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“FALAI, SENHOR, QUE O
VOSSO SERVO ESCUTA!”

*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.
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 AGOSTO
09

14 a 16

11

Missa na Paróquia Sta
Generosa - Av Bernardino de
Campos 360 - Metro Paraíso

12

Missa no Santuário
Nossa Sra Aparecida São Manuel

14h

19h30

2

Encontro Dos Padres
RP4 – Macatuba

24 a 26
30

9h30

Show Em Cruzeiro do
Sul - Acre

Caminhada Com MariaAparecida -SP

Reunião De Padres RP4São Manuel (Consolata)
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GRUPO
EVANGELHO
DIÁRIO
Receba todos os dias, no grupo oficial do evangelho,
áudio e vídeo do evangelho com o Pe. Delair Cuerva!

É BEM SIMPLES:
Acesse WhatsApp Evangelho/Pe. Delair
(chat.whatsapp.com/0f2TrRUHmXL6Y1nda6TBW0)

e participe do grupo.

SEJA BEM-VINDO!
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Palavra do Padre

VOCAÇÃO
Olhando para esta foto dos
padres da Arquidiocese Santana de Botucatu-SP, penso somente que somos chamados
de formas diferentes porque
somos diferentes!
Chamou-nos cada qual com
seu “cada qual”, como diz a Tia
Ayda lá do Rio de Janeiro: chama-nos para amar a diferença
e ser a própria diferença. Por
isso creio que Jesus chamou
os doze com todos os seus
defeitos e qualidades, mas,
continua a nos chamar. Amo
pensar que Seu chamado se
faz justamente para capacitar
e fortalecer seus escolhidos.
Cada um dos doze representa um pouquinho de nós, não
é mesmo? Cada qual com seu
caráter e com suas “loucuras”.
Olhando estas fotos penso
4

que devemos aprender a viver
a unidade na pluralidade, ou
seja, cada um sendo cada um,
porém pensando no todo...
Isso é coisa difícil para os nossos tempos, mas a nossa Igreja cuida tal e qual os pais pensam em seus filhos diferentes,
com a visão de dar o melhor
possível. Esta, creio, é a vocação de cada batizado.
Passe os olhos nestas fotos
e pense no padre de sua comunidade. Reze muito para
que Deus envie boas e santas
vocações!
Com um beijo de Jesus que
chama, pelos lábios de Maria
respondeu ao maior chamado
e no apoio de José, o homem
chamado,
Pe. Delair Cuerva, fmdp
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Creche do Idoso
ASFA

CRECHE DO IDOSO

va”

“Júlio Cuer

PLANTE AMOR
Todos os dias, em qualquer
esquina, está em nossas mãos
fazer o bem. Oportunidades
não faltam! Não é preciso procurá-las, estão em nosso caminho com a mão estendida.
Não são apenas idosos ou
crianças de rua, são corações
feridos, vidas destruídas, gente desprezada, esperando
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uma palavra de conforto, um
sorriso ou apenas um leve toque no ombro. Gente faminta
de amor!
Olhe em sua volta hoje, dê
um sorriso. Encoraje, anime,
ofereça mais do que uma simples moeda, dê um pedaço do
seu coração.
Custa pouco e faz muito bem.
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01

Agenda Bíblica

Quarta-feira

1ª Leitura - Jr 15,10.16-21
Salmo - Sl 58,2-3. 4-5a. 10-11. 17. 18
(R. 17d)
Evangelho - Mt 13,44-46

02

Quinta-feira

1ª Leitura - Jr 18,1-6
Salmo - Sl 145,1-2. 3-4. 5-6 (R.5a)
Evangelho - Mt 13,47-53

04

Sábado

agosto 2018
03

Sexta-feira

1ª Leitura - Jr 26,1-9
Salmo - Sl 68,5. 8-10. 14 (R. 14c)
Evangelho - Mt 13,54-58

05

Domingo

1ª Leitura - Jr 26,11-16.24
Salmo - Sl 68,15-16. 30-31. 33-34 (R. Cf. 14)
Evangelho - Mt 14,1-12

