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A PALAVRA DE DEUS
PERMANECE PARA SEMPRE
(1PD 1,25)

*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 SETEMBRO
01

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

Louvor com Madre Michel
Asfa
09h às 15h

06

Encontro dos Padres RP4 Pratânia

25

09h às 15h

2

23

Encontro de Padres Cantores CNBB
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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
SETEMBRO, MÊS DA BÍBLIA
Para que a Palavra seja faça clara em
nossa vida e nos trazer alento, precisa ter questionamento.
Dia 01: O que fazemos com os talentos que Ele nos deu? Mt 25,14-30
Dia 02 (Dia do Senhor): Honro a
Deus somente por orações ou em
minhas ações? Mc 7,1-8.14-15.21-23
Dia 03: Admiro-me das palavras Dele?
Em ações ou palavras? Lc 4,16-30
Dia 04: Expulso os demônios que me
rodeiam e à minha casa? Lc 4,31-37
Dia 05: Recebo as bênçãos do Mestre e me coloco a servir? Lc 4,38-44
Dia 06: Obedeço ao Mestre quando o
ouço me cobrar atitudes? Lc 5,1-11
Dia 07: Sou novo a cada dia ou somente remendo meus farrapos? Lc 5,33-39
Dia 08: (aniversário de Nossa Senhora)
Tenho atitudes de quem pertence à geração dos filhos de Deus? Mt 1,1-16.18-23
Dia 09 (Dia do Senhor): Abro-me à
vontade do Mestre? Mc 7,31-37
Dia 10: O Senhor me conhece. Eu O
conheço? Lc 6,6-11
Dia 11: Ele me escolhe. Eu O escolho? Lc 6,12-19
Dia 12: Sou bendito? Lc 6,20-26
Dia 13: Se só amo aos que me amam,
mereço o nome de cristão? Lc 6,27-38
Dia 14 (Santa Cruz): Deus não me condena. Porque condeno? Jo 3,13-17
Dia 15 (Senhora das Dores): Por Jesus, estou disposto a deixar transpassar-me? Lc 2,33-35
Dia 16 (Dia do Senhor): Quem é Jesus para mim? Mc 8, 27-35
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Dia 17: Acho-me mais digno que os
que chamo de “pecadores”? Lc 7,1-10
Dia 18: Sei que o Senhor é o Deus da
vida? Lc 7,11-17
Dia 19: Sou insensível ao que Deus
me pede? Lc 7,31-35
Dia 20: Dou espaço aos que chamo
de “pecadores”? Lc 7, 36-50
Dia 21 (São Mateus): Sei que os “menos santos” que eu são amados pelo
Mestre? Mt 9,9-13
Dia 22: Que tipo de semente sou eu?
Lc 8,4-15
Dia 23 (Dia do Senhor): Entendo ou busco entender as palavras Dele? Mc 9,30-37
Dia 24: Me esqueço que Deus vê
tudo? Lc 8,16-18
Dia 25: Busco fazer a vontade Dele
para ser Sua família? Lc 8,19-21
Dia 26 (Aniversário de Dom Mauricio de Botucatu): Disponho-me a
anunciar o Reino? Lc 9,1-6
Dia 27: Quem é Jesus em minhas
ações? Lc 9, 1-6
Dia 28: Quem é Jesus em minha vida:
presente, passado e futuro? Lc 9,18-22
Dia 29 (Santos arcanjos): Sei e entendo que o Senhor me conhece e
me vê sempre? Jo 1, 47-51
Dia 30 (Dia do Senhor): Sei alimentar a
união? Mc 9, 38-43.45.47-48 (PARABÉNS
ÀS NOSSAS SECRETÁRIAS JACKIE E FABIANA).

