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Padre Sílvio
38 anos de sacerdócio, 

no dia 27 de julho

Missa parte 
por parte

Festa do 
padroeiro na 

Capela São Pedro

Dia 5/7 (terça-feira) 
às 19h30
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Editorial: Julho: mês do Dízimo e do dizimista

v  Gn 2,15 (Missão do Homem: “cultivar e guar-
dar”, tudo pertence a Deus);
v  Gn 4,3-5 (Dízimo – agradecimento de cada 
um por tudo que se recebe de Deus – entregar o 
melhor para Deus);
v  Gn 8,15-20 (Agradecer a Deus pela vida);
v  Gn 14, 18-21 (O Dízimo será entregue diante 
do altar; Dízimo: prática da fé);
v  Ex 35,4-10 (Dízimo – atitude para corações 
generosos);
v  Dt 12,11 (Devolver o Dízimo no Templo - 
Igreja);
v  Dt 26,12-15 (O dízimo deve atender as neces-
sidades da comunidade); 
v  Lv 27,30.32 (Dízimo pertence a Deus);
v  Dt 26,8-11 (Dízimo forma de louvar e agradecer 
a Deus – 1ª parte que retiro do fruto do meu trabalho 

e em agradecimento a Deus, devolvo a Igreja);
v  1Rs 17,7-16 (Dízimo é confiar  na Providência 
Divina);
v  Sl 23,1-6 (O Senhor me pede e nada me faltará);
v  Sl 127,1-5;  Sl 128,1-6 (Por tudo que sou e 
tenho. Pela graça do pão sobre minha mesa, pelo 
trabalho e saúde, pois tudo é dado por Deus);
v  1Cr 29,16 (Dízimo – pertence a Deus);
v  2 Cor 9,6-11 (Sou grato a Deus porque só Ele 
é poderoso / e por isso, não devo ser mesquinho 
e ter medo);
v  2Cr 31,11-12 (Dízimo – cuidado com hones-
tidade);
v  Eclo 35,5-9 (O Dízimo é um gesto de amor);
v  Tb 1,6-7 (Dízimo é fidelidade)
v  Ag 1,4-10 (Devemos nos preocupar com a 
manutenção do Templo)

v Ml 3,6-12 (Dízimo é fazer experiência com 
Deus)
v  1 Coríntios 13,1-7 (Dízimo sem amor não 
tem valor)
v  1 Timóteo 6,9-10 (Dízimo consciente vence 
o egoísmo)
v  Atos 4, 32-35 (O Dízimo é um gesto concreto 
de partilha)
v  Atos 2,42-45 (Dízimo é Partilha)
v  Atos 11,27-30 (Dízimo é amor a Deus e ao 
próximo)
v  Lucas 12,16-21 (Apegar-se aos bens é sinal 
de insensatez)
v  Lucas 19,8-10 (Dízimo é conversão)
v Mateus 6,19-21 (Dízimo nos educa para os 
verdadeiros valores)
v  Mateus 6,31-33 (Dízimo é confiança em Deus)

Por: Padre SILVIO ROBERTO

Caro paroquiano, no mês de julho 
celebramos o mês do dízimo e do di-
zimista. Venho oferecer-lhes algumas 
citações bíblicas para sua formação em 
relação ao dízimo. Agradecer você que 
é fiel dizimista e a você que ainda não é 
convido a fazer essa experiência divina 
que lhe trará grandes benefícios.

Sou eternamente agradecido à equipe 
de coordenação do dízimo em nossa 
paróquia, que tão zelosos e dedicados 
acolhem as pessoas na porta da igreja 
atendendo-lhes com carinho e dedicação; 
orientando-os e recolhendo as ofertas 
para a nossa comunidade. Se muito 
realizamos é porque temos fiéis nesse 

compromisso de contribuição mensal 
do seu dízimo; devolvendo a Deus a 
parte que lhe cabe para evangelização, 
formação e ação social. Que Deus lhe 
retribua em ricas bênçãos sua disposição 
em doar. Desfrute dos trechos bíblicos 
que se referem ao dízimo. Permaneçam 
com Deus!

CItAções bíbLICAs qUe NOs mOtIVAm NA PrátICA DO DízImO

Lançamos a campanha 
de coleta seletiva de óleo de 
cozinha em prol da Pastoral 
do Povo em Situação de Ris-
co, em abril e desde então já 
foram recolhidos 400 litros 
de óleo.

Essa campanha tem dois 
objetivos: destinação correta 
do óleo de cozinha e ajudar 
ao próximo. Objetivos esses 
que vem ao encontro da 
Campanha da Fraternidade 
que busca posturas concre-
tas de saneamento básico, 
coletas seletivas, garantindo 
o desenvolvimento, saúde e 
qualidade de vida para todos 
os seres vivos e assistir o 
próximo, dando dignidade e 
condições melhores de vida.

