
vilhoso e rico. Rico de ale-

gria, felicidade, fé, oração, 

aprendizado e acima de 

tudo amor pela Igreja e por 

nossa Natal. O sentimento 

que fica é que estamos aju-

dando a construir e conti-

nuar a história dessa linda 

Igreja nessa maravilhosa 

cidade.  

 

(foto oficial do City Tour 2013 da Pasto-

ral da Crisma da Paróquia São Francisco) 

 

*Primeiro ano na Pastoral da Crisma. 
Catequista da Turma fortaleza. Cristã 
feliz, seguimista e membro também da 
Pastoral dos Adolescentes da nossa paró-

quia.  

Ana Beatriz Vitorino* 

Aconteceu no último dia 
30, o nosso II City Tour 
Religioso, que contou 
com a presença de cris-
mandos de todas as tur-
mas e com seus respecti-
vos catequistas. O City 
Tour é um evento da Pas-
toral da Crisma que obje-
tiva fazer com que os nos-
sos jovens conheçam, 
entendam e aprendam um 
pouco sobre a história da 
nossa cidade e, sobretudo, 
a história da Igreja Católi-
ca dentro de Natal. É um 
misto de alegria - por 
estarmos unidos em con-
fraternização - e aprendi-
zado - por estarmos apre-
ciando as belezas da Igreja 
Católica dentro da histó-
ria da nossa Cidade. Saí-
mos da Igreja de São Fran-
cisco de Assis, nossa Paró-
quia, às sete e trinta da 
manhã com muita alegria, 
empolgação e oração. 
Este ano o City Tour co-

meçou por nossa Catedral 
Metropolitana. Lá, nossos 
crismandos puderam enten-
der um pouco mais sobre a 
história da catedral e como 
tudo se iniciou. O ônibus 
percorreu os pontos chaves 
de nossa igreja aqui em 
Natal, como o papódromo, 
a catedral, a Igreja de Santo 
Antônio, o Museu da Arte 
Sacra, a Igreja de Nossa 
Senhora da Apresentação,  
e de Nossa Senhora do Ro-
sário, o Forte dos Reis Ma-
gos para observação e a 
basílica dos Mártires. Em 
cada parada aprendíamos 
um pouco sobre cada igre-
ja, cada lugar, cada peça, 
cada santo, cada história e 
entrávamos em momento 
de descontração e aprendi-
zado, além de apreciar as 
belezas da história. O pas-
seio foi finalizado ao voltar-
mos para a Igreja São Fran-
cisco e tirarmos nossa foto 
oficial com todos os cate-
quistas e crismandos pre-
sentes. Foi um evento ma-

DESTAQUE DO MÊS:  CITY TOUR DA CRISMA 

DOS ENCONTROS PARA A VIDA:  EU CREIO !   

PASTORAL DA CRISMA / PARÓQUIA SÃO FRANCISCO DE ASSIS .  

20 DE JUNHO DE 2013 - EDIÇÃO 15 | R$: UM ABRAÇO 

O SEMEADOR 

QUAL É A BOA 

DA EDIÇÃO?  
 

A edição n° 15 de “O Semea-
dor” traz em destaque o e-
vento que movimentou a 
Pastoral no início do mês: O 
City Tour. Com um artigo 
em destaque sobre tudo o 
que rolou no passeio, uma 
sessão com fotos e o 
#FalaCrismando com 
depoimentos de quem parti-
cipou do evento .  

Tem ainda a sessão “Dos 
encontros para a vida” 
sobre uma das orações mais 
importantes da Igreja, o Cre-
do.  

A “Dica da Vez” é para você 
que quer aproveitar esse 
finalzinho de férias para assis-
tir um bom filme. O santo 
do mês você vai precisar ver 
para crer na próxima página.  

E claro, às vésperas do even-
to mais aguardado pelos jo-
vens de todo o mundo não 
poderíamos deixar de falar 
um pouco mais sobre a Jor-
nada Mundial da Juven-
tude que terá início no pró-
ximo dia 23.  

Ah! Não esqueça de olhar a 
nossa agenda para se manter 
atualizado e também de con-
ferir os aniversariantes do 
mês!  

A nossa equipe deseja uma 
ótima leitura e aproveita para 
dizer que  essa edição  foi 
feita com todo o carinho 
especialmente para você!  

Paz e Bem!  

Marina Cardoso* 

* Na Crisma desde 2010 e atual 

catequista da  Turma Inteligência.  
Integrante da equipe de Comunicação 
da Pastoral. Assumindo pela primeira 
vez a edição do jornal “O Semeador”!     

