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Trezena de SanTo 
anTÔnio na paróquia

Mês do Sagrado Coração de Jesus e 
do Imaculado Coração de Maria

Mês do Sagrado Coração de Jesus e 
do Imaculado Coração de Maria

JUNHO: 

07/06 - 19h30 - Missa de Cura e Libertação 
- Tema: O que é Cerco de Jericó

08/06 - 20h - Tema: Buscar Renovação 
Espiritual (Ef 4,23)

09/06 - 19h30 -Santa Missa - Tema: Perdoar 
para não dar espaço ao demônio (Ef 4, 27; 32)

10/06 - 20h (Salão Paroquial)
Tema: Não entristecer o Espírito Santo (Ef 4, 30)

11/06 - 15h - Tema: Viver no amor (Ef 5, 2)

12/06 - 15h - Tema: Viver no amor (Ef 5, 2)

13/06 - 19h30 - Tema: Vitória

PrograMação:
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Editorial: Por: Padre SILVIo roBErTo

Nos dias 11 e 12 a igreja 
comemora o Dia do Dízimo, 
mas afinal, você sabe o que é o 
dízimo? Qual a importância do 
dízimo para a manutenção da 
paróquia? O coordenador do Dí-
zimo da Paróquia Menino Jesus 
de Praga, Luiz Eduardo, explica 
a seguir qual a importância dessa 
partilha com a igreja. Confira:

MM- O que é o dízimo?
Luiz Eduardo - O dízimo 

é uma contribuição voluntária, 
regular e periódica que todo 
batizado deve assumir como 
compromisso pessoal para ma-
nutenção da vida da igreja local 
onde vive sua fé. É um ato de 
fé, esperança e caridade. É uma 
forma de devolver a Deus, num 
ato de agradecimento e louvor 
uma parte daquilo que se re-
cebe. Dízimo é agradecimento 
e partilha, já que tudo o que 
temos e recebemos vem de Deus 
e pertence a Deus. O católico 
não é obrigado a contribuir com 
o dízimo, e sim convidado.  O 
importante é que ao fazer, faça-o 
com alegria no coração.

MM - Qual a importância 

do dízimo para a paróquia?
Luiz Eduardo - O dízimo é 

de extrema importância para a 
paróquia já que representa uma 
importante fonte de recursos 
para a manutenção, funciona-
mento e organização de suas 
atividades evangelizadoras. 
Sabemos que toda instituição 
tem necessidades para a sua 
sobrevivência e a igreja não é 
diferente de nenhuma outra. A 
diferença é que a paróquia não 
é uma empresa prestadora de 
serviços e precisa contar com 
a caridade e compreensão dos 
fiéis que a frequentam. A rigor, 
o dízimo deveria representar a 
principal fonte de receitas de 
uma paróquia, tendo em vista 
que isso representa o grau de 
consciência de seus fiéis. Assim 
sendo a Igreja passa a focar 
suas atenções na evangelização, 
formação de equipes, atendi-
mento aos mais carentes sem a 
necessidade de organização de 
outros eventos para arrecadação 
de recursos.

MM - Como o dinheiro 
arrecadado com o dízimo é 

dízimo: ato de fé, esperança e caridade
O dízimo ajuda a manter em funcionamento a estrutura e as atividades evangelizadoras da paróquia

utilizado?
Luiz Eduardo - Uma co-

munidade paroquial tem muitos 
gastos como: tarifas de água, 
energia e telefone, manutenção 
da casa paroquial, do salão co-
munitário, das dependências do 
prédio da igreja, manutenção da 
catequese, investimentos com 
pessoas visando à formação e ca-
pacitação dos catequistas, líderes 
de grupo, dos coordenadores, 
dos membros dos conselhos, 
dos ministros, dos agentes de 
pastoral e outros. Gastos em 
favor dos mais carentes, gastos 
com materiais para celebrações 
como velas, cálices, hóstias, 
livros litúrgicos. Gastos com 
salários de funcionário e do pa-
dre. Contribuição com a diocese 
para manutenção do seminário 
e seminaristas. Despesas ex-
traordinárias como construção 
de novos espaços necessários 
e reformas. Gastos com muitas 
ações de caráter religioso, social 
e missionário.

MM  - Quanto se deve 
oferecer de dízimo? 

Luiz Eduardo - Deve-se 
devolver a Deus o que mandar 
o nosso coração e o que a nossa 
consciência falar. Dízimo não 
é esmola e nem sobra e nem 
migalhas, pois Deus de nada 
precisa. Ele quer a nossa gra-
tidão. Ele quer que deem com 
alegria, reconhecimento e liber-
dade. Deve-se dar quantia que o 
coração determinar, por opção 
e convicção, livre da avareza e 
do egoísmo.

MM - Com que frequência 
o dízimo deve ser ofertado?

Luiz Eduardo - De modo 
geral e prático, podemos dizer 

que a oferta do dízimo deve ser 
mensal. Assim como você rece-
be seus rendimentos todo mês, 
assim também mensalmente 
deveria fazer a oferta do dízimo. 
A contribuição mensal de cada 
dizimista favorece a organiza-
ção da comunidade. Sabendo 
quanto recebe a igreja pode fazer 
seus orçamentos e previsões, 
bem como pode prestar contas 
regulares aos membros de sua 
comunidade.

MM - É importante que as 
pessoas entreguem o dízimo 
na paróquia que frequentam?

Luiz Eduardo - Temos a 
liberdade de frequentar diversas 
paróquias em diferentes datas. 
Porém cada cristão sempre tem 
como referência uma paróquia 
de sua preferência e por padrão 
esta deveria ser paróquia para 
que a devolução do dízimo 
aconteça.

MM – Existem diferenças 
entre Dízimo e Oferta?

Luiz Eduardo - É necessário 
afirmar que Oferta e Dízimo não 
são a mesma coisa. As ofertas 
complementam a receita ordiná-
ria da comunidade e são doações 
espontâneas a cada missa, sem 
compromisso estável, de acordo 
com a disponibilidade econômi-
ca momentânea do ofertante. 
O dízimo é uma contribuição 
estável, de acordo com a opção 
e convicção do dizimista, por-
tanto é um compromisso que se 
devolve mensalmente.

MM - Qual o objetivo e a 
importância da Pastoral do 
Dízimo?

Luiz Eduardo - A equipe 
da Pastoral do Dízimo tem a 
missão de conscientizar todos os 

paroquianos sobre sua responsa-
bilidade para com a comunidade 
paroquial onde vive e da qual faz 
parte. Neste sentido, importante 
trabalho deve ser feito exata-
mente junto às lideranças das 
pastorais, movimentos e grupos. 
Mais do que aumentar a renda 
da paróquia o principal objetivo 
é conscientizar os fiéis sobre a 
dimensão bíblica, teológica e 
espiritual do dízimo. Além disso, 
mostrar a todos que o dízimo 
é um ato de fé, de esperança e 
caridade e que imaginamos ser 
o mais importante que é teste-
munhar a alegria de uma vida 
agradecida a Deus, por meio da 
oferta mensal do dízimo. Em 
nossa paróquia contamos com 
12 casais participantes desta 
pastoral e posso afirmar que se 
tratam de pessoas comprome-
tidas com o objetivo assumido 
que é de administrar, orientar e 
conscientizar nossos fiéis.