A Pastoral do Povo em 
Situação de Risco ajuda a 
manter 200 moradores de rua 
e 30 assistidos em tratamento 
para dependente químico.

O óleo descartado de for-
ma errada no ralo da pia da 
cozinha, ou vaso sanitário, 
ou ainda no lixo comum vai 
direto para os mananciais, 

ocasionando uma série de 
riscos ambientais. Um litro 
de óleo de cozinha usado e 
descartado de forma irregular, 
pode poluir cerca de 1 milhão 
de litros de água, quantidade 
que será consumida por uma 
pessoa em 14 anos.

Segundo Jaime Sanchez, 
responsável pela pastoral, a 
paróquia está colaborando 
com cerca de 200 litros de 
óleo/mês. “Estamos arreca-
dando e guardando, quando 
atingirmos uma quantidade 
maior, ela será vendida e o 
dinheiro revertido nas obras 
sociais da Pastoral, tais como 
remédios, ajuda para o trans-
lado desses moradores aos 
hospitais, etc.”. Jaime res-
saltou que aparóquia é uma 
grande colaboradora. “Na 
semana passada recebemos 
várias mantas de retalhos que 
estão aquecendo os morado-
res de rua”.

A pastoral atende morado-
res de rua com evangelização, 
almoço (aos sábados, domin-
gos e feriados), acolhimento, 

PaRóquIa ManTéM a COLETa SELETIVa DE óLEO DE COzInha
400 litros de óleo foram recolhidos 

em 2 meses de campanha

Marcela
 Pinoti

encaminhamento daqueles 
que necessitam e querem ser 
internados para se livrar do 
vício, distribuição de coberto-
res, roupas, remédios, itens de 
higiene pessoal, entre outros.

A campanha continua. 
Traga o óleo usado de sua casa 
e colabore. Além de ajudar ao 
próximo você ainda colabora 
com o meio ambiente dando 
o descarte correto do óleo de 
cozinha.
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FORMAÇÃO:

Diácono: 
Aristides 

Pereira 
dos 

Santos

A partir desta edição 
passamos a refletir e 
estudar, com carinho-

sa atenção, as partes da Santa 
Missa, o valor e o significado 
de cada uma delas. 

De início, vale observar 
que os primeiros cristãos 
chamavam a missa de Ceia 
do Senhor ou Fração do Pão. 
Nós preferimos chamá-la 
de Eucaristia, que significa 
Ação de Graças. Pode-se 
tentar definir a Eucaristia 
como uma das aclamações 
após a consagração, que diz: 
“Anunciamos, Senhor, a 
vossa morte, e proclamamos 
a vossa ressurreição. Vinde, 
Senhor Jesus”. É, portanto, 
a celebração da morte e res-
surreição de Jesus Cristo, a 
sua Páscoa e a nossa, ensina 
o padre José Bortolini. 

A celebração da Eucaristia 
nasceu com o próprio Senhor 
Jesus. Na noite em que foi en-
tregue, durante a última ceia, 

ele tomou o pão, deu graças, 
o partiu e o entregou a seus 
discípulos, dizendo: “Tomai 
e comei todos vós. Isto é meu 
corpo, que será entregue por 
vós”. Terminada a ceia, tomou 
um cálice com vinho, deu gra-
ças e o passou aos discípulos, 
dizendo: “Tomai, todos, e 
bebei. Este é o cálice do meu 
sangue, o sangue da nova e 
eterna aliança, que será der-
ramado por vós e por todos, 
para a remissão dos pecados”. 
Essas palavras, que estão no 
Novo Testamento, mostram 
a instituição da Eucaristia. 

Retornando ao objeto 
desta reflexão e estudo, a 
Santa Missa ou a Eucaristia 
é composta de quatro partes: 
Ritos Iniciais, Liturgia da 
Palavra, Liturgia Eucarística 
e Ritos Finais. 

Nesta edição, abordare-
mos os Ritos Iniciais, que 
têm o objetivo de congregar 
os fiéis em assembleia, criar 

MISSA PARTE POR PARTE

comunhão entre eles e prepa-
rá-los para ouvir atentamente 
a palavra de Deus e celebrar 
dignamente a Eucaristia. 
Neles contém: 

1. PrOCIssÃO e 
CANtO De eNtrADA

O canto de entrada não é 
somente para acolher o pre-
sidente da celebração (padre 
ou bispo), os concelebrantes, 
o diácono e os demais minis-
tros. A finalidade deste canto 
é abrir a celebração, promover 
a união da assembleia, criar 
um clima de festa, de alegria, 
de família, de fraternidade, 
de comunhão com Deus e as 
pessoas. Nos domingos, fes-
tas e solenidades, costuma-se 
fazer a procissão de entrada 
com a cruz, o evangeliário, o 
incenso etc.