O Credo é considerado uma das principais orações do católico, por conter verdades, tanto 
sobre Deus quanto da Igreja Católica. Segundo uma antiga tradição, os doze apóstolos reu-
nidos em Jerusalém, teriam estabelecido em comum, os princípios da fé cristã, cada um 
ditando seu artigo. Essa versão era recitada pelos novos cristãos no momento do Batismo e 
ficou conhecida como credo apostólico. O credo é uma profissão de fé e seus 12 artigos 
contém as principais verdades aceitas pela fé católica e tudo o que de mais importante deve-
mos crer acerca de Deus, Jesus Cristo e da Igreja. Diz um ditado muito conhecido que “a 
gente só ama aquilo que conhece”, portanto, devemos sempre buscar conhecer mais a rique-
za da nossa religião e nos aprofundar na fé que professamos todos os dias na Missa e em nos-
so cotidiano.  Da redação  



No último dia 3, a Igreja comemorou  o dia do apóstolo São Tomé (ou Tomás, como também é cha-
mado). Mas, quem é ele afinal? Embora na nossa memória a presença de são Tomé faça sempre pensar 
na incredulidade e nos lembre daqueles que “precisam ver para crer”, sua importância não se resume a 
apenas a presença da dúvida humana. Ela nos remete também a outras fraquezas naturais do ser huma-
no, como a aflição e a necessidade de clareza e pé no chão. Mas, e principalmente, mostra a aceitação 
dessas fraquezas por Deus e seu Filho no projeto de sua vinda para nossa salvação.  

São duas as grandes passagens do apóstolo na Bíblia. A primeira demonstra melancolia e incerteza. 
Jesus reuniu os discípulos no cenáculo e os avisou de que era chegada a hora do cumprimento das 
determinações do seu Pai. Falou com eles em tom de despedida, conclamando-os a segui-lo: “Para 
onde eu vou vocês sabem. E também sabem o caminho”. Tomé queria mais detalhes talvez tentando 
até convencer Jesus a evitar o sacrifício: “Se não sabemos para onde vais, como poderemos conhecer o 
caminho?” A  resposta de Jesus passou para a história: “Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém 
vai ao Pai senão por mim!” 

A segunda e definitiva passagem foi a que mais marcou a trajetória do apóstolo. Foi justamente quando 
todos lhe contaram que o Cristo havia ressuscitado, pois ele era o único que não estava presente. To-
mé disse que só acreditaria se visse nas mãos do Cristo o lugar dos pregos e tocasse-lhe o peito dilace-
rado. A dúvida em pessoa, como se vê. Mas ele pôde comprovar tanto quanto quis, pois Jesus lhe 
apareceu e disse: “Põe o teu dedo aqui e vê minhas mãos!... Não sejas incrédulo, acredita! Dessa for-
ma, sua incredulidade tornou-se mais uma prova dos fatos que mudaram a história da humanidade.  

SANTO DO MÊS:  “VER PARA CRER” - SÃO TOMÉ 

NOTÍCIA: PRÉ-JMJ 
 

Gabriel Toueg* 
 

SÃO PAULO - Foi em tom de 
extrema amizade e parceria a 
conversa, realizada em São Paulo, 
entre o arcebispo metropolitano 
da cidade, D. Odilo Scherer, e o 
rabino Michel Schlesinger, repre-
sentante da comunidade judaica e 
da Confederação Israelita do 
Brasil (Conib) no encontro e nas 
iniciativas do Diálogo Religioso 
Católico-Judaico (DCJ). O DCJ, 
aliás, foi o tema central da con-
versa entre os dois religiosos, 
acompanhada em sala cheia por 
mais de 250 pessoas, que partici-
param com perguntas.  
 
D. Odilo, em sua fala inicial, 
relembrou os 50 anos do Concílio 
Vaticano II e da pessoa do Papa 
João XXIII, responsável pelos 
"impulsos fundamentais" para o 
que ele chamou de "sucesso" do 
Concílio. Schlesinger, que está à 
frente do rabinato da Congrega-
ção Israelita Paulista (CIP), uma 
das principais entidades judaicas 
da capital, lembrou as persegui-
ções e acusações sofridas por 
judeus ao longo do tempo, como 
durante a Inquisição e no Holo-
causto. Ele mencionou ainda o 
bom trabalho em favor do enten-
dimento entre as duas religiões, 
realizado pelos últimos três papas 
ao longo da última metade de 
século. 
 