MM - Quem ainda não é 
dizimista, o que deve fazer 
para se tornar um dizimista?

Luiz Eduardo - Particular-
mente em nossa paróquia é muito 
simples. Em todas as celebrações 
dos finais de semana temos um 
casal em mesa própria na entrada 
de nossa igreja. Esse casal tem 
a função de orientar, organizar 
o recebimento e registrar novas 
adesões. Todos os dados do 
dizimista são captados e a partir 
daí o fiel fará parte de uma lista 
de dizimista regular 
desta paróquia.

Jéssica 
Reis

Caros irmãos em Cristo!
Temos vivido tempos de 

graças na comunidade: destaca-
-se a unidade entre os irmãos 
paroquianos, que se envolvem 
em momentos fortes nas cele-
brações, orações, promoções 
e  confraternizações. Essas 
espontâneas iniciativas refletem 
os laços fraternos que se esta-
belecem e o zelo pelas coisas 
de Deus. O maior testemunho 

a alegria da nossa fraternidade
numa comunidade é o: “Vede 
como ele se amam”! Jamais 
devemos perder esse referencial 
recomendado por Jesus: “Nisso 
conhecereis que sois meus dis-
cípulos se vos amardes uns aos 
outros como eu vos amei”. 

Os caminhos do Senhor são 
encantadores: como uma monta-
nha vista de longe que cresce de 
tamanho a cada passo que dela 
nos aproximamos e se torna cada 
vez mais estupenda quando a 
exploramos. Assim é a vida em 
comunidade, quando vivemos 
a unidade, juntos caminhando, 
vamos todos descobrindo e nos 
deliciando nos insondáveis mis-
térios do amor de Deus.

O amor de Deus não muda 
o nosso respeito. Ele continua a 
nos amar sempre e a querer que 

vivamos na sua luz. Ele nos deu 
o seu Espírito santo para nos 
santificar e nos dar a força de 
crer e viver a sua Palavra.

Na medida em que as pessoas 
abrem uma obra maravilhosa de 
transformação em suas vidas, 
edificando a Igreja, a comuni-
dade sobre a rocha que é Ele 
mesmo, sua Palavra, a unidade 
dos irmãos, a alegria da frater-
nidade e a construção do paraíso 
começam a acontecer aqui na 
Terra. Exatamente por isso que 
Jesus disse: “Buscai primeiro 
o reino de Deus e sua justiça 
e tudo mais vos será dado por 
acréscimo”.

O que temos constatado em 
nossa Paróquia é o aumento 
de pessoas que se envolvem 
espontaneamente com a ca-

minhada comunitária. Muitos 
disponibilizam seu tempo, seus 
talentos e esforços para que as 
coisas realmente aconteçam. As 
pastorais, movimentos, grupos 
e ações sociais estão fluindo 
gradativamente e nota-se o 
aumento de voluntários que se 
dispõem a arregaçar as mangas 
nos compromissos necessários 
da comunidade. Gloria a Deus 
por isso e por tudo! 

Outra característica que se 
nota nos paroquianos é a alegria 
que vem do alto, alegria do co-
ração cheio do Espírito Santo. 
Cada dia mais se sente o contagio 
daquilo que Jesus prometeu: “A 
minha alegria eu vos dou, não 
como o mundo dá”...

Caros irmãos continuem 
assim levando a sério seus 

compromissos cristãos na comu-
nidade, sendo luz através do seu 
testemunho e experimentando 
cada vez mais os frutos do amor 
a Deus e ao próximo.

Tenhamos bênçãos neste 
mês de junho dedicado ao 
Sagrado Coração de Jesus e ao 
Imaculado Coração de Maria 
e aos Santos populares: Santo 
Antônio, São João Batista, São 
Pedro e São Paulo.

Enchei-vos do Espírito San-
to, e superai os tão enraizados 
- “ISMOS” - relativismo, indivi-
dualismo, egoísmo, hedonismo, 
entre outros - e a mentalidade 
que vos impedem de viver a ra-
dicalidade evangélica, sinônimo 
de felicidade e Paz.
Pe. Silvio Roberto dos Santos

Pároco.
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Diácono: 
Aristides 

Pereira 
dos 

Santos

Conheça um pouco 
do trabalho dos 

VICENTINOS

Quem são:
Os Vicentinos são um 

grupo de cristãos que se dedi-
cam a ajudar o próximo, não 
apenas dando cesta básica 
para as famílias, mas ofere-
cendo assistência de várias 
outras formas. Realizam a 
caridade de forma organi-
zada. O trabalho do grupo é 
totalmente voluntário, e por 
isso eles necessitam de do-
ações, pois assistem muitas 
famílias. 

Um pouco 
do que fazem:

 Ajudam famílias a pa-
gar consultas de emergência;

 Auxiliam  com doa-
ção de colchões ou outros 
móveis e eletrodomésticos 
(que muitas vezes precisam 
ser comprados);

 Realizam trabalhos 
de capacitação e, em segui-
da, ajudam a encaminhar 
pessoas para o mercado de 
trabalho;

 Trabalham para ajudar 
em reformas de casas; 

 Pagam aluguel para 
duas famílias que foram 
despejadas de suas casas;

 Doam fraldas, remé-
dios, e gêneros de primeira 
necessidade...

Uma de suas 
belas histórias:

Uma das muitas belas 
histórias de ajuda e amor ao 

próximo que este grupo cole-
ciona é a de uma senhora que, 
sem condições financeiras 
para se tratar de um câncer 
no intestino, encontrou ajuda 
no grupo que passou a pagar 
um plano de saúde para ela 
e até hoje a ajuda pagando 
um enfermeiro para que 
ele administre os cuidados 
que as sequelas da doença 
deixaram. Além disso, ainda 
oferecem uma cesta básica 
para que ela possa se manter 
e toda a assistência humana 
e fraterna próprias de um 
cristão. 

Os vicentinos na 
nossa paróquia:

O movimento existe há 
mais de 180 anos e atua no 
mundo inteiro, em mais de 
200 países, seguindo a mes-
ma regra. Organiza-se em 
Conferência Internacional, 
seguida pelas Conferências 
Nacionais, depois tem as 
Conferências Metropolita-
nas, as Centrais, as Particula-
res e as Unidades Vicentinas, 
que são as que funcionam na 
nossa Paróquia. Aqui elas são 
duas: a Conferência Maria 
Mãe de Jesus, e a Conferên-
cia Menino Jesus de Praga.

Uma de nossas Unidades 
Vicentinas se reúne toda 
terça às 20 horas na sala 1 
da paróquia. Eles fazem vi-
sitas quinzenais às famílias 
assistidas, e devido à crise 
a procura aumentou muito, 
e por isso nessecitam de 
fundos para continuar os 
trabalhos. 

No dia 03 de junho, dedi-
cado ao Sagrado Coração de 
Jesus, celebramos também o 
dia Mundial de Oração pela 
Santificação do Clero, instituí-
do pelo papa São João Paulo II 
a 25 de março de 1995, com a 
finalidade de auxiliar os sacer-
dotes a “conformarem-se cada 
vez mais com o coração de Bom 
Pastor”. Nesse dia, o clero de 
nossa Diocese de São José do 
Rio Preto estará reunido com 
seu pastor, Dom Tomé Ferreira 
da Silva, a partir das 9 horas, na 
Paróquia Nossa Senhora Apare-
cida, na cidade de Votuporanga, 
para uma manhã de oração pela 
santificação do clero. 