2. sAUDAçÃO AO 
ALtAr e AO POVO 

reUNIDO
O altar é o símbolo de 

Cristo, sacerdote e vítima do 
sacrifício da nova aliança. Por 
isso o presidente da celebra-
ção, os padres concelebrantes 
e o diácono, caso estes se 
façam presentes, ao chegarem 
junto do altar, o veneram 
com inclinação profunda e o 
beijam. Em seguida, o pre-
sidente saúda a assembleia  
pronunciando ou cantando 
as palavras: Em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo. É o sinal da cruz, é a 
porta de entrada e de saída da 
missa, composto de gestos e 
palavras. Com ele marcamos 
nosso corpo, consagrando-o 
à Trindade Santa, de tal sorte 
que devemos fazê-lo com 
respeito e com sentido, pois 

é o sinal que caracteriza o 
cristão e a certeza que estamos 
reunidos no amor de Cristo. 

3. AtO PeNIteNCIAL 
Reunidos em nome da 

Trindade Santa, os membros 
da assembleia manifestam o 
pedido de perdão, o desejo 
de conversão a Deus e o de 
reconciliação com os irmãos 
e irmãs. Desse modo, realçam 
a misericórdia de Deus e se 
sentem em melhores condi-
ções para ouvir sua Palavra e 
comungar mais dignamente o 
Corpo de Cristo. 

Aos domingos, princi-
palmente no tempo pascal, 
em lugar do costumeiro ato 
penitencial, pode-se usar, por 
vezes, a aspersão com água 
benta (cf. Instrução Geral so-
bre o Missal Romano, número 
51). “Este rito é uma recor-
dação do batismo e um ato 
penitencial, um banho e uma 
purificação, um reconforto e 
um ato de salvação pela água” 
(Schinizler, 1987, p. 91). 

4. HINO De LOUVOr
É conhecido como Glória, 

e quase sempre cantado. É a 
grande doxologia (louvação) 
da missa. A liturgia prescreve 
o Glória nos domingos, nas 
festas e solenidades, exceto 
Advento e Quaresma. É um 
hino de louvor ao Pai por 
causa de Jesus Cristo, na 
força do Espírito Santo. De 
fato, o motivo central da 
louvação é Jesus Cristo, de 
tal sorte que não deve ser 
substituído por nenhum outro 
canto (Instrução Geral sobre 
o Missal Romano, número 
53). É  um cântico completo, 
“transbordante de alegria, 

confiança, humildade, e que 
dá ao início da eucaristia um 
tom de festividade: o olhar 
da comunidade está posto na 
glória de Deus” (Aldazábal, 
1993, p. 321). 

5. OrAçÃO DO DIA 
É a primeira das três ora-

ções ditas presidenciais, que 
dá o sentido da celebração 
do dia, reservada a quem 
preside a Santa Missa, que 
reza em nome da assembleia 
reunida. É também chamada 
de oração “coleta”, porque 
deseja reunir e unir todos os 
sentimentos da comunidade 
que celebra. Depois de dizer 
“oremos”, o padre faz uma 
pausa para que cada pessoa, 
em silêncio, coloque diante de 
Deus as próprias motivações. 
O “amém” da assembleia sig-
nifica que ela está de acordo. 

A Instrução Geral do Mis-
sal Romano estabelece que 
“o sacerdote convida o povo 
a rezar; todos se conservam 
em silêncio com o sacerdote 
por alguns instantes, tomando 
consciência de que estão na 
presença de Deus e formu-
lando interiormente seus 
pedidos” (número 54). 

Concluída a oração do dia 
ou da coleta, a assembleia é 
convidada a sentar e preparar-
-se para acolher a Palavra de 
Deus. 

Na próxima edição, refle-
tiremos e estudaremos sobre a 
segunda parte da Santa Missa 
(Liturgia da Palavra). 
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No próximo dia 16 celebra-se o dia 
de Nossa Senhora do Carmo,  padro-
eira da região Sul, da nossa paróquia. 

A sugestão de Nossa Senhora do 
Carmelo ser padroeira veio de uma 
participante do grupo, que é muito 
devota de Nossa Senhora, e que até 
hoje colabora com o grupo e ajuda na 
arrecadação dos escapulários que são 
distribuídos na missa.