No encontro, promovido pela 
Conib às vésperas da visita do 
Papa Francisco ao Brasil por oca-
sião da Jornada Mundial da Ju-
ventude (JMJ), D. Odilo e Schle-
singer lembraram os esforços 
realizados também pelo pontífice 
argentino no Diálogo. Jorge Ma-
rio Bergoglio, então arcebispo de 
Buenos Aires, escreveu com o 
rabino Abraham Skorka, também 
argentino, o livro “Sobre o Céu e 
a Terra”, publicado no Brasil pela 
Editora Paralela (selo da Compa-
nhia das Letras). A JMJ começa 
no dia 23 de julho e acontecerá 
no Rio de Janeiro.  
 
* jornalista em São Paulo, judeu e apoiador 

do diálogo entre as religiões. Escreveu a 

matéria especialmente para “O Semeador”  

D ICA DA VEZ:  CARTAS PARA DEUS  

O evento mais esperado pelos 

jovens começa na próxima terça

-feira (23)! Peregrinos de todos 

os cantos do mundo já estão de 

malas prontas para o evento que 

pretende movimentar a Igreja 

Católica.  

Desde a última terça-feira, a 

igreja se prepara com a Semana 

Missionária, em oração para 

preparar o coração de todos os 

que vão participar da Jornada.  

A Jornada Mundial da Juventu-

de, que começou em 1984, 

num encontro promovido pelo 

Papa João Paulo II, com o prin-

cipal objetivo de dar a conhecer 

a todos os jovens a mensagem de 

Cristo, terá a sua 28° edição no  

Rio de Janeiro. O lema “Ide e 

fazei discípulos entre todas 

as nações”, anunciado pelo 

então Papa Bento XVI, ressalta a 

importância de que só se faz dis-

cípulos quem já é discípulo, 

quem convive com o Senhor. 

Por isso é tão importante que os 

jovens assumam desde agora esse 

chamado à missão e participem 

da Jornada como testemunhas 

vivas de Cristo.  

Da redação.  

É HORA DA JORNADA!  

PÁGINA 2 O SEMEADOR 

A dica da vez foi sugerida pela catequista Thalissa Vitoria. O filme Cartas 

para Deus conta a história de um menino com câncer que se corresponde 

regularmente com Deus através de orações em forma de cartas. Inicialmente 

sem saber o que fazer com as cartas, o carteiro encarregado de entregar as 

cartas do menino doente decide fazer uma série de escolhas que vão mudar 

sua vida e ajudar o garoto a mudar a vida daqueles ao seu redor. 

E você, tem alguma dica para compartilhar com a gente? Mande um email 

para contato.semeador@gmail.com ou acesse a página “O Semeador” no FB. 

Disse Tomé: “Se não 

sabemos para onde 

vais, como poderemos 

conhecer o caminho?” 

A  resposta de Jesus 

passou para a história: 

“Eu sou o caminho, a 

verdade e a vida. 

Ninguém vai ao Pai 

senão por mim!” 



CLIQUES DA PASTORAL 

FALA CRISMANDO !  COMO FOI O C ITY TOUR PARA VOCÊ?  

PÁGINA 3 O SEMEADOR 

OS CRISMANDOS RELATARAM PARA A EQUIPE DO “O SEMEADOR” COMO FOI A EXPERIÊNCIA DE CONHECER UM POUCO 

MAIS SOBRE OS PONTOS RELIGIOSOS DA NOSSA CIDADE. SEU RELATO TAMBÉM PODE APARECER AQUI NA PRÓXIMA 

EDIÇÃO. FIQUE LIGADO NAS NOSSAS REDES SOCIAIS OU MANDE UM EMAIL PARA CONTATO.SEMEADOR@GMAIL.COM!  

“O City tour que fizemos com a galera da 
crisma foi muito bom e proveitoso, pois serviu 
para ampliar ainda mais nossos conhecimentos 

que antes se restringia apenas aos encontros. 
Tivemos a oportunidade de conhecer alguns 
lugares históricos e religiosos. Aprendi e me 

diverti e espero que mais eventos maravilhosos 

como este estejam por vir! “ 

 THAINÁ MORAIS (TURMA SABEDORIA)  

“Adorei conhecer mais a história da igreja católica no nosso estado. Além disso, ainda 
conseguimos nos confraternizar! Mais uma vez a equipe dos catequistas está de parabéns pois 

conseguiu agregar o planejamento e a organização com carinho e atenção para todos, tornando 

assim o passeio muito agradável!” ALESSANDRA KARLA (TURMA CONSELHO)  