O evento é um convite 
também aos católicos do mun-
do inteiro para se unirem e 
rezarem pelos sacerdotes e, 
portanto, propomos que todas 
as paróquias e comunidades 
intensifiquem suas preces e 
orações por todos os presbíteros 
do mundo inteiro e, de modo 
particular, pelos que exercem 
o seu ministério no território 
de nossa Diocese. 

O ministério sacerdotal é 
um serviço indispensável para 
a Igreja e para o mundo e requer 
dos sacerdotes fidelidade plena 
a Cristo e incessante união com 
Ele. O sacerdote é o primeiro 
homem a demonstrar que, como 
“homo dei”, isto é, homem de 
fé, é chamado a guiar as co-
munidades e fiéis a um vivo e 
decidido amadurecimento da fé 
em Deus, jorrando rios de água 
viva em seus rebanhos, na exata 
medida em que bebe com fé as 
palavras de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, abrindo-se à graça do 
Espírito Santo. 

Nessa dimensão, o sa-
cerdote deve ser, portanto, 
testemunha da vida nova que 
brota de Cristo Ressuscitado, 
o que exige viver uma vida 
de santidade e, sobretudo, ser 
missionário para transmitir a 
fé em suas comunidades, de tal 
forma que as suas celebrações 
eucarísticas levem os fiéis ao 
feliz encontro com Deus. 

Sabemos, contudo, que sem 
a graça de Deus é impossível 
ao homem ser santo. É nesse 
sentido que a oração dos fiéis 
por seus pastores se torna in-
dispensável, pois faz a Igreja 
crescer em unidade e santidade. 
Faz suscitar, pela força do Es-
pírito Santo, sacerdotes que se 
encantem por Jesus, que entrem 
em sintonia e amizade com Ele, 
que façam tudo por amor, com 
gratidão, com generosidade, 
de coração aberto para amar e 
servir de modo desinteressado, 
capaz de acolher, celebrar e 
agradecer. 

O papa Francisco destacou 
que os sacerdotes precisam 
ser “conscientes de terem sido 
escolhidos entre os homens e 
constituídos em seu favor para 
esperar nas coisas de Deus, 
exercitem com alegria e com 
caridade sincera a obra sacer-
dotal de Cristo, unicamente 
com a intenção de agradar a 
Deus e não e si mesmos. Sejam 
pastores, não funcionários, 
sejam mediadores, não inter-
mediários”. 

Sem a oração e a intercessão 
dos fiéis junto a Deus, a missão 
dos sacerdotes torna-se muito 
mais difícil, especialmente 
nos tempos atuais, repletos de 
desafios para a vivência da fé. 

Enfim, peçamos a Deus sa-
cerdotes santos, bons pastores, 
dotados da mesma caridade 
pastoral que ardia no coração 
de Cristo! Rezemos, pois, nas 
intenções de nossos queridos 
sacerdotes, a fim de que a vida 
e o ministério deles sejam vi-
vidos na alegria do Evangelho 
que nos liberta do pecado, da 
tristeza, do vazio interior e do 
isolamento! Que Maria, mãe 
dos sacerdotes, os ajude a ter um 
coração puro, manso e humilde 
como o Coração do seu Filho! 

Dia Mundial de Oração 
pela Santificação do Clero

1º Strogonoff do Menino 
acontece no dia 19 de junho
A partir das 11 horas, no salão paroquial, você 
poderá retirar o seu prato por apenas 25 reais

Hum... que delícia não? 
Pois é, além de ser gostoso, 
participar deste evento é muito 
melhor pela causa que abraça, 
ou seja, continuar assistindo as 
pessoas carentes e mais neces-
sitadas, sendo de nossa comu-
nidade ou não. Que tal ajudar? 
Vamos arregaçar as mangas? 
É só procurar... os convites já 
estão à venda nas missas e na 
secretaria da paróquia.

Os Vicentinos assistem 
muitas famílias e vivem de 
doações, pois fazem um tra-
balho totalmente voluntário. O 
objetivo do evento é justamente 
este: arrecadar fundos para que 
possam continuar seu trabalho, 
já que muitas vezes os mem-
bros da equipe tiram dinheiro 
do próprio bolso para ajudar e 
por isso precisam de auxílio 
para continuar viabilizando 
sua assistência.

A ideia do 1º Strogonoff  
surgiu de uma conversa entre 
os membros do grupo, pois 
todo final de ano o grupo re-
aliza o tradicional Yakisoba, e 
partir disso pensaram por que 
não fazer algo do tipo para 
angariar fundos. Pensou-se no 
Strogonoff, comida que tem 
boa aceitação do público. 

O grupo precisa de voluntá-
rios que ajudem na arrecadação 
de filé de frango e batata palha. 
Quem estiver disposto a fazer 
o bem deve entrar em contato 
com a secretaria da paróquia 
e deixar o nome e o telefone. 
Toda a comunidade pode aju-
dar não só comprando o Stro-
gonoff, mas também doando 
os ingredientes ou indicando 
patrocinadores e divulgando 
o evento para amigos. 

Matheus 
Soares

Venha conhecer o trabalho! 
Você vai se apaixonar. 
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A devoção ao Imaculado Coração 
de Maria começou concretamente a 
partir do dia 13 de maio de 1917, 
quando Nossa Senhora apareceu em 
Fátima, na Cova da Iría, Portugal, a 
três pequenos pastores: Lúcia, Fran-
cisco e Jacinta.

Nesse mesmo momento, Ela 
divulgou e ofereceu meios para a 
propagação da devoção. Embora não 
possamos deixar de mencionar que no 
ano de 1830 a Virgem Maria apareceu 
a Catarina Labouré, na França, e man-
dou que ela cunhasse uma medalha 
na qual ostenta num dos lados o M, 
emblema do Nome de Maria, numa 
alusão ao devido reconhecimento que 
a humanidade deve ter à Mãe San-
tíssima pelo auxílio, zelo e cuidados 
que maternalmente e repleta de amor 
Ela dedica a todos os seus filhos, 
principalmente aqueles que buscam 
a sua preciosa e tão querida proteção. 

Pelas muitas graças alcançadas, a 
medalha ficou conhecida como “Me-
dalha Milagrosa”. Embaixo do M de 
Maria estão dois corações, represen-
tando o Sagrado Coração de Jesus e 
o Imaculado Coração de Maria. 

Mas, sem dúvida, foi em Fátima 
que a Virgem Maria solicitou clara-
mente a Irmã Lúcia que divulgasse 
a sua devoção, que levou o pedido 
da Mãe Santíssima ao conhecimento 

Gabriel 
Bonfim

das autoridades eclesiásticas, para 
que fosse realizado o desejo Divino, 
sendo instituída a devoção ao Seu 
Imaculado Coração. 

Da mesma forma que a devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus, a devoção 
ao Imaculado Coração de Maria tem 
amplitude mundial, sendo cultivada 
fervorosamente por um grande nú-
mero de fiéis.

Maria Creuza Dutra Silva é paro-
quiana de nossa comunidade, e conta 
um pouco sobre sua devoção: “Eu amo 
Maria, e tudo que faço no meu dia, 
eu coloco ela na frente. Também peço 
para que Ela na sua Infinita Bondade 
me ensine a amar cada vez mais seu 
filho Jesus”, diz emocionada.