Nossa Senhora do Carmo ou Nossa 
Senhora do Monte do Carmelo é um 
título consagrado a Virgem Maria. 
Esse título surgiu para relembrar 
o convento construído em honra a 
Santíssima Virgem Maria, no início 
do cristianismo  no monte Carmelo, 
em Israel. O principal objetivo dessa 
devoção é apresentar o escapulário 
do Carmo, que é simbolo de estar a 
serviço do reino de Deus. O uso do 
escapulário traz muitas indulgências, 
graças e outros beneficios espirituais, 
sendo também  utilizado como sím-
bolo de proteção.

Na região sul há grupos que se 
reúnem, semanalmente. O grupo do 
Jardim Aclimação se encontra há mais 
de 20 anos. No início se reuniam como 
círculo blíblico, com o propósito de 
conhecer, discutir e estudar melhor o 
evangelho. Hoje  utilizam um subsí-
dio, que é um livreto, que recebem da 
paróquia, acompanhando a liturgia  do 
mês, e em cima desse tema é feito o 
estudo, e as reflexões  que dão apoio 
aos encontros do grupo, para traçar 
ações apresentados nas reuniões. 
Também ajudam a promover todas 
as ações que a  Igreja realiza durante 
o ano, como os terços, novenas, via 
Sacra, e etc. 

A maioria dos grupos se reúne 
toda quarta-feira, e alguns grupos 
se reúnem toda  segunda-feira. A 
região sul abrange os bairros: Jardim 
Aclimação, Tarraf I, Moises Haddad,  
e os condomínios Debora Cristina, 
Vilagge Santa Helena, e Vilagge La 
Montanhe.

A missa em honra a Padroeira 
Nossa Senhora do Carmo é realizada 
na casa de um dos moradores que a 
disponibiliza. Escolhem uma casa de 
cada setor, pois na região sul, existem 

16 de julho - Dia de 
Nossa Senhora do Carmo

alguns setores, como o Moises Ha-
ddad, o Tarraf, e os condomínios. Já 
foram realizadas missas em praça e 
ruas, mas por ser época de inverno e 
pelas noites frias, atualmente realizam  
a celebração nas casas.  O dono da 
residência é quem organiza o espaço 
físico, como o altar, mesas, cadeiras, 
enfeites e decoração. Cada pessoa 
convidada leva os alimentos: doces, 
salgados, e bebidas,  geralmente 
típica de festa junina, onde também 
os santos juninos são homenageados 
e lembrados.

A missa é celebrada uma vez por 
ano, mas duas ou três vezes por ano, 
são realizadas celebrações nos bairros, 
onde o ritual é comandado por um 
ministro, tendo também o comenta-
rista, e os leitores como numa missa 
normal, contudo sem a consagração 
da hóstia.

Todos os moradores do bairro da 
região e toda comunidade são con-
vidados a participar e partilhar este 
momento de fé, graça e oração. O 
convite da missa é feito na paróquia, 
no jornal, e pela internet. Existem 
também os convites que são entregues 
de casa em casa. 

Quer assistir à missa que home-
nageia a nossa Padroeira? Então se 
prepare, porque dia 20 de 
julho celebraremos juntos, 
esse dia tão es-
pecial.

Matheus 
Soares

“Jovem! Alegre-se na sua juven-
tude e seja feliz nos dias da mocida-
de. Siga os impulsos do seu coração e 
os desejos dos olhos. Contudo, saiba 
que Deus vai pedir contas a você de 
todas as coisas.” (Ecl 11; 9)

É na juventude que descobrimos 
os prazeres, aventuras, responsabi-
lidades e dissabores da vida. Nessa 
fase da vida, sentimos a liberdade de 
desfrutar os prazeres da existência 
e, por muitas vezes, passamos a ser 
rebeldes.

Em 1984, o anfitrião Karol Wo-
jtyla, convidou cerca de 300 mil 
jovens para participar do “Jubileu 
Internacional da Juventude” no 
Domingo de Ramos. A solenidade 
iniciou-se com a Via-Sacra no Co-
liseu seguida da Missa na Praça de 
São Pedro. 

 João Paulo II vendo aquela ima-
gem simbólica disse aos presentes: 
“Que espetáculo tão magnífico ofe-
receis, vistos desde este palco. Quem 
disse que a juventude de hoje não se 
interessa pelos valores? “Suas pala-
vras soaram como um símbolo que 
ele lhes entregou: uma grande cruz 
de madeira, que se chamaria mais 
tarde a “Cruz da Jornada Mundial da 
Juventude.” A partir daí teve início 
uma grande jornada.

Então nasceu uma ideia abenço-
ada, que se propagou pelo mundo: 
A Jornada Mundial da Juventude, 
realizada pela primeira vez oficial-
mente, no Domingo de Ramos de 
1986, em Roma. Atualmente ela se 
realiza de três em três anos, sendo 
que a última em 2013 foi no Rio de 
Janeiro e a deste ano será em Cra-
cóvia, na Polônia.

