ouve minha súplica.
Guarda-me, guia-me,
protege-me, ó seguro refúgio!
Maria, Desatadora dos Nós, roga por mim.
MAIO | 2018
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Carta aos Sócios

E me dá até muita emoção
Poder de você sempre falar

Como gosto e preciso agradecer
Preciso dizer meu obrigado
Mesmo com o coração rasgado
Sempre e sempre bendizer.

Falar a esse Deus tão amoroso
Que tem gente com o seu coração
Coração assim bondoso
Que me ajuda a ser melhor cristão.

Como poderia não dizer obrigado?
Como poderia não dar valor?
Como faríamos sem você ao lado?
Dando-nos assim tanto amor?

Obrigado... Mil vezes obrigado
Pelas provas de amor
Muitas vezes com o coração chagado
Por você Deus mostrou seu valor.

Sem você com tanto amor
Tudo seria fraco e sem sentido
Sem você nos dando este valor
Como acolher o desvalido?

Deus lhe retribua.

É sua ajuda e doação
Que nos ajuda a mais amar

Com beijo de Jesus, pelos lábios de
Maria e com José em seu coração:

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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