A Diocese de Rio Preto tem o 
Coração de Maria como padroeiro. 
O Papa Pio XII declarou em 17 de 
agosto de 1954, atendendo 
o desejo e o pedido de Dom 
Lafayette.

Misericórdia é dar o 
coração a quem necessita

Karina 
Catelan

O filho de Deus possui amor sem 
limites para conosco. Jesus nos deu a 
vida através de sua morte e ainda nos 
oferece como graça o seu manso e hu-
milde Coração, que fora transpassado 
pela lança do soldado Longuinho, na 
Cruz do Calvário, jorrando sangue e 
água que representam o batismo e a 
eucaristia juntamente com a Igreja. 
Foi em 27 de dezembro de 1673, 
que Jesus Cristo revelou-se a Santa 
Margarida Maria Alacoque, enquanto 
acontecia a exposição do Santíssimo 
Sacramento e para ela ainda teve mais 
duas aparições de Cristo.

Em suas aparições, o próprio Se-
nhor concedeu seu Sagrado Coração 
e propôs que o colocasse em oração. 
“Eis aqui o coração que tanto amou 
os homens e pelos quais é tão mal 
correspondido, pelo menos tu, filha 
minha, chora pelos que me ofendem, 
geme pelos que não querem orar, 
imola-te pelos que renegam e blas-
femam contra o meu santo nome.”, 
disse Jesus para Santa Margarida.

Uma das formas de lembrar esta 
devoção foi por meio do Apostolado 
da Oração, que é pautado na adesão 
das pessoas oferecerem seus tra-
balhos, suas ocupações em oração, 
enfim todas suas atividades diárias 
ao Coração de Jesus.

Regina Céli Pinhata Novelini, 
63, devota, membro e coordenadora 
do grupo na nossa paróquia conta 
como iniciou sua participação no 
grupo.“Começou quando fui convi-
dada e assisti à palestra de inaugu-
ração do Apostolado da Oração em 
nossa recém criada paróquia e me 
senti profundamente tocada por esse 
amor de Jesus por nós.”

E o amor pela oração ao Sagrado 
Coração passa de geração para ge-
ração. “Estou no Apostolado há 34 
anos, mas passei minha infância e 

Sagrado Coração 
de Jesus: tenha 

misericórdia de nós

adolescência acompanhando minha 
mãe que fazia parte do movimento. 
Vendo o amor, a fé e a confiança que 
ela tinha no Sagrado Coração de Jesus 
foi que também passei a amar e ser 
devota.”, contou Dona Aparecida do 
Nascimento Gouveia, 70, devota e 
membro do grupo na nossa paróquia 

Muito além daquilo que os olhos 
podem ver, o coração pode sentir e 
Jesus mesmo com seu coração ensan-
guentado e chagado não desistiu de 
nós e ensina que devemos repassar 
esse amor a diante. Saber agradecer, 
ajudar o próximo, oferecer seu co-
ração como sinal de misericórdia e 
compaixão. “O coração é considerado 
o núcleo da pessoa, o centro de toda 
sua vida. O Coração de Jesus é o 
símbolo do amor do Pai e do Espíri-
to Santo para conosco, é Cristo por 
dentro: manso, humilde, paciente, 
terno, compassivo, generoso, afável, 
fornalha ardente de caridade, amigo 
das crianças e dos pecadores, é o 
bom pastor que atende com carinho 
a ovelha perdida. A Santíssima Trin-
dade tem Coração: é o de Jesus.”, 
completa Dona Regina.

Que nos tornemos cada dia mais 
semelhantes ao Nosso Senhor, que 
nossos corações transpassados diaria-
mente com as lanças deste mundo não 
corroa nosso amor, nossa disposição 
em perdoar, compartilhar, agradecer 
e rezar. “Sei bem o amor que sinto, 
o desejo de cada vez melhorar mais 
como cristã, a alegria de participar dos 
sacramentos e o gosto pela oração; 
tudo isso devo ao Sagrado Coração 
de Jesus. Fazer parte deste apostolado 
é sentir o coração de Jesus pulsar no 
seu coração quando o recebemos na 
Eucaristia, é amar estar na sua pre-
sença em adoração, e sentir orgulho 
ao usar sua fita e, ao mesmo tempo, 
de sentir indigna.”, finaliza Dona 
Aparecida.

Senhor manso e humilde de cora-
ção: fazei o nosso coração 
semelhante ao vosso!

casamentos 
na PaRÓQUIa

Renato e Camila Jorge Augusto e Camila

a encantadora 
devoção ao imaculado

 Coração  
de Maria
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Criada em Campinas 
no de 1998, a pastoral 
Pequeninos do Senhor 
tem por objetivo acolher e 
evangelizar crianças de 03 
a 08 anos. Durante as mis-
sas de domingo, as crianças 
ficam com os catequistas 
que, de forma didática, 
evangelizam os pequenos 
por meio do teatro, música, 
desenhos, dinâmicas e etc. 
numa linguagem específica 
para eles.

No mês de junho, a 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga comemora 10 anos 
de Pastoral Pequeninos do 
Senhor. Fomos a primeira 
paróquia a implantar essa 
pastoral fora da diocese de 
Campinas. Hoje a pastoral 
está presente em várias 
igrejas do Brasil e do 
mundo e somos a única da 
diocese de Rio Preto.

Durante esses 10 anos, 
passaram muitas crianças 
pelos Pequeninos do Se-
nhor. Dentre elas a Sofia 
que tem 9 anos e frequenta 
a pastoral já há 3 anos e 
sempre se dedica nas ativi-

dades da Pastoral: “Gosto 
dos desenhos. Amo pintar. 
A parte da bíblia que eu 
mais gosto é a da Páscoa 
quando Cristo ressuscita. 
Aprendi mais sobre Jesus 
aqui nos Pequeninos e fiz 
muitas amizades”, diz ela. 

Para os pais, também é 
importante a permanência 

dos seus filhos na Pastoral 
por diversos motivos. Se-
gundo Gislaine Carvalho, 
mãe do Gabriel de 5 anos, 
que começou a frequentar 
a paróquia Menino Jesus 
de Praga justamente para 
que o filho frequentasse a 
Pastoral: “Eu acho mara-
vilhoso o Pequeninos do 
Senhor até porque, em vez 
do Gabriel ficar na missa 

brincando e correndo, ele 
fica junto com as demais 
crianças sendo evangeli-
zado” - diz Gislaine que 
ainda acrescenta: “se todas 
igrejas tivessem os Peque-
ninos, tenho certeza que 
mais mães participariam 
da missa. Eu mudei de 
igreja justamente por esta 
questão. O Gabriel não 
parava quieto e agora ele 
aprende muito e vem no 
carro falando tudo o que 
aprendeu”. 

Nesses 10 anos passaram 
também vários voluntários 
catequistas coordenados 
por Luzia Garbellini. A 
esses catequistas, que tanto 
trabalharam e trabalham 
para a formação espiritual 
das crianças levando a pala-
vra de Deus, ensinando-os 
a rezar, a fazer o bem e a 
respeitar todas as pessoas, o 
nosso muito obrigado. Vida 
longa aos Pequeninos do 
Senhor, que Deus abençoe 
as crianças, os pais e todos 
os catequistas.