“Se fosse para resumir em uma palavra diria que foi incrível! De alguma 
forma acho que todo mundo que compareceu naquele domingo já tinha em 

mente que seria uuma experiência ótima e totalmente diferente de tudo o 
que já foi visto. conhecemos vários lugares, descobrimos coisas novas, nos 
divertimos e além do conhecimento adquirido, aquele dia serviu também 

para conhecermos pessoas que ainda não tínhamos contato. O City Tour 
2013 também proporcionou um momento de união ainda maior para essa 

família da crisma 2013 que já é muito unida! ” 

LANAI SANTOS (TURMA FORTALEZA)  

D IVIRTA-SE 

AS FOTOS DESSA EDIÇÃO SÃO DO CITY TOUR REALIZADO NO DIA 30 DE JUNHO.  VOCÊ 

PODE CONFERIR TODOS OS REGISTROS (INCLUSIVE O NOSSO VÍDEO DA “MONTANHA 

RUSSA DE POBRE”) NA NOSSA PÁGINA DO FACEBOOK !   

Certa vez o diabo fez um desafi-
o contra Jesus: - Aposto que 
digito muito mais rápido que 
você...  E o desafio foi aceito. 
No dia marcado, Jesus de um 
lado com uma maquininha velha 
com um monitor verde e o 
diabo com uma máquina de 
última geração.  

Todos a postos. Enquanto o 
Diabo estala os dedos, Jesus 
olha calmamente para seu opo-
nente. Quem digitasse mais 
texto em trinta minutos seria o 
vencedor. Começa...  

O Diabo digita de forma feroz, 
cerca de 900 toques por minu-
to, enquanto Jesus digita calma-
mente (tipo catador de milho 
em Jerusalém). A plateia fica 
nervosa com o andar da compe-
tição. Dez minutos depois, o 
diabo já havia digitado cerca de 
10mb e Jesus,10kb.  Os olhares 
cada vez mais nervosos... Vinte 
e cinco minutos. O diabo com 
mais de 20mb e Jesus, pouco 
mais de 15kb. Os juízes deci-
dem terminar e fazer valer o 
tamanho final do arquivo. Re-
sultado: Jesus 15kb, Diabo 0kb.  

Mas não pode ser!! Grita o 
Diabo! Isso é roubo. Porque 
Jesus ganhou????????? 

O juiz responde: Porque só 
Jesus salva!                   



 

Aniversariantes do mês 

Nessa edição, nossos parabéns vão para:  

 

Matheus Micael Ferreira de oliveira (dia 31) 

Rafael Mafra de Albuquerque (dia 16) 

Deyvison silva da câmara (dia 09) 

Layana marques de oliveira (Dia 05) 

Lilianne Mendes de Araújo (dia 04) 

 

Que deus possa encher os corações de  

vocês com muitas graças!  

 

Agenda: 

Próximo encontro: dia 10/08           

“O Semeador” é o jornal 

informativo da Pastoral da 

Crisma da Paróquia São 

Francisco de Assis (Natal/RN). 

Quinzenalmente uma nova 

edição é publicada, com dicas, 

reflexões, fotos e opiniões que 

contribuem para a formação dos 

crismandos durante o ano da 

Crisma. O espaço é aberto e 

para participar das publicações, 

basta entrar em contato conosco 

através do nosso email ou das 

nossas redes sociais. Colabore 

com fotos, dicas, sugestões, 

textos etc.    

 

contato.semeador@gmail.com 

 

.  

 

     Crisma.Satelite  |  Pastoraldacrismasfa | O Semeador  

 

    Todo segundo domingo do mês a Pastoral da Crisma participa do programa 
“No Caminho do Amor” na Rádio Satélite 87,9 FM. O programa entra no ar às 
8h30, logo após a transmissão da Santa Missa, trazendo a palavra de Deus, lou-
vor, oração e muito mais! Ligue e peça sua música: 3218-8700 

 

Horário das missas na matriz:  

Durante a semana: às 06h e às 19h. Sábado: 06h e às 16h. Domingo: 07h e 16h.  

 

Pesquisa de opinião: Percebeu que o jornal está de cara nova, com mais páginas e sessões? Pois 
é! O que você achou? Queremos saber a sua opinião. Acesse a nossa página no facebook (“O Semeador”) e res-

ponda a nossa enquete. É rapidinho e será muito importante para as próximas edições.   

 

Pároco: Pe. José Zilmar de Andrade 

Produção: Pastoral da Crisma  || Equipe de Comunicação: Juliane Félix, Marina Cardoso e Thalissa Vitoria 

Colaboradores dessa edição: Ana Beatriz Vitorino, Alessandra Karla, Lanai Santos, Gabriel Toueg e Thainá Morais 