1ª Leitura - Ex 16,2-4.12-15
Salmo - Sl 77,3.4bc.23-24.25.54 (R. 24b)
2ª Leitura - Ef 4,17.20-24
Evangelho - Jo 6,24-35

06

07

Segunda-feira

Terça-feira

1ª Leitura - Jr 28,1-17
Salmo - Sl 118,29. 43. 79. 80. 95. 102 (68b)
Evangelho - Mt 14,13-21

1ª Leitura - Jr 30,1-2.12-15.18-22
Salmo - Sl 101, 16-18. 19-21. 29.2223 (R. 20b)
Evangelho - Mt 14,22-36

08

09

Quarta-feira

1ª Leitura - Jr 31,1-7
Salmo - Jr 31, 10. 11-12ab. 13 (R.
Cf. 10d)
Evangelho - Mt 15,21-28

10

Sexta-feira

Quinta-feira

1ª Leitura - Jr 31,31-34
Salmo - Sl 50,12-13. 14-15. 18-19 (R. 12a)
Evangelho - Mt 16,13-23

11

Sábado

1ª Leitura - Na 2,1.3; 3,1-3.6-7
Salmo - Dt 32,35cd-36ab. 39abcd.
41 (R. 39c)
Evangelho - Mt 16,24-28

1ª Leitura - Hab 1,12-2,4
Salmo - Sl 9,8-9. 10-11. 12-13 (11b)
Evangelho - Mt 17,14-20

12

13

Domingo

Segunda-feira

1ª Leitura - 1Rs 19,4-8
Salmo - Sl 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 9a)
2ª Leitura - Ef 4,30-5,2
Evangelho - Jo 6,41-51

1ª Leitura - 1Rs 19,4-8
Salmo - Sl 33,2-3.4-5.6-7.8-9 (R. 9a)
2ª Leitura - Ef 4,30-5,2
Evangelho - Jo 6,41-51

14

15

Terça-feira

1ª Leitura - Ez 2,8-3,4
Salmo - Sl 118,14. 24. 72. 103. 111.
131 (R.103a)
Evangelho - Mt 18,1-5.10.12-14
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Quarta-feira

1ª Leitura - Ez 9,1-7; 10,18-22
Salmo - Sl 112,1-2. 3-4. 5-6 (R. 4b)
Evangelho - Mt 18,15-20
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16

Quinta-feira

1ª Leitura - Ez 12,1-12
Salmo - Sl 77,56-57. 58-59. 61-62
(R. Cf.7c)
Evangelho - Mt 18,21-19,1

18

Sábado

1ª Leitura - Ez 18,1-10.13b.30-32
Salmo - Sl 50,12-13. 14-15. 18-19 (R. 12a)
Evangelho - Mt 19,13-15

20

Segunda-feira

1ª Leitura - Ez 24,15-24
Salmo - Dt 32,18-19. 20. 21 (R. Cf.
18a)
Evangelho - Mt 19,16-22

22

Quarta-feira

17

Sexta-feira

1ª Leitura - Ez 16,1-15.60.63
Salmo - Is 12,2-3. 4. 5-6 (R. 1c)
Evangelho - Mt 19,3-12

19

Domingo

1ª Leitura - Pr 9,1-6
Salmo - Sl 33,2-3.10-11.12-13.14-15 (R.9a)
2ª Leitura - Ef 5,15-20
Evangelho - Jo 6,51-58

21

Terça-feira

1ª Leitura - Ez 28,1-10
Salmo - Dt 32,26-27ab. 27cd-28. 30.
35cd-36ab (R. 39c)
Evangelho - Mt 19,23-30

23

Quinta-feira

1ª Leitura - Ez 28,1-10
Salmo - Dt 32,26-27ab. 27cd-28. 30.
35cd-36ab (R. 39c)
Evangelho - Mt 19,23-30

1ª Leitura - Ez 36,23-28
Salmo - Sl 50,12-13. 14-15. 18-19 (R. Ez
36,25)
Evangelho - Mt 22,1-14

24

25

Sexta-feira

1ª Leitura - Ez 37,1-14
Salmo - Sl 106,2-3. 4-5. 6-7. 8-9 (R. 1)
Evangelho - Mt 22,34-40

