
 

 

SOLENIDADE DE CRISTO REI 

A Solenidade de Cristo Rei encerra este 
ano litúrgico no domingo 22 de 
novembro. Isto não é coincidência. Ela o 
encerra para nos indicar o ponto final de 
nossa caminhada espiritual, de nossa 
peregrinação na fé: Nascemos e vivemos 
por Cristo, em Cristo e para Cristo 
porque Ele é “Sacerdote eterno e Rei 
Universal” (Prefacio da Missa da Solenidade 
de Cristo Rei) 

Jesus declara a Pilatos: “O meu reino não é deste mundo...” (Jo. 18, 
36a). Estas palavras de Jesus deixam claro sua realeza: uma que 
contrasta com os modelos encontrados ao nosso redor, pois, hoje 
existem reis e rainhas até para as coisas mais banais: rainha de 
beleza, rei do futebol, rei e rainha do carnaval, etc. A imagem que 
nos passam é que a realeza neste mundo está associada à vaidade, 
luxúria, glamour, prazer, poder, prestígio, fama, riqueza, sem 
nenhum compromisso com a humanidade. A realeza de Jesus é de 
luz, santidade, amor, serviço, fidelidade, paz, justiça, humildade. 
É um reinado que procura a vida, o bem e a salvação de todos os 
homens e todas as mulheres sem nenhuma distinção. Não poderia 
ser de outro jeito porque o seu trono está assentado na cruz.  

Peçamos a Deus que acrescente em nós o anseio de participar 
sempre de seu reinado de luz “que é a herança dos santos”. É na 
Eucaristia que fazemos realidade este anseio. Somos povo de 
Deus, raça escolhida de uma estirpe real porque Jesus é nosso Rei 
e o seu reino está entre nós. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SÃO MIGUEL GARICOÏTS, MODELO DE SACERDOTE PARA ESTE 

ANO SACERDOTAL 

A Sagrada Congregação para o Clero escolheu São Miguel Garicoïts como 

modelo de sacerdote para este Ano Sacerdotal. Nosso Santo Fundador faz 

parte de um grupo de sacerdotes de forte personalidade espiritual 

propostos como modelos e fontes de inspiração. 

Na página web da Sagrada Congregação para o Clero 

(http://www.annussacerdotalis.org) aparecem as palavras do Papa João 

Paulo II que pronunciara no dia 5 de Julho de 1997, por ocasião das 

celebrações do Bicentenário do Nascimento de São Miguel. Nestas 

palavras se ressalta a importância da educação que o Santo Basco recebeu 

de seus pais. 

Certamente São Miguel Garicoits é merecedor desta grande distinção 

porque sua vida, sua doutrina e sua obra mantêm uma força atual.  Sua 

espiritualidade, expressada na disponibilidade à vontade de Deus, é a 

herança que ele deixou não só para os religiosos da Congregação que ele 

fundou, mas, também para toda a Igreja: “Eis-me aqui, Senhor, para fazer a 

tua vontade, sem reserva, sem demora, sem voltar atrás, mais por amor do que por 

qualquer outro motivo”. 

A família betharramita se sente honrada e, ao mesmo tempo, desafiada a 

praticar o que nosso Pai Fundador ensinou e viveu. 

 

 

“Somos servos inúteis, apagados e devotados, 
auxiliares perfeitos, que jamais trazem embaraços, 
obstáculos para o coração de Jesus e para seu 
superior” (São Miguel Garicoïts) 
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OS LEIGOS DE PASSA QUATRO ELABORARAM O PROJETO 
E O CALENDÁRIO DE ATIVIDADES PARA O PRÓXIMO ANO 

 
 

Nós Leigos Betharramitas de Passa Quatro, como fazemos todos os 
meses, nos reunimos em novembro para elaborarmos nosso projeto e o 
nosso calendário para 2010. Num espírito confiante, alegre e sob a 
intercessão de São Miguel e Nossa Senhora do Belo Ramo, nos 
colocamos a disposição da Congregação para darmos continuidade ao 
nosso trabalho.  
 
O nosso projeto e calendário visam duas atividades principais: 1º) Uma 
reunião mensal e, 2º) nossa participação e compromisso de preparação 
da Liturgia da Santa Missa no 3º Domingo de cada mês na Igreja Matriz. 
 
Foi sugerido pelo Pe. Frigério a participação dos Leigos nas seguintes 
festas religiosas da Comunidade Betharramita. 
 

 19 de Março – São José 

 25 de Março – Anunciação do Senhor 

 14 de Maio – Dia de São Miguel 

 28 de Junho – Dia do Sagrado Coração de Jesus 

 25 a 31 de Julho - Participação na Semana Missionária 

 28 de Julho – Dia de Nossa Senhora do Belo Ramo 

 25 de Agosto – Dia da Beata Mirian de Jesus Crucificado 

 14 de Setembro – Exaltação da Santa Cruz 
 
Desde já agradecemos a todos os Padres Betharramitas que reconhecem 
a importância de estarmos engajados na missão e que contam com nossa 
ajuda.  
 
Que Deus nos ilumine a cada dia para que possamos ter força na 
caminhada e nos momentos de desânimo nos firmarmos no FVD. 

“O amor, eis o que conduz o homem, eis o germe divino a desenvolver 

nos corações.” (São Miguel Garicoïts) 

 
9 2 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TESTEMUNHO VOCACIONAL 

 
Tive a alegria de participar pela primeira vez de um encontro 
vocacional com os betharramitas neste ano, nos dias um a três de maio. 
Um encontro que a meu ver rendeu bons frutos.  
 
Vim às escuras, sem saber o que ia encontrar. Até alimentava um certo 
receio: como será o  seminário? Agora estou morando no aspirantado e 
a minha pergunta vai encontrando resposta. 
 
Conversando com os vocacionados que recentemente nos visitaram, 
pude constatar neles as mesmas apreensões. Vejo que, este sistema de  
convivência vocacional, nesta casa, é de suma importância, antes de 
acolher alguém para uma experiência de aspirantado. O que eu 
descobri, tenho certeza que esses últimos também perceberam. 
 
O seminário de Paulínia é lugar de liberdade, de deveres, de oração, de 
lazer, de responsabilidades, de discernimento. Aqui a gente chega e já 
se sente em família. O que  experimentei no  encontro de convivência 
do maio passado e o que  sentiram os que participaram do último 
encontro de outubro, penso que  pode ser expressado na passagem 
bíblica: “A terra produz fruto por si mesma: primeiro aparecem as folhas, 
depois a espiga e, por fim, os grãos enchem a espiga” (Mc 4,28).  
 
E agora, estando nesta casa, posso afirmar, a semente em mim lançada 
está germinando. E até fico pensando no que dizia São Miguel 
Garicoits: “Quão misteriosa e admirável é a ação da graça! Deus fala. 
Faz-se necessária intenção pura, pura para ouvi-lo”. 
 
 

Luis Carlos 
Aspirante betharramita 
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