Viu só? O senhor tem um questionamento a cada dia. Busquemos fazer
o melhor, pois é isso que Ele espera.
Com um beijo de Jesus, pelos lábios de
Maria e com José, ficará bem mais fácil.
Pe. Delair Cuerva, fmdp
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Creche do Idoso
ASFA

CRECHE DO IDOSO

va”

“Júlio Cuer

A VERDADEIRA FELICIDADE ESTÁ NA
DOAÇÃO E AMOR AO PRÓXIMO.
De nada vale nossas conquistas
materiais ou pessoais sem acrescentar algo na vida das pessoas.
Ajudar ao próximo nos exige:
doação, amor e fé. Cultivar amizades, orar e cuidar do próximo, são
atos que nos trazem enormes benefícios. Algumas pessoas dizem
que não dependem de outras pessoas para atingir seus objetivos ou
podem alcançá-los sozinhos.
Depender não, mas precisar
sim! Precisamos de tudo e de
todos para nosso próprio desenvolvimento. Algumas pessoas
plantam e esquecem da colheita. Muitos têm sucesso na vida
profissional e esquecem forma
com que conseguiram aquele
objetivo, esquecendo a gratidão
e suas raízes.
Ajudar ao próximo nos faz rever nossos problemas e pensar o
quanto são pequenos comparaSETEMBRO | 2018

dos às dificuldades de outras pessoas. Lembrando que faz um bem
enorme para o corpo e a mente!
A alma fica mais leve, faz com que
a vida siga seu percurso de forma
natural nos faz sentir bem e úteis.
Tudo isso nos mostra a importância do propósito de servidão
à Deus e ao próximo. A felicidade
verdadeira é libertadora, traz paz
e tranquilidade. Ajude sem esperar nada em troca, porque, automaticamente, o bem retornará.
Não importa o tipo de ajuda,
que seja material, espiritual ou
através de palavras.
5
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Agenda Bíblica

Sábado

1ª Leitura - 1Cor 1,26-31
Salmo - Sl 32,12-13. 18-19. 20-21 (R.
Cf. 12b)
Evangelho - Mt 25,14-30
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02

03

Domingo

1ª Leitura - Dt 4,1-2.6-8
Salmo - Sl 14,2-3ab.3cd-4ab.5 (R. 1a)
2ª Leitura - Tg 1,17-18.21b-22.27
Evangelho - Mc 7,1-8.14-15.21-23

04

Terça-feira

Segunda-feira

Salmo - Sl 118,97. 98. 99. 100. 101.
102 (R. 97a)
2ª Leitura - 1Cor 2,1-5
Evangelho - Lc 4,16-30

05

Quarta-feira

1ª Leitura - 1Cor 2,10b-16
Salmo - Sl 144,8-9. 10-11. 12-13ab. 13cd14 (R. 17a)
Evangelho - Lc 4,31-37

1ª Leitura - 1Cor 3,1-9
Salmo - Sl 32,12-13. 14-15. 20-21
(R. 12b)
Evangelho -Lc 4,38-44

06

07

Quinta-feira

Sexta-feira

1ª Leitura - 1Cor 3,18-23
Salmo - Sl 23,1-2. 3-4ab. 5-6 (R. 1)
Evangelho - Lc 5,1-11

Salmo - Sl 36,3-4. 5-6. 27-28. 39-40
(R. 39a)
2ª Leitura - 1Cor 4,1-5
Evangelho - Lc 5,33-39
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Sábado

1ª Leitura - 1Cor 4,6b-15
Salmo - Sl 144,17-18. 19-20. 21 (18a)
Evangelho - Lc 6,1-5

10

Segunda-feira

Domingo

1ª Leitura - Is 35,4-7ª
Salmo - Sl 145,7.8-9a.9bc-10 (R.1.2a)
2ª Leitura - Tg 2,1-5
Evangelho - Mc 7,31-37

11

Terça-feira

1ª Leitura - 1Cor 5,1-8
Salmo - Sl 5,5-6. 7. 12 (R. 9a)
Evangelho - Lc 6,6-11

1ª Leitura - 1Cor 6,1-11
Salmo - Sl 149, 1-2. 3-4. 5-6a.9b
(R.4a)
Evangelho - Lc 6,12-19

12

13

Quarta-feira

Quinta-feira

1ª Leitura - 1Cor 7,25-31
Salmo - Sl 44 (45),11-12. 14-15. 16-17
(R.11a)
Evangelho - Lc 6,20-26

1ª Leitura - 1Cor 8,1b-7.11-13
Salmo - Sl 138(139),1-3. 13-14ab-23-24
(R.24b)
Evangelho - Lc 6,27-38

14

15

Sexta-feira

1ª Leitura - 1Cor 9,16-19.22b-27
Salmo - Sl 83 (84),3. 4. 5-6. 12 (R. 2)
Evangelho - Lc 6,39-42
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Sábado