Os jovens precisam ser parte da 
igreja, viver na presença do nosso 
senhor Jesus, vivenciar as coisas 
boas que só Ele pode lhes oferecer, 
independentemente das incitações 
que o mundo provoca. “Deixar que os 
jovens se sintam em casa, a morada 
de Deus deve ser a extensão da sua 

vida, não um lugar cheio de regras, 
mas sim onde ele possa se sentir 
bem, estar confortável, o que eles 
querem é um espaço, mas não um 
cheio de regras e sim com liberdades 
e assim terem um encontro com Deus 
e sintam amados.”, comentou Michel 
Candeu, seminarista e vice assessor 
da juventude

Quem já foi na Jornada sempre 
tem um gosto de quero mais e sabe 
que esse é o momento  de abrir os 
horizontes. “É a segunda vez que 
estou indo, a primeira foi no Rio de 
Janeiro. A minha expectativa para 
essa Jornada 2016 é, primeiramen-
te, fazer um encontro com Jesus 
Cristo, buscar aumentar a minha 
intimidade com o Senhor e depois 
amizades com novas pessoas, uma 
relação de carinho e afeto com 
os irmãos que estarão presentes 
nesta jornada e por fim passear e 
conhecer um novo lugar.”, contou 
Mateus Benvenido Alves Esteves, 
que está no segundo ano de teologia 
e  é seminarista.

“A jornada tem um cunho de 
trazer a juventude à vida, o encontro 
com a pessoa do papa, com a pessoa 
que representa Pedro, que tem a 
missão de governar; de santificar a 
Igreja, que liga e desliga, proporcio-
na um encontro pessoal com Deus. 
Quando vivida, ela proporciona 
aumento nas vocações, aumento nos 
grupos de jovens, proporciona uma 
igreja renovada, uma igreja jovem.”, 
completa Michel.

Juventude é tempo de viver com 
Deus; é tempo de se santificar a Deus; 
é tempo de amar a Deus; é tempo de 
vida. Que possamos rezar por todos 
nossos jovens, aqueles que irão  e os 
que não irão para a próxima Jornada 
Mundial da Juventude. Eles são boa 
parte do futuro da nossa 
Igreja e da nossa fé.

Jornada Mundial 
da Juventude:

Karina 
Catelan

oportunidade de 
viver o amor de Cristo
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BERaKÁ 2016
mIserICOrDIOsOs COmO O PAI (LC 6,36)

Realizado desde 1995, será cele-
brado nos dias 09 e 10 de julho mais 
uma edição do Beraká, um dos prin-
cipais eventos católicos do noroeste 
paulista, organizado e realizado anu-
almente pela Renovação Carismática 
Católica da Diocese de São José do 
Rio Preto. O evento acontecerá no 
Recinto de Exposições.  O tema do 
21º Beraká será “Misericordiosos 
como o Pai”, conduzido pela palavra 
de Deus “Sede misericordiosos como 
vosso pai é misericordioso” (Lc 6,36). 

Beraká significa bênção e se en-
contra na passagem bíblica de 2Cr 20, 
26 que se refere ao 
lugar onde o povo 
de Judá se reuniu 
para louvar ao 
Senhor que com-
bateu por eles, e 
celebrar a vitória 
na guerra contra 
os moabitas. 

De  aco rdo 
com a coordena-
dora do Beraká, 
Renata Correa, 
toda a diocese 
de São José do 
Rio Preto se reú-
ne para celebrar, 
exaltar e bendizer 
o nosso Deus de 
promessas, em 
um momento de 
intensa unida-
de, fraternidade 
e solidariedade, 
com o objetivo 
de resgatar o va-
lor e a dignidade 
da vida humana, 
levando os parti-
cipantes a dar um 
sentido novo em 
suas vidas, redes-
cobrindo o amor 
incondicional e 
pessoal de Deus. 
“Também se junta 
a nós milhares de 
pessoas de diver-

sas dioceses do estado de São Paulo, 
como também de outros estados”, 
comenta Renata. 

Durante o evento, vários são os 
espaços em que todos são convidados 
a estarem mais próximos do Senhor. 
“Em cada módulo, no palco central, 
somos convidados a entrar no coração 
do Pai, e muitos são os testemunhos 
das bênçãos de Deus sendo derra-
madas em cada um destes lugares”, 
diz Renata. 

A evangelização é para todas as 
idades, pois há um espaço destinado 
à evangelização das crianças, o Be-

Camila 
Furlanetto

rakázinho, que, de maneira lúdica, 
leva cada uma a experimentar o amor 
de Deus. 