Éder Carvalho

Se todas as 
igrejas tivessem 
os Pequeninos, 
tenho certeza 

que mais mães 
participariam 

da missa

Pequeninos do Senhor 
comemora 10 anos
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DIA DOS NAMORADOSDIA DOS NAMORADOS

O outro casal que também frequenta 
e se conheceu na Paróquia é Bruna Mano 
Pagani, 21 anos e Marco Antonio Bonuto 
Fernandes, 28 anos. É bonito de ver o 
namoro dos dois, principalmente pela 
parceria dentro da Igreja, 

Marco relata que conheceu a Bruna, 
num sábado à tarde no Jupac. “Neste dia 
exatamente não cheguei a falar com ela, 
não tivemos nenhum contato. À medida 
que fui frequentando o grupo comecei 
a tentar algumas coisas.” Bruna conta 
que ele a adicionou nas redes sociais e 
começaram a conversar mais. “Depois 
de uns quatro meses de conversa, um dia 
antes do Beraká nós ficamos.”

Marco conta que no início foi difícil, 
pois Bruna não dava muita bola. “Ela 
havia pagado para ir a Jornada Mundial 
que aconteceu no Rio de Janeiro, no 
entanto eu não ia, mas acabei decidindo 
e fui também. Antes mesmo de viajar ela 
disse que não queria nada. Fomos para a 
Jornada, e lá ela quis conversar comigo, 
mas acabei também sendo um pouco 
irredutível.” Quando tem que acontecer, 
às coisas dão certo, pois na volta Marco 
e Bruna engrenaram de vez no namoro 
e já estão juntos há quase três anos. “O 
Papa fez um milagre na Jornada”, co-
menta Marco.

Para o casal, a caminhada com Deus 
é essencial para o namoro dar certo, estar 
juntos na Igreja. “Vimos muitos casais de 
namorados, até mesmo casamentos termi-
nados, mas a gente fala que a caminhada 
com Deus é muito importante, junto com 
o respeito e o diálogo entre o casal, porque 
ninguém é cem por cento perfeito, somos 
e temos costumes diferentes, e um vai 
dando força para o outro,” afirma Bruna.

Marco hoje é coordenador do JUPAC, 
e juntos eles participam de muitas ações 
na Igreja. No dia da entrevista, plena 
sexta-feira dia de passear para a maioria, 

Histórias que começaram 
sobre os olhos de Deus

Uma data criada especialmente para 
os casais de namorados, dia 12 de ju-
nho, véspera do dia de Santo Antônio, o 
santo casamenteiro. Milhares de casais 
apaixonados aproveitam essa data para 
relembrar os melhores momentos da 
história de amor, fazer declarações e 
dar presentes. As surpresas românticas 
também são responsáveis por tornar 
esse dia ainda mais especial.

Para encontrar um parceiro nos dias 
de hoje, não está nada fácil. Muitos 
solteiros querem somente aproveitar 
a vida ou porque realmente ainda não 

acharam como se diz: “a tampa da sua 
panela”! 

Mas quando o amor está destinado, 
e principalmente quando será encon-
trado sobre as bênçãos de Deus, o 
lugar certo e a hora certa acontecem. 
Essas duas histórias de amor que hoje 
compartilho, tinham que acontecer 
dentro da Igreja e foi aqui na Paróquia 
Menino Jesus de Praga que estes casais 
se encontraram; um já com data mar-
cada para o casamento e outro já com 
os planos de um dia também subirem 
ao altar.

Rúbia Cardoso Moreira, 24 anos, 
e Valter Martins de Souza Junior, 29 
anos, há quatro anos estão juntos, e 
se conheceram no grupo de oração da 
Paróquia. Rúbia conta que estava em 
casa e decidiu ir ao grupo de oração. 
“Quando cheguei não estava aconte-
cendo o grupo, estava havendo uma 
reunião e o Valter estava sentado no 
banco. Perguntei a ele se não teria 
o grupo de oração Dom Bosco, e a 
resposta foi que eles iriam se reunir 
nas casas, e logo em seguida ele me 
convidou para ir. Como um amigo em 
comum que eu conhecia, o Miguel, 
também iria, aceitei na hora.  

A amizade foi se fortalecendo com 
muitas conversas... Um dia, eles esta-
vam na represa e Valter deu o primeiro 
presente a Rúbia: uma flor. Neste dia, 
ela só falava do seu TCC, e pediu para 
que eles mudassem de assunto, pois não 
agüentava mais pensar no bendito TCC. 
Então veio Valter e mudou o assunto... 
deu um beijo em Rúbia, e foi a melhor 
forma de fazê-la parar de falar.

O pedido de namoro também foi 
diferente: foi Rúbia quem pediu Val-
ter em namoro. “Foi esquisito ela me 
pedir em namoro, mas foi muito bom,” 
conta Valter. Os dois vão se casar no 
próximo dia 18 de junho e ele comenta 
um fato engraçado sobre isso. Primeiro 
esclarece que foi ele quem a pediu 
em casamento, por mensagem, mas 

rúbia e ValTer

bruna e MarCo

pediu... (risos). “Quando ela foi fazer 
a prova de carro para tirar a CNH, eu 
disse a ela que se passasse poderia 
marcar a data do casamento, mas nós 
dois tínhamos certeza de que ela iria 
reprovar, mas eis que ela me manda 
uma mensagem após a prova, dizendo, 
já podia marcar a data!”. 

Para o casal, a amizade foi o fator 
principal, e acreditam muito no amor, 
no amor de Deus. “Somos cúmplices, 
parceiros, tudo foi preparação de Deus.  
Deus nos dá os sinais e temos que 
pegar”, afirma Rúbia.

Rúbia e Valter são servos do Grupo 
de Oração da Paróquia, e amadurece-
ram juntos na fé. “Um completa o outro, 
o que falta em mim tem nela, e o que 
falta nela tem em mim”, conta Valter. 

“A Igreja é nossa reconciliação ”

eles já tinham um compromisso: rezar o 
terço. Por isso que mesmo como um casal 
igual a outros que tem suas brigas, as 
coisas ficam mais fáceis, pois estão com 
Deus. “O que sustenta nosso namoro é que 
estamos juntos na Igreja, pois um exemplo 
se briguei com a Bruna de manhã, mas 
a noite temos o terço, é impossível ficar 
brigados, já pego em sua mão e come-
çamos a rezar, e tudo vai ficando bem”. 
E Bruna, completa com uma frase muito 
linda. “A Igreja é nossa reconciliação”.

E como o Padre Silvio sempre comen-
ta em suas fotos nas Redes Sociais: “esse 
namoro vai dar casamento!”, encerro a 
entrevista com a pergunta que interessa a 
Bruna, mas que a resposta parte de Marco: 
vai sair casamento? “O casamento pode 
ter certeza que sairá, e não vai demorar 
muito não, o Padre Silvio vai realizar este 
casamento”, afirma Marco.

É muito bom podermos ver casais 
assim felizes e, principalmente, que tem 
em sua base na união o amor de Deus, 
a participação juntos na Igreja. E posso 
dizer que namoros e casamentos, que 
começam assim são como se diz a sagrada 
escritura: “O que Deus uniu, o homem 
não separa”.