26

Domingo

1ª Leitura - Js 24,1-2a.15-17.18b
Salmo - Sl 33,2-3.16-17.18-19.20-21.2223 (R.9a)
2ª Leitura - Ef 5,21-32
Evangelho - Jo 6,60-69

28

Terça-feira

1ª Leitura - 2Ts 2,1-3a.14-17
Salmo - Sl 95,10. 11-12a. 12b-13 (R. 13b)
Evangelho - Mt 23,23-26

30

Quinta-feira

1ª Leitura - 1Cor 1,1-9
Salmo - Sl 144,2-3. 4-5. 6-7. (R. Cf. 1b)
Evangelho - Mt 24,42-51
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Sábado

1ª Leitura - Ap 1,5-8
Salmo - Sl 92, 1ab.1c-2.5 (R.1a)
Evangelho - Jo 18,33b-37

27

Segunda-feira

1ª Leitura - 2Ts 1,1-5.11b-12
Salmo - Sl 95,1-2a. 2b-3. 4-5 (R. 3)
Evangelho - Mt 23,13-22

29

Quarta-feira

1ª Leitura - 2Ts 3,6-10.16-18
Salmo - Sl 127,1-2. 4-5 (R. 1)
Evangelho - Mt 23,27-32

31

Sexta-feira

1ª Leitura - 1Cor 1,17-25
Salmo - Sl 32,1-2. 4-5. 10ab.11 (R. 5b)
Evangelho -Mt 25,1-13
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Asfa

Não fostes vós que me escolhestes, pelo contrário, fui eu que vos
escolhi e vos designeis para ir e produzir muitos frutos” (Jo 15,16).
É Jesus quem escolhe o padre
e o envia em missão. Em Seu
nome o sacerdote se coloca a
serviço da comunidade cristã, na
missão de acolher, perdoar, unir
e motivar a vivência da fé.
É importante rezar e trabalhar pelas vocações sacerdotais. Por que “sem o clero, a
Igreja não funcionaria. Igreja
necessita de boas e numerosas vocações sacerdotais, que
têm sua origem em Deus”.
É difícil ser padre hoje, diante
de uma sociedade materialista
na qual o dinheiro, o poder, a
fama e o prestígio são elementos que têm muita força de sedução, mas que se contrapõem
aos valores cristãos. O convite
de Jesus é este: “Quem quiser
me seguir renuncie a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga”.
Os consagrados são homens

e mulheres que podem acordar
o mundo. A vida consagrada é
uma profecia. Profecia no sentido de transformar todas as realidades estéreis e áridas sob o
olhar fecundo e terno de Deus”.
A frase dita pelo Papa Francisco
na promulgação do Ano da Vida
Consagrada expressa, de forma
clara, a missão dos religiosos e
religiosas na Igreja.
Perseverantes, os religiosos
estão a serviço do Povo de Deus
por meio da oração, das missões, da educação e de tantas
outras obras de caridade. Com
sua vocação, eles demonstram
que o Evangelho é plenamente
possível de ser vivido, mesmo
em mundo excessivamente
material e consumista. São sinais do amor de Deus e da entrega que o homem é capaz de
fazer ao Senhor.

fonte: http://www.arquidiocesedepassofundo.com.br/site/node/871
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CNBB

ENVIADOS PARA ANUNCIAR
No XV Domingo do tempo comum, a santa Palavra que Deus
nos dirige nos fala de duas realidades: nossa missão de profetas e a mensagem de devemos
comunicar. Amós não era profeta profissional nem era de uma
família tradicional de profetas. E,
no entanto, o Senhor o tirou de
trás do rebanho, tirou-o da sua
vida, e o mandou falar em seu
nome ao povo de Israel.
Deus continua falando, Deus
continua escolhendo profetas,
Deus continua dirigindo seu
chamado ao mundo e a cada
pessoa. O Senhor, presente de
muitas maneiras entre nós, mostra-se muito próximo na figura do
sacerdote. Cada sacerdote é um
imenso dom de Deus ao mundo; é Cristo que passa fazendo o
bem, curando doenças, dando
paz e alegria às consciências; é
o instrumento vivo de Cristo no
mundo, empresta a Nosso Senhor a sua voz, as mãos, todo o
seu ser. “Jesus – recordava São
João Paulo II aos sacerdotes –
identifica- nos de tal modo consi-