Nesta edição, o Beraká conta com a 
presença de vários músicos e pregado-
res, entre eles: Pe. Adriano Zandoná, 
Vera Casagrande, Pe. Antônio Aguiar, 
Colo de Deus, Aline Brasil, Tony 
Allysson, Diego Fernandes, Pauli-
nho Ribeiro, Ministério Manancial 
e Ecclesis.

O evento possui entrada gratuita, 
solicitando aos participantes a con-
tribuição com 1 kg de alimento não 
perecível. Os alimentos arrecadados 

serão doados às famílias ca-
rentes e a projetos sociais que 
atendem famílias em situação 
de vulnerabilidade social. O 
Beraká também convida a 
todos para colaborar com o 
Hemocentro de Rio Preto: 
serão cadastrados doadores 
de medula óssea no stand do 
Hemocentro no local. Outra 
forma de colaborar será por 
meio do trabalho de coleta 
seletiva, pois a Cooperlagos 
arrecadará materiais reciclá-
veis. 

O evento no sábado terá 
início às 16h com pregação 
com Aparecido Santana, 
coordenador da RCC Dioce-
sana, e logo em seguida, às 
17h, será celebrada a Santa 
Missa. Às 22h acontecerá o 
encerramento com adoração 
ao Santíssimo.

No domingo, o evento 
tem início às 7h20 com terço 
Mariano e às 8h a celebração 
da Eucaristia, conduzida por 
Dom Tomé. A programação 
segue durante todo o dia. O 
encerramento está previsto 
para as 19h com adoração, 
que será conduzido por Tony 
Allysson e Aline 
Brasil.

CRISMA - 10/06
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Falar de Padre Sílvio é 
fácil. Pelos depoimen-
tos acima a gente tem 

uma noção do quanto ele é 
amado e importante na vida 
da comunidade. Não importa 
a idade, a profissão e o tempo 
de convivência, o sentimento 
por ele é um só: gratidão.

Não sei se é o jeito manso  
e alegre de falar,   se é o olhar 
sempre com  “aquele” brilho 
de um apaixonado pela vida 
ou  se é a atenção que ele dá 
a todos que se aproximam.  Só 
sei que quem conhece padre 
Sílvio se encanta.

Talvez  seja o amor à vida 
de padre que encante  a todos.  
Esse mês padre Sílvio com-
pleta 38 anos de sacerdócio. 
38 anos dedicados à evange-
lização. Uma vocação  que ele  
descobriu ainda quando era 
criança. “Eu brincava de ser 
padre,  fazia casamento das 
crianças,  celebrava missinhas, 
fazia procissões, batizava as 
bonecas das meninas, fazia 
enterro dos bichinhos. Con-
seguia reunir mais de 100 
crianças. Tudo que o padre 
fazia na igreja eu fazia em 
casa”, lembra.

Quando cresceu um pouco 
mais se apaixonou também 
pelas artes e pensou até em 
seguir carreira artística, já 
que gostava de cantar, atuar 
como ator.  “Mas quando fui 
para o seminário em 1964 
foi crescendo a consciência 
do sacerdócio,  aumentando 
minha vocação.  Sempre tive 
uma certa tendência pra ajudar 
os pobres, visitar hospitais. 
Gostava de fazer isso”.

Padre explica que no 
ministério sacerdotal o mais 
importante  é exercer o amor 

recíproco.   “Essa é a carteira 
de identidade.  Eu gosto muito 
do acolhimento. Se as pessoas 
vêm até nós é porque precisam 
de alguma coisa, buscam 
alguma coisa, por isso  eu 
me esmero no acolhimento, 
no carinho. Eu gosto da con-
vivência das pessoas. Gosto 
demais, não me arrependo um 
minuto sequer de ter aceitado 
o chamado de Deus  e estar 
exercendo por 38 anos esse 
ministério sacerdotal”, afirma.

Esse ano padre passou por 
várias provações: teve vários 
problemas de saúde, um câncer 
e em nenhum momento deixou 
que  o  sofrimento pesasse 
sobre as pessoas. Em nenhum 
momento deixou  que o cansa-
ço, o mal estar falassem mais 
alto.  “É uma experiência que 
humanamente abate, porém eu 
tentei encarar com a fé,  a fé 
de superar todas as exigências 
de exames,  de medicamentos, 
tratamentos.” A cada proce-
dimento eu tentava  buscar  
a Deus, rezava bastante, pe-
dia a cura, a  libertação dos  
problemas de saúde  pra que 
não pesasse sobre as pessoas.  
Antes de ser padre eu sou um 
ser humano sujeito `a tudo,  
inclusive aos problemas de 
saúde como qualquer pessoa”.