Quero deixar aqui para as pessoas que estão solteiras, como eu, que não precisam 
ficar tristes, entediadas ou entrar em “depressão” no Dia dos Namorados. Mesmo 
sem ter a companhia de um namorado ou namorada, o Dia dos Namorados pode ser 
uma data bastante divertida para os solteiros, basta ter criatividade e, acima de tudo, 
amor próprio.

Uma sugestão aos solteiros para fazerem no Dia dos Namorados: reúna 
todos os seus amigos “solteiros” e faça um jantar bem diver-
tido. Tenha paciência e aceite o tempo certo, até o dia em que 
Deus colocar alguém muito especial, aquele (a) que será o 
companheiro (a) da sua vida!!!! 

Camila 
Furlanetto
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Santo Antônio é um dos santos 
mais populares da Igreja Católica. 
Com certeza se você perguntar a 
alguém sobre ele, mesmo quem não 
seja católico, vai associá-lo à fama 
de santo casamenteiro. 

Mas não foi por ajudar mulheres 
solteiras a encontrar sua cara metade 
que Santo Antônio foi canonizado. 
Quando largou tudo, a vida rica, pra 
seguir a vida religiosa,  Fernando 
como foi batizado, era um homem 
muito bondoso, ajudava muitas 
famílias pobres que não tinham 
o que comer. Por isso no dia de 
Santo Antônio é esse espírito de 
generosidade e amor ao próximo 
que devemos lembrar e homenagear.

 Embora tenha sido batizado 
como Fernando, foi como Antônio 
de Coimbra ou Antônio de Pádua, 
como alguns preferem chamá-lo, 
que Santo Antônio ganhou populari-
dade entre católicos de todo mundo. 

O frade, que nasceu em Lisboa, 
em 1195, e morreu na Itália aos 36, 
foi canonizado um ano depois de 
morrer. Santo Antônio começou sua 
trajetória religiosa na Congregação 
dos Cônegos Regulares de Santo 
Agostinho, em Lisboa, mas em 
pouco tempo se sensibilizou com 
a causa franciscana e decidiu se 
tornar um missionário. Ao entrar 
na Congregação dos Franciscanos, 
onde recebeu o nome de Antônio 
de Coimbra, o frade foi pregar o 
evangelho na África, mas por motivo 
de doença teve que retornar.

Um problema no navio em que 
estava obrigou Santo Antônio a ficar 
na Itália, país onde conheceu São 
Francisco de Assis. Santo Antônio 
então dedicou sua vida religiosa a 
pregar para os humildes na Europa 
e seus sermões ficaram conhecidos 
pela simplicidade e clareza. Santo 
Antônio se destacou por ser um 
ótimo pregador. Sua capacidade 
de falar de forma simples, direta-
mente para o povo, o fez ganhar 
popularidade.

Padre Sílvio explica que  Santo 
Antônio era um grande pregador, 
que conseguia convencer as pessoas 
das verdades da fé, de Jesus Cristo. 
“Tem até uma lenda  que diz que 
quando ele pregava os peixes saí-
am da água pra ouvi-lo”, lembra. 
Entre as principais características 
do santo estão a luta pela justiça e 
a valorização dos mais humildes. 

Há muitas teorias em relação 
ao título de santo casamenteiro. 
Embora não tenha nada específico 
sobre casamento em seus sermões, 
Santo Antônio ficou conhecido 

como o santo que ajuda mulheres a 
encontrarem um marido. Segundo 
alguns estudiosos, a fama ganhou 
popularidade porque em uma so-
ciedade onde as mulheres eram, 
em geral, marginalizadas, Santo 
Antônio ajudava moças humildes a 
conseguirem um dote e um enxoval 
para poderem se casar.

Já a história do pão de Santo An-
tônio remonta a um fato curioso que 
é assim narrado: “Antônio comovia-
-se tanto com a pobreza que, certa 
vez, distribuiu aos pobres todo o pão 
do convento em que vivia. O frade 
padeiro ficou em apuros quando, na 
hora da refeição, percebeu que os 
frades não tinham o que comer: os 
pães tinham sido “roubados”. Atô-
nito, foi contar o ocorrido a Antônio 
que disse pra que ele voltasse ao 
lugar que os tinha deixado. Quando 
chegou lá, os cestos transbordavam 
de pães. Por tradição, o pãozinho 
de Santo Antônio é colocado, pelos 
fiéis, nos sacos de farinha ou nas 
vasilhas de arroz, pra que nunca 
falte o que comer.

Eu na Basílica de Santo 
Antônio em Pádua

Em setembro do ano passado 
tive a oportunidade de conhecer  
Pádua, onde Santo Antônio passou 
os últimos anos de sua vida e onde 
está a Basílica de Santo Antônio que 
abriga os restos mortais dele.

A Basílica, por fora, não é das 
mais bonitas da Itália, mas  é impo-
nente. Foi construída entre 1238 e 
1310 e a arquitetura tem múltiplas 
influências: romântica, gótica e 
bizantina nas cúpulas e torres. O 
interior tem uma decoração bastante 
requintada, com afrescos e outras 
pinturas, estátuas e relevos em 
mármore distribuídos pelas naves 
e pelas diversas capelas, cada uma 
num estilo.

Os fiéis não podem tirar foto; 
como na maioria das igrejas, entra-
mos em fila e logo nos deparamos 
com o túmulo de Santo Antônio. 
Ao colocar as mãos no túmulo 
de mármore, uma emoção muito 
grande tomou conta de mim. Foi 
difícil segurar as lágrimas. Fiquei 
em êxtase e imensamente grata por 
aquele momento. 

Quase em frente ao túmulo está 
a Capela das Relíquias, que abriga 
vários objetos usados por ele nas 
missas como os cálices, a túnica 
que ele vestia na época e um reli-
cário onde está a língua e as cordas 
vocais do santo. Passei duas vezes 
por esse lugar, não queria tirar os 

Muito além de “san-
tos juninos”, os santos 
populares Santo Antônio 
(13.06), São João (24.06), 
São Pedro e São Paulo 
(29.06) foram seguidores 
e pregadores de Jesus e 
tiveram grande influência 
na religião católica. Foram 
líderes da Igreja tanto na fé 
quando na pregação.

Conhecido como san-
to casamenteiro, Santo 
antônio também é o santo 
de todo o mundo, pois 
sua imagem e devoção 
se encontram em pessoas 
de várias nacionalidades. 
(leia mais ao lado).  

O Evangelho segundo 
João, 1, versículo 1 diz que 
“No princípio era o Verbo, 
e o Verbo estava junto de 
Deus e o Verbo era Deus.”

São João Batista era 
profeta e precursor de Je-
sus. Introduziu o batismo 
e batizou Jesus às margens 
do Rio Jordão. Teve sua 
cabeça decapitada e entre-
gue ao rei em uma bandeja 
de prata.

Conhecido como o 
santo festeiro, é o grande 
anfitrião das festas juninas, 
em que a noite é a mais 
longa no ano, pois coincide 
com o solstício de inverno 
na América do Sul. Dia 24 
de junho é também a data 
em que se comemora seu 
aniversário.