1ª Leitura - 1Cor 10,14-22
Salmo - Sl 115 (116),12-13. 17-18
(R. 17a)
Evangelho - Lc 6,43-49
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Domingo

1ª Leitura - Is 50,5-9a
Salmo - Sl 114,1-2.3-4.5-6.8-9 (R. 9)
2ª Leitura - Tg 2,14-18
Evangelho - Mc 8,27-35

18

Terça-feira

1ª Leitura - 1Cor 12,12-14.27-31a
Salmo - Sl 99 (100),2. 3. 4. 5 (R. 3c)
Evangelho - Lc 7,11-17

20

Quinta-feira

1ª Leitura - 1Cor 15,1-11
Salmo - Sl 117 (118),1-2. 16ab-17.
28 (R. 1)
Evangelho - Lc 7,36-50

22

Sábado

17

Segunda-feira

1ª Leitura - 1Cor 11,17-26.33
Salmo - Sl 39 (40),7-8a. 8b-9. 10. 17 (R.
1Cor 11,26b)
Evangelho - Lc 7,1-10

19

Quarta-feira

Salmo - Sl 32 (33),2-3. 4-5. 12.22 (12b)
2ª Leitura - 1Cor 12,31-13,13
Evangelho - Lc 7,31-35

21

Sexta-feira

1ª Leitura - 1Cor 15,12-20
Salmo - Sl 16 (17),1. 6-7. 8b.15 (R.
15b)
Evangelho - Lc 8,1-3

23

Domingo

1ª Leitura - 1Cor 15,35-37.42-49
Salmo - Sl 55 (56),10. 11-12. 13-14 (R.
Cf. 14c)
Evangelho - Lc 8,4-15

1ª Leitura - Sb 2,12.17-20
Salmo - Sl 53,3-4.5.6.8 (R. 6b)
2a Leitura - Tg 3,16-4,3
Evangelho - Mc 9,30-37

24

25

Segunda-feira

1ª Leitura - Pr 3,27-34
Salmo - Sl 14 (15),2-3ab. 3cd-4ab
(R. 1b)
Evangelho - Lc 8,16-18

26

Quarta-feira

1ª Leitura - Pr 30,5-9
Salmo - Sl 118 (119),29. 72. 89. 101. 104.
163 (R. 105a)
Evangelho - Lc 9,1-6

28

Sexta-feira

1ª Leitura - Ecl 3,1-11
Salmo - Sl 143,1a.2abc. 3-4 (R. 1a)
Evangelho - Lc 9,18-22

30

Terça-feira

1ª Leitura - Pr 21,1-6.10-13
Salmo - Sl 118 (119),1. 27. 30. 34.
35. 44 (R. 35a)
Evangelho - Lc 8,19-21

27

Quinta-feira

1ª Leitura - Ecl 1,2-11
Salmo - Sl 89 (90),3-4. 5-6. 12-13. 14
17 (R.1)
Evangelho - Lc 9,7-9

29

Sábado

1ª Leitura - Ecl 11,9-12,8
Salmo - Sl 89 (90),3-4. 5-6. 12-13.
14.17 (R.1)
Evangelho - Lc 9,43b-45

Domingo

1ª Leitura - Nm 11,25-29
Salmo - Sl 18,8.10.12-13.14 (R.8a 9b)
2ª Leitura - Tg 5,1-6
Evangelho - Mc 9,38-43.45.47-48
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Asfa

SETEMBRO,
MÊS DEDICADO A PALAVRA DE DEUS
Setembro, para nós católicos
do Brasil, é o mês dedicado à
Bíblia desde 1971. Porém, desde 1947, comemora-se o Dia da
Bíblia no último domingo de setembro. O mês de setembro foi
escolhido porque no dia 30 de
setembro é dia de São Jerônimo.
São Jerônimo foi um grande
biblista que traduziu a Bíblia dos
originais (hebraico e grego) para
o latim. Naquela época era a língua falada no mundo e usada na
liturgia da Igreja. Hoje é o único
livro que está traduzido em praticamente todas as línguas do

mundo e está em quase todas as
casas. Talvez nem façamos ideia,
mas a Bíblia é o livro mais vendido, impresso e distribuído em
toda a história da humanidade.
A Palavra de Deus é o fruto da comunicação entre Deus que se revela
e a pessoa que acolhe e responde à
revelação. Por isso a Bíblia é formada por histórias do Povo de Deus,
que teve o dom de interpretar sua
realidade à luz de Sua presença.
Nesse mês da Bíblia somos
convidados a estudar e refletir
sobre esse maravilhoso livro que
têm tanto a nos revelar e instruir.