go no exercício dos poderes que
nos conferiu, que a nossa personalidade como que desaparece
diante da sua, já que é Ele quem
atua por meio de nós.”
O Sacerdote é um enviado de
Deus ao mundo, para que lhe
fale da Sua salvação, e é constituído administrador dos tesouros de Deus: o Corpo e o Sangue
de Cristo, bem como a graça de
Deus por meio dos sacramentos, a palavra de Deus mediante
a pregação, a catequese, os conselhos da Confissão. Está confiada ao sacerdote a mais divina
das obras divinas, que é a salvação das almas; foi constituído
embaixador e medianeiro entre
Deus e os homens.
Por isso temos que rezar muito mais para que a Igreja conte
sempre com os sacerdotes necessários, com sacerdotes que
lutem por ser santos. Temos que
rezar e fomentar essas vocações,
se é possível, entre os membros
da própria família! Que imensa
alegria para uma família se Deus
a abençoa com este dom!

Fonte: http://www.cnbb.org.br/enviados-para-anunciar-a-alegria/
AGOSTO | 2018
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VATICANO
MISSIONÁRIO DEVE ESTAR AMPARADO UNICAMENTE EM CRISTO
Inspirado no Evangelho do dia
de São Marcos, que narra o momento em que Jesus envia os doze
em Missão, o Papa Francisco refletiu sobre os dois pontos do estilo
missionário: a missão tem um
centro e a missão tem um rosto.
Discípulos livres e leves, sem
apoios e sem favores”, ancorados unicamente no amor
“d’Aquele que os envia” e fortes
“somente de sua palavra que
irão anunciar”. Este é o rosto que
deve ter o discípulo missionário.
“O discípulo missionário tem
antes de tudo - explicou o Papa
- um seu centro de referência,
que é a pessoa de Jesus”, como
comprova a narrativa pela série
de verbos usados a Ele referidos. Assim, seu modo de agir
“parece como que irradiando
de um centro, a recorrência da
presença e da obra de Jesus
em sua ação missionária”: “Isso
mostra como os Apóstolos não
têm nada de próprio para anunciar, nem própria capacidade de
demonstrar, mas falam e agem
como "enviados", como mensageiros de Jesus. É precisamente
o Batismo que nos torna missionários. Um batizado que não
sente a necessidade de anunciar o Evangelho, de anunciar
Jesus, não é um bom cristão”.
Este episódio do Evangelho
diz respeito também a todos os
batizados, chamados a teste-

munhar nos vários ambientes
da vida, o Evangelho de Cristo:
“E também para nós esta missão é autêntica, somente a partir do seu centro imutável que
é Jesus. Não é uma iniciativa individual dos fiéis, nem dos grupos e nem mesmo das grandes
agremiações, mas é a missão da
Igreja inseparavelmente unida
ao seu Senhor. Nenhum cristão
proclama o Evangelho "por si
mesmo", mas somente enviado
pela Igreja que recebeu o mandato do próprio Cristo”.
A segunda característica do estilo do missionário é, por assim
dizer, um rosto, que consiste na
pobreza dos meios”, disse Francisco, ressaltando que “seu equipamento atende a um critério
de sobriedade”. Por isso, de fato,
os Doze têm a ordem de "não
levar nada além de um bordão
para a jornada: nem pão, nem
mochila, nem dinheiro no cinto:
“O Mestre os quer livres e leves,
sem apoios e sem favores, seguros somente do amor d’Aquele
que os envia, fortes somente de
sua palavra que irão anunciar”.
Que a Virgem Maria, primeira
discípula e missionária da Palavra de Deus, nos ajude a levar ao mundo a mensagem do
Evangelho em uma exultação
humilde e radiante, para além
de toda rejeição, incompreensão ou tribulação."

Fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-07/angelus-15-julho-2018.html
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Fraternidade

AGOSTO: MÊS DAS
VOCAÇÕES
O mês vocacional, em seus
domingos, nos coloca diante
de quadros bem concretos.
No primeiro domingo celebramos a vocação aos ministérios
ordenados. Celebrar este dia é
viver o jeito de Jesus, que convoca os apóstolos e depois os
discípulos para viverem com ele
e assumirem a tarefa de evangelizar e de construir comunidades através dos três serviços: o
anúncio da Palavra, a celebração
litúrgica e a caridade.
A vocação matrimonial é
celebrada no segundo domingo. A paternidade é o jeito
de constituir a base da família, como experiência de vida
e de fé. Os pais devem ser os
primeiros educadores e principais catequistas, que lançam
os valores da vida e do Evangelho no coração dos filhos e,
consequentemente, no coração da sociedade e do mundo.

O terceiro domingo é dedicado à vida consagrada. É a vocação dos religiosos e religiosas,
aqueles que aceitam o desafio
de viver os valores radicais do
Evangelho, dentro do carisma
que o Fundador ou Fundadora descobriu, como modo de
transformação espiritual do
mundo. Basta pensar no grande número de fundadores e
fundadoras que souberam dar
respostas concretas e exigentes
às necessidades do seu tempo
e que, hoje, com a permanente atualização, seus seguidores
aceitam o desafio de viver o
mesmo espírito nas condições
diferentes da época atual.
No quarto domingo, celebramos a vocação dos leigos e
leigas e, por extensão, o dia do
catequista. O leigo cristão tem
a missão de ser o fermento de
transformação profunda das
realidades temporais, vivendo
na comunhão da Igreja.
É importante que neste mês,
de modo especial, possamos
nos comprometer com a vivência da nossa vocação e rezarmos
intensamente pelas vocações
seguindo o pedido de Jesus:
Enviai, Senhor, operários para a
messe, pois a messe é grande e
os operários são poucos!
Monsenhor Luiz Carlos de Paula

Fonte: http://www.catedraljf.org.br/index.php/blog/483-agosto-mes-das-vocacoes
AGOSTO | 2018
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Carta aos Sócios
VOCAÇÃO DE AMOR
Ser irmão na fé da ASFA é também uma vocação! Você respondeu prontamente ao chamado
e por isso louvo ao Senhor, pois
muitos foram os convidados, mas
você foi uma pessoa escolhida
para ajudar aos irmãos.
Obrigado pelo seu SIM a esta
obra e, hoje, peço que você seja
nosso divulgador. Seja nosso microfone que chama mais pessoas
que talvez estejam desatentos
diante desse chamado. Rezemos
pelas vocações dos “asfenses”:
“Senhor da Messe, pastor do
rebanho e de nossa ASFA,
Faz ressoar nos ouvidos ávidos
o amor ao próximo, mais filhos e
filhas para amar os nossos idosos.
Desperta nos corações o anseio
de estender as mãos à ASFA e aos
mais necessitados, estes acolhidos em nossa casa que é Vossa.
Faz com que cada um possa
responder positivamente ao Vosso apelo de amor, que façamos
a vez do Teu Espirito Santo para
convocar mais membros para
o trabalho e nos lembremos de
que, amar e ajudar ao próximo,

é dever de todos. Abre as portas
das graças àqueles que têm a coragem de estender as mãos aos
que mais precisam.
Coloca Maria, Tua e nossa Mãe,
a interceder por cada irmão “asfense”. Permita que a Beata Madre Tereza Michel interceda por
cada “gotinha de amor” doada
para nossas obras e que Vossa Divina Providência derrame chuva de
bênçãos sobre os que nos ajudam.
Permita que Santa Maria Madalena possa chorar por nós
diante de Seu sepulcro vazio.
Que Santa Rita de Cassia possa,
olhando para a cruz de cada um de
nossos acolhidos, interceder pelo impossível de cada dia de nossa ASFA.
Que São José, o homem da
Providência, possa providenciar
que nunca falte o necessário para
cada doador.
Enfim Senhor, que possamos
amar, amar e amar cada vez
mais.” Amém.
Neste mês vocacional oremos
assim pela minha, sua e nossa
ASFA.
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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