Aos 65 anos de idade, Pa-
dre Sílvio se diz  realizado. “Eu 
vivi bem, aprendi muito com a 
vida,  com as pessoas na igreja,  
na sociedade. Sempre me dis-
pus a colaborar na promoção 
humana  e a levar a cultura do 
evangelho a qualquer lugar”.

Padre Sílvio  se diz um 
apaixonado pela vida e pelas 
pessoas.  “Eu gosto de convi-
ver com as pessoas,  por isso 
quando me chamam pra algum  

evento social, se possível,  
se não interfere na agenda 
paroquial, eu estou sempre 
presente. Eu acho que a fra-
ternidade se exprime também  
em conviver  e estar ao lado 
das pessoas. Gosto de curtir as 
pessoas,  de me  alegrar com 
os que se alegram,  em outras 
situações, gosto de partilhar 
as tristezas com aqueles que 
sofrem,  que andam tristes,  
que passam por necessidades.  
Gosto de  emprestar meu om-
bro, meu ombro amigo, cris-
tão, irmão, fraterno, àqueles 
que sofrem”, afirma.

Silvio Roberto dos Santos 
recebeu o Sacramento da 
Ordem, no dia 27 de julho de 
1978. Tinha 27 anos.

Padre Sílvio foi para a 
Paróquia São Bento em agosto 
para substituir o padre que 
tinha ficado   doente. Em 
setembro assumiu a Paróquia 
Santa Luzia. Iniciou várias 
comunidades,  trabalhou 
muito, ficou conhecido, se 
tornou querido  e fez história 
no município de Votuporanga.

Na década de 80, o padre 
que nunca deixou o lado 
artístico de lado, começou 
a produzir o concurso Miss 
Votuporanga. Criou o projeto 
Beleza com propósito que 
o levou à comissão do Miss 
Brasil. Durante seis anos, 
coordenou o Miss e Mister 
São Paulo. Foi convidado pela 
Organização do Miss Univer-
so para ir ao Estados Unidos 
para falar  sobre esse projeto 
a coordenadores de concursos 
de 78 países.

Mas nunca deixou a co-
munidade de lado. Fundou  3 
Clubes de Mães com o objetivo 
de profissionalizar mães e 

Padre Sílvio: um grande amigo
trINtA e OItOs ANOs De AmOr e DeDICAçÃO AO sACerDóCIO

“Ele é acima de tudo um grande amigo. Detém 
uma inteligência e sabedoria inexplicáveis. Nos 
aconselha, nos ouve. Basta sua presença para o 
ambiente ficar melhor, com mais amor e mais 
pureza. Ele tira o melhor que há em você e te faz 
seguir o bem. Ele é bondoso, está sempre pen-
sando no próximo. Ele cuida de todo seu rebanho 
sem esquecer de ninguém. Atencioso ao extremo. 
Ele é um anjo que eu amo muito. Obrigado por 
tudo Silvio Roberto, amizade eterna”.  

Eder Carvalho

“Conhecemos o padre Silvio assim que  ele chegou na paró-
quia e nos encantamos com seu jeito de ser, acolhedor, amoroso, 
simples, de fácil acesso, humilde, brincalhão.Sua espiritualidade 
nos levou a experimentar Jesus de uma maneira tão profunda que 
não existem palavras para traduzir o bem que tem feito a nós, 
e a todos que buscam crescer na fé.Sempre com uma palavra 
de encorajamento no meio das dificuldades, ele sempre está 
firme e nos ensina a buscar essa firmeza em Deus.Só temos a 
agradecer pela amizade e pelo  exemplo de ser humano que se 
faz referência para nós e toda nossa comunidade”.  

Amanda e Rafael Debiazi

“Carisma é a pala-
vra que define Padre 
Sílvio. O jeito ex-
trovertido e sábio é, 
com certeza, o que 
encanta todos que o 
conhecem”.  

Luis Antonio 
Gonçalves Netto

Graciela 
Andrade

Padre Silvio com a mãe Ana durante sua primeira missa

moças carentes. Durante anos, 
atuou como intermediário em 
casos de adoção, atuou como 
coordenador  da pastoral da 
Juventude por 10 anos na Dio-
cese de São José do Rio Preto.

Sobre o carinho e amor 
das pessoas o padre diz que 
não há dinheiro no mundo 
que pague. “Eu penso que a 
humildade é a característica 
principal no relacionamento 
com as pessoas. Não somos 
melhores do que ninguém. 
Temos que saber respeitar 
o próximo.  Quando coisas 
desagradáveis acontecem eu  
não  permito  que interfiram 
no meu humor. Sou agradecido 
a Deus por  ter me chamado 
ao sacerdócio. Sei que sou 
indigno, mas é Deus que nos 
faz digno. Sou um pecador 

escolhido por Deus e procuro 
responder a esse chamado e 
ser fiel a ele”.