  
São Paulo nasceu Sau-

lo, e se converteu após 
ter uma visão de Jesus 
ressuscitado e ficar cego 
por três dias. Entregou-se 
às orações e teve sua visão 
recuperada, simbolizando 
a cegueira espiritual em 
que se encontrava. Após 
esse episódio, passou de 
perseguidor a perseguido 
e converteu-se. Depois 
de Cristo, foi o maior di-
vulgador do cristianismo. 
Treze epístolas do Novo 
Testamento são atribuídas 
a ele. Uma das mais lindas 
se encontra em 1 Coríntios 
13:1. “Ainda que eu falasse 
as línguas dos homens e 
dos anjos, e não tivesse 
amor, seria como o metal 
que soa ou como o sino 
que tine.”

São Pedro é conhecido 
como o porteiro do céu, 
guardião das chuvas, o 
santo dos pescadores e 
das viúvas. Foi também o 
primeiro papa.

Seu nome de batismo 
era Simão, mas passou a 
ser chamado de Pedro por 
Jesus que lhe incumbiu de 
fundar a primeira igreja e 
reunir os fiéis. 

SanTo anTônIo- um exemplo de 
generosidade e amor ao  próximo

olhos. Fiquei hipnotizada e muito 
emocionada.

Dizem que quando abriram a 
tumba de Santo Antônio para trans-
portar o corpo da antiga igrejinha até 
o local da tumba nova na Basílica, 
viram que apenas a língua e as 
cordas vocais estavam intactas. Aí 
interpretaram logo como uma prova 
de que a pregação do santo era obra 
de Deus e, por isso, tais partes do 
corpo viraram relíquias.

A sensação de ver tudo isso é 
indescritível, primeiro por eu nunca 
ter estado  diante dos restos mortais 
de um santo e ainda mais do meu 
santinho, que sou devota há muitos 
anos. Sai de lá renovada, me sentin-
do abençoada e ainda mais devota 
desse santo.

Além devota de Santo Antônio, 
faço coleção de santinhos. Uma das 
imagens, que eu gosto muito vem 
com essa oração que deixo aqui  
pra todos enamorados  que pedem 
proteção a Santo Antônio.

Meu grande amigo Santo 
Antônio, tu que és o protetor dos 
enamorados, olha pra mim, para a 
minha vida, para os meus anseios. 
Defende-me dos perigos, afasta de 
mim os fracassos, as desilusões, 
os desencantos. Faze que eu seja 
realista, confiante, digno e alegre. 
Que eu encontre um amor que me 
agrade, seja trabalhador, virtuoso e 
responsável. Que eu saiba caminhar 
para o futuro e para a vida a dois 
com as disposições de quem rece-
beu de Deus uma vocação sagrada 
e um dever social. Que meu amor 
seja feliz e sem medidas. Que todos 
os enamorados busquem a mútua 
compreensão, a comunhão de vida 
e o crescimento na 
fé. Assim seja.

Graciela 
Andrade

grandes líderes da Igreja são 
os famosos Santos Juninos

Pregadores e seguidores de Jesus 
são lembrados em festas juninas

Marcela
 Pinoti
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Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

José de Anchieta nas-
ceu no dia 19 de março de 
1534, na ilha de Tenerife, 
arquipélago das Caná-
rias, Espanha. Seus pais, 
que eram descendentes 
de nobres, decidiram 
mandá-lo completar seus 
estudos na Universidade 
de Coimbra, em Portugal. 
Era um jovem inteligen-
te, alegre, estimado por 
todos, exímio escritor, 
amava poesia e gostava 
de declamar.

Tendo entrado na 
Companhia de Jesus em 
Coimbra, foi mandado 
como missionário para o Brasil com 
apenas 19 anos de idade, chegando 
à Bahia em 1553. Junto ao Padre 
Manoel da Nóbrega, chegou à Capi-
tania de São Vicente em 1554 e, no 
Planalto Piratininga, fundou a cidade 
de São Paulo.

Ali, numa humilde cabana feita 
de barro e paus, coberta de palhas, 
dava aulas de português e latim, 
dando início ao Colégio São Paulo, 
sendo considerado nosso primeiro 
professor. Nesse ambiente, iniciou 
seu trabalho missionário e onde mi-
lhares de conversões ao cristianismo 
se concretizaram. Essa pequena casa 
também servia de enfermaria, dormi-
tório, refeitório, cozinha e dispensa, 
onde viviam os vários jesuítas que 
aqui chegaram.

amoR eXIGente
Comportamento  dos pais e filhos

Célia Regina 
Cavícchia 

Vasconcelos

Não está sendo fácil ensinar 
valores aos filhos. Mesmo que 
seja um dos mais necessários 
no nosso cotidiano, como o de 
não mentir.  Por exemplo, pas-
samosmuitos anos dizendo-lhes  
que não se pode mentir e acre-
ditamos que, com palavras, eles 
aprendem  e que, dificilmente, 
irão contar mentiras.  Mas nos 
esquecemos de que os filhos 
aprendem com o modo como 
nos comportamos diante deles.  
Imaginemos a seguinte situação: 
o telefone toca e pedimos a um 
dos filhos atender e dizer para a 
pessoa, “se for um determinado 
fulano”, do outro lado da linha  
que não estamos. Se, durante 
anos e anos, falamos para não 
mentir, em questão de minutos, 
com esse nosso comportamen-
to, os nossos filhos aprendem 
a mentir. 

Esse pequeno exemplo serve 
de ponto de partida para refle-
tirmos sobre os modelos com 
os quais convivemos com os 
nossos familiares. Os nossos 
filhos introjetam esses modelos 
na convivência com a família, 
com a escola, com os grupos de 
amigos, com a comunidade e, 
enfim, com a sociedade. Quando 
crescem, espelham, na maioria 
das vezes, os valoresinfluencia-
dos por esses modelos. 

Se crescem com comporta-
mentos inadequados, como não 

arrumar seus pertences pessoais e 
seu espaço na casa, mentir, enga-
nar, e até mesmo agredir, acabam 
afetando o nosso comportamento 
também. Ficamos pais ansiosos, 
descontrolados e neuróticos e, 
assim, não conseguimos enten-
der que a desestruturação come-
çou bemlá atrás e que não é de 
um dia para o outro que vamos 
arrumar tudo.

É partindo da ideia de que o 
comportamentodos pais afeta os 
filhos e o dos filhos também afeta 
os pais, que os participantesdo 
grupo de apoio Amor-Exigente 
discutem, neste mês de junho 
o princípio “comportamento”.  
O objetivoé saber que, para ter 
sucesso nos nossos relaciona-
mentos  e influenciar  na recu-
peração dos nossos familiares 
doentes e de comportamentos 
inadequados, precisamos ser 
modelos  e viver nossas escolhas 
com dedicação, determinação e 
perseverança. Precisamos ava-
liar e poder saber o que mudar, 
o que melhorar, o que fazer, o 
que deixar de fazer.

E você está convidado a par-
ticipar dessas discussões com os 
participantes do Amor-Exigente, 
às quartas-feiras, às 19h30, no 
salão paroquial.

São José de Anchieta, o 
primeiro missionário 
em terras brasileiras

José de Anchieta 
catequizava os ín-
dios, preparava-os 
para conviver com 
a chegada dos co-
lonizadores, dava-
-lhes aula de higiene, 
medicina, música e 
literatura. Ao mesmo 
tempo, aprendia com 
eles, colecionando 
receitas de nossa flora 
medicinal e as usava 
frequentemente; foi 
portanto nosso pri-
meiro farmacêutico 
e médico.