fonte: http://paroquia-sbarbara-scecilia.org.br/joomla/index.php?option=com_content&view=article&id=85:voce-sabe-porque-setembro-e-o-mes-da-biblia
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CNBB
“QUEM MENTE PARA CONQUISTAR O VOTO
NÃO MERECE UMA VITÓRIA ELEITORAL”
Dom Darci José Nicioli, arcebispo de Diamantina (MG), presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Comunicação considera que “quem mente
para conquistar o voto não merece uma vitória eleitoral e pode levar a
mentira para o que se propõe a realizar como governante“. Ele concedeu
entrevista exclusiva ao Portal da CNBB. Confira o trecho.

“A Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil (CNBB), na última assembleia geral que realizamos juntos, em Aparecida,
nos deixou um documento precioso que o seu conteúdo pode
nos ajudar a responder a essa
pergunta. Em primeiro lugar, os
bispos dão como título para o
documento a expressão: Compromisso e esperança. Isso já diz
muito do que precisamos fazer.
Não ficar apenas apontando o
dedo para os outros, mas promover o compromisso de todos
nós com ideias, testemunhos,
projetos que possam trazer uma
esperança, uma luz de mudança
para o País que considere a vida
dos mais pobres.
Na mensagem, os bispos apresentam um caminho a percorrer. É preciso resgatar a ética na
política. A vergonha na cara que
deve ter todas as pessoas que
lidam com a gestão do patrimônio e do dinheiro públicos. Segundo: precisamos de políticas
públicas consistentes para en-

frentar graves questões sociais,
como o aumento do desemprego e da violência que, no campo
e na cidade que tornam vítimas
milhares de pessoas.
Além de várias outras advertências que os bispos fazem,
é preciso reforçar que esse
tempo de campanha eleitoral
torna-se “oportunidade para
os candidatos revelarem seu
pensamento sobre o Brasil que
queremos construir. Não merecem ser eleitos ou reeleitos
candidatos que se rendem a
uma economia que coloca o lucro acima de tudo e não assumem o bem comum como sua
meta, nem os que propõem e
defendem reformas que atentam contra a vida dos pobres e
sua dignidade. São igualmente
reprováveis candidaturas motivadas pela busca do foro privilegiado e outras vantagens”.
Reze antes de votar! Exerçamos o dever e o direito do voto
com responsabilidade cidadã e
compromisso cristão.

fonte: http://www.cnbb.org.br/dom-darci-nicioli-quem-mente-para-conquistar-o-voto-nao-merece-uma-vitoria-eleitoral/
SETEMBRO | 2018

9

VATICANO

PAPA: "SUCESSO, PODER E DINHEIRO
SÃO ÍDOLOS QUE ESCRAVIZAM"
Em sua catequese o Papa explicou que "a liberdade do homem nasce quando permitimos
que o verdadeiro Deus seja o
único Senhor. Isto nos faz aceitar
nossa fragilidade e rechaçar os
ídolos do nosso coração”.
Dando continuidade às catequeses sobre os Dez mandamentos, o
Papa Francisco aprofundou o tema
da idolatria. Ilustrando o trecho bíblico do Êxodo, apresentado no início do encontro, o Papa disse que
o Povo de Israel estava no deserto,
angustiado sem água e alimentos,
esperando Moisés que subira ao
monte para encontrar o Senhor.
Assim como o deserto é uma
imagem da vida humana incerta
e sem garantias, a natureza humana, para fugir da precariedade,
procura uma religião com a qual
se orientar: é a eterna tentação de
fazer um ‘deus sob medida’.
“São as tentações de sempre!
O bezerro de ouro é o símbolo
de todos os desejos que oferecem a ilusão da liberdade, mas
acabam por escravizar. Tudo isso
– completou Francisco – nasce
da incapacidade de confiar antes
de tudo em Deus, de depositar
Nele nossas inseguranças, de
deixar que seja Ele a dar a verda-