Muito devoto e 
consagrado à mãe de Deus Maria, fez 
um poema dedicado a ela nas areias 
da praia: o famoso “Poema à Virgem”. 
Através das crianças que frequenta-
vam a escola, estendia seu apostolado 
aos pais, para manter neles a fé.

Depois de tão maravilhoso tra-
balho missionário, José de Anchieta 
morreu no dia 9 de junho de 1597, em 
Reritiba, Espírito Santo, sendo reco-
nhecido como “Apóstolo do Brasil”. 
Foi beatificado por São João Paulo II 
em 1980 e canonizado em 3 de abril 
de 2014, pelo Papa Francisco, sendo 
que sua festa litúrgica é comemorada 
no dia 9 de junho.

CaTEquIzanDoS ParTICIPaM Da 1ª EuCarISTIa na ParóquIa
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Missa dos Advogados - Santo Ivo

Coroação de Nossa Senhora pelas crianças da paróquia 

Pentecostes com os Crismandos - 2016

Procissão de Corpus Christi Missa e vigília de Pentecostes

Retiro do Jupac em Jaci Dia de Oração pela unidade dos 
Cristãos - Pastor Ryordan Salles da 

igreja Batista e padre Silvio

Bênção inaugural da empresa 
Bela Flor com Tchesco

Celebração da missa do Dia Mundial das 
Comunicações Pascom Diocesana na 

paróquia Menino Jesus de Praga

Pastoral familiar promove encontro de 
casais com mais de 10 anos de matrimônio

Missa no condomínio Recanto Real 
- Rede de Comunidades

Missa no condomínio Green Garden - 
Rede de Comunidades Visitas do padre Carlão 

e seminarista Clayton
Padre Silvio na festa de 

Casamento de João e Nayara

Crianças apresentadas à comunidade no altar Batizados na paróquia



JUNHO/201610

acontecImentos da caPeLa

Coroação de Nossa Senhora
Erika Tofanini recebe os 
parabéns do pe. SílvioA costela ficou por conta da Cida Maracanã. Hum...

Pequeno Heitor leva 
flores para coroar 

Nossa Senhora

Aniversariantes do mêsCostelada foi sucesso!!!!! Costelada - o pessoal da cozinha fez bonito. Parabéns!! 

Acontecerá no próximo dia 10 
de junho, sexta-feira, às 19h30min, 
a Missa da Crisma da Paróquia 
Menino Jesus de Praga e também 
da Capela São Pedro. Dos 118 que 
almejam alcançar a confirmação 
- 101 paroquianos e 17 da capela 
-, 63 crismandos já concluíram a 
preparação, que se estendeu por 
dois anos, e estão aptos a receber 
o Sacramento da Crisma, para que 
se tornem testemunhas da graça do 
Sacramento do Batismo, recebido 
quando ainda eram muito crianças. 
A preparação deles esteve sob a 
supervisão do catequista Isaac, da 
Capela São Pedro, e dos Catequistas 
da Paróquia Amanda, Rafael, Eli, 
Sebastião, Graziela, Levi e Tássia.

Confirmação, essa é a outra de-
nominação dada ao Sacramento que 
fortalece o batismo sob os dons do 
Espírito Santo. A partir de palavras 

Os jovens da região Sé Catedral 
que se preparam para o sacramento 
da confirmação - O Crisma, que é o 
sacramento que completa o batis-
mo e pelo qual recebemos os dons 
do Espírito Santo - participaram 
do encontro de Pentecostes que 
houve no Santuário das Almas, no 
domingo, dia 15 de maio. Mais de 
300 crismandos estavam presentes 
para escutar a palavra do Padre 
Halison e do palestrante Robson, 
da paróquia São Francisco.

O encontro é realizado todos os 
anos, no domingo de Pentecostes. 
Cada ano o Papa propõe um tema 
para ser discutido com os jovens. 
Como 2016 é o ano da miseri-
córdia, o Papa Francisco propôs 
o tema “Crescer Misericordiosos 
como o Pai”. O tema visa tratar 
a importância de sermos miseri-
cordiosos.

Giovanna Lima Favaro, 14 
anos, da paróquia Menino Jesus 
de Praga, foi uma das crismandas 
presentes. Ela nos contou como foi 
o encontro: “As palestras foram 
excelentes e muito divertidas, os 
vídeos das obras de misericórdia 
serviram para inspirar os jovens 
a ajudarem o próximo”.  A cris-
manda também disse o quanto o 

encontro fez bem a ela. “O en-
contro pra mim foi uma espécie 
de refúgio, lá eu estava cercada 
de pessoas agradáveis e que vão 
passar pela mesma experiência que 
eu, a Crisma”.

Cada paróquia ficou responsá-
vel por fazer uma obra de miseri-
córdia com os crismando. A nossa 
paróquia realizou a caminhada 
do Beato Mariano, de Cedral a 
Schmidt e depois fizeram doações 
de fraldas geriátricas ao asilo de 
Schmidt.

O encontro durou aproxima-
damente 8 horas, iniciou-se com 
a missa do Nosso pároco Padre 
Sílvio, e o encerramento, contou 
uma apresentação de teatro do 
grupo de jovens da paróquia, o 
JUPAC (Jovens Unidos Pelo Amor 
de Cristo), cujo tema foi Nossa 
Senhora. A história era sobre uma 
família com muitos problemas de 
relacionamento e a proposta era 
dizer para os jovens que Nossa 
Senhora nunca nos abandona, sem-
pre está do nosso lado, mesmo nos 
momentos mais difíceis.

Crisma, confirmação 
da fé em Cristo

No próximo dia 
10 de junho, d. 
Tomé presidirá 
a cerimônia da 

Crisma em nossa 
paróquia

e obras, cada novo crismando se 
tornará testemunha de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo, propagando e 
defendendo a fé cristã, assim como 
o Pentecostes foi para os Apóstolos, 
dando sentido à esperança da Igreja 
Católica, a Crisma.

Quando batizados tomamos 
posse do Espírito Santo em nosso 
ser, no entanto seus dons são re-
passados no momento da Crisma, 
sendo manifestados com toda a 
força necessária perante a matéria 
da Confirmação, que se faz com a 
unção na testa juntamente à impo-
sição das mãos. Constata-se então 
que a Crisma se assemelha com 
a flor, que exala seu perfume ao 
desabrochar e transmitir seu aroma 
para todos que por ela passarem.

Como determina os pilares da 
Igreja Católica, para presidir a Mis-
sa da Crisma o Bispo Dom Tomé 
Ferreira da Silva se fará presente, 
conduzindo a Celebração nesse dia 
e abençoando os crismandos com 
o Óleo do Crisma, que representa 
a plenitude do Espírito Santo, con-
firmando o cristão na graça e nos 
dons do Espírito Santo 
para viver como adultos 
na fé. Luís 

Netto João Vítor
Cordioli

encontro “pentecostes 
com os crismandos”
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anIVeRsaRIantes - maIo

Nossa homenagem 
especial ao aniversariante 
do dia 2 de junho: nosso 

querido diácono Aristides! 
Parabéns e gratidão!!
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eXpoSiToreS e paleSTranTeS do 1ºeXpoSiToreS e paleSTranTeS do 1º