deira profundidade aos anseios
de nosso coração. Sem o primado de Deus, facilmente cai-se na
idolatria e contenta-se de poucas seguranças. O bezerro de ouro
representa, desse modo, a falta de
confiança em Deus, deixando-se
levar pelas tentações que conduzem à escravidão do pecado: poder, liberdade, riqueza, etc.
Quando acolhemos o Deus de
Jesus Cristo, descobrirmos que
reconhecer a nossa fragilidade
não é a desgraça da vida humana, mas a condição para abrir-se
Àquele que é realmente forte.
A liberdade do homem nasce
justamente permitindo que o
verdadeiro Deus seja o único Senhor. Isto nos faz aceitar nossa
fragilidade e rechaçar os ídolos
do nosso coração”.
Terminando a catequese, o
Pontífice concluiu que “como
nos mostrou Jesus, o Deus verdadeiro é Aquele que se faz pobre para nos tornar participantes
da sua riqueza. É um Deus que se
mostra fraco, pregado na Cruz,
para nos ensinar que devemos
reconhecer a nossa fragilidade,
pois é ali onde encontramos a
força do Alto que nos enche com
o seu amor misericordioso”.

fonte: https://www.vaticannews.va/pt/papa/news/2018-08/papa-audiencia-sucesso-poder-idolos.html
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Fraternidade

BEATA MADRE TERESA GRILLO MICHEL,
NOSSA PATRONA!
“A Providência de Deus é escandalosa”
Madre Teresa Grillo Michel
Nossa Patrona nos ensina,
em sua simplicidade, a confiar
na Divina Providência que age
escandalosamente e surpreendentemente em nossas vidas.
Em toda sua vida, nas tribulações e na graça, sempre confiou em Deus. Nossa querida
Patrona nos ensina que devemos adorar Jesus Sacramentado de corpo e alma e reconhecê-lo na pessoa do irmão.
Ela nos ensina que se estivermos adorando e alguém
bater em nossa porta, fecha o
sacrário e vá atender porque é
o próprio Jesus quem está baSETEMBRO | 2018

tendo. E também nos ensina
a ter devoção a São José, homem da providência, que sempre trabalhou providenciando
o que Jesus e Maria precisasse.
Comemoramos madre Michel no dia 25 de setembro.
Que nossa Patrona sempre
interceda pela nossa ASFA e
Fraternidade! Também agradecemos as verdadeiras filhas de
Madre Michel, as pequenas Irmãs da Divina Providência, que
nos permitiu a devoção de sua
Fundadora. Viva Madre Michel!
Irmã Mônica Maria, fmdp
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Carta aos Sócios

Palavra não foi feita para dividir ninguém; Palavra é uma
fonte onde o amor vai e vem”
A palavra é o que une ou desune. Por isso o Verbo (Deus)
se fez carne para habitar entre
nós!
Você que nos ajuda, faz a
Palavra se tornar real pela sua
oferta mensal. É por meio da
sua doação que a Palavra de
Deus se torna realidade e faz
com que a Bíblia não pareça apenas um livro, mas uma
receita de vida, do amor e de
esperança aos corações.
Neste mês da Palavra eu rezo
para que Ele se faça palavra
em suas palavras e atitudes.
Neste mês da Sacra Palavra
eu desejo que O Verbo se faça
carne e habite mais e mais em

sua vida e em seus caminhos.
Pode ter certeza que seu gesto de amor ao Verbo (Deus) é
demonstrado em cada ajuda
mensal que você nos dá.
Deus se faz carne também
quando amamos nosso irmão
e isso você faz com maestria;
faz A Palavra de Deus habitar
entre nós pelo seu gesto concreto e não só em verbetes ou
frases feitas.
Sim, você faz o Verbo se fazer carne e habitar entre nós.
Obrigado pessoa de fé. Obrigado criatura maravilhosa de
Deus e que gera o próprio
Deus em meio a nós.
Com um beijo de Jesus,
pelos lábios de Maria e com
José. Você é criatura de Deus
e o faz presente entre nós
nos fazendo este “cafuné” de
amor todos os meses.
Deus lhe abençoe imensamente!
Este irmão que quer aprender mais com você a fazer
Deus sair da Palavra,
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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