Padre encerra essa conver-
sa agradecendo a comunidade 
e a cidade. “Só tenho a agrade-
cer a todos pelo carinho e pelos 
momentos bons  e abençoados 
que me proporcionam todos 
os dias”. 

E eu aproveito, em nome de 
todos, pra finalizar dizendo o 
seguinte:  É a gente que agra-
dece a Deus por ter colocado 
o senhor em nossas vidas, em 
nosso convívio.  Parabéns 
Padre e muito obrigada!
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O mês de Julho é sempre 
muito especial para a nossa 
paroquia. Além da festa 
junina, ou julina,  “Arraiá 
Dú Mininú”, julho é repleto 
de missas especiais e impor-
tantes para os fiéis.

Para começarmos, tere-
mos a Missa Sertaneja, no 
dia 02 de julho.  A Missa 
Sertaneja remete à imagem 
do homem do campo, vol-
tada para tudo que é básico 
na nossa alimentação que 
provém da terra. É também 
uma forma de agradecer 
a Deus pela fertilidade 
do nosso campo, e pedir 
para que nunca nos falte 
as condições apropriadas 
para o plantio. A igreja será 
toda decorada na temática 
sertaneja, e contará também 
com musicas típicas.

No domingo, dia 3 de 
julho, a nossa paróquia 
foi convidada pela Rede 
Vida para celebrar a missa 
matutina da casa. A cele-
bração que acontecerá no 
Santuário da Rede Vida será 
coordenada por toda a nossa 
equipe de liturgia, música, 
ministros da eucaristia e 
coroinhas. Começará às 
oito horas da manhã e será 
presidida pelo nosso pároco 
Padre Silvio. 

Em seguida, no domin-
go, 10 de julho, às 10 horas 
da manhã, teremos a Missa 
dos Enfermos, que é uma 

celebração onde rezamos 
pela saúde dos enfermos 
que conhecemos, pedindo 
por eles pela intercessão 
de São Camilo de Lellis, 
fundador da Ordem dos 
Ministros dos Enfermos 
(Camilianos), e protetor dos 
enfermos e dos hospitais.

E para fechar com cha-
ve-de-ouro, no dia 13 de 
julho, quarta feira, teremos 
a missa de Nossa Senhora 
Rosa Mística, a pedido da 
própria Nossa Senhora.  
1947, em uma aparição a 
cidade de Montichiari,  na 
Itália,  Nossa Senhora Rosa 
Mística pediu que o dia 31 
de cada mês fosse consagra-
do a Ela e que, anualmente, 
todo dia 13 de julho fossem 
dedicados à Rosa Mística. 

A Celebração iniciará 
às 19 horas, com a reza 
do terço presidida pelo 
Movimento Rosa Místi-
ca. O movimento conta 
com aproximadamente 45 
pessoas que rezam o terço 
fielmente todos os dias do 
ano, cada dia na casa de 
um de seus integrantes. A 
Missa que será presidida 
pelo pároco Padre Silvio, 
começará logo em seguida, 
às 19h30. 

No dia 06 de julho, ocor-
rerá uma missa às 20h mi-
nistrada pelo nosso Pároco 
Padre Silvio Roberto, em 
homenagem a Santa Paulina, 
padroeira da Região Leste da 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga. Posteriormente à ce-
lebração, será feita uma festa 
para homenagear a padroeira. 
Apesar de celebrarmos na 
quarta-feira da segunda se-
mana do mês julho, o dia de 
Santa Paulina é 09/06.

Santa Paulina, cujo nome 
é Amabile Lúcia Visitanier, 
nasceu no norte da Itália no 
dia 16 de dezembro de 1865, 
segunda filha do casal An-
tonio Napoleone Visitanier 
e Anna Pianezzer. Foi em 
1875 que juntamente com sua 
família imigrou para o Brasil, 
morando na região de Nova 
Trento, em Santa Catarina, 
participando da comunidade 
da Paróquia da Nova Trento 
e sendo fervorosa na Capela 
do Vigolo.

Foi em novembro de 1890 
que Amabile e sua amiga Vir-
ginia iniciaram o projeto da 
Congregação das Irmãzinhas 
da Imaculada Conceição, onde 
um de seus primeiros traba-
lhos foi cuidar de uma doente 
terminal, Ângela Viviani. Em 
1891 o trabalho das amigas já 
se concretizava e atraía muitos 
adeptos e doações, como um 
casebre de Benjamino Gallot-
ti. Foi em 1894 que se  fundou, 
oficialmente, a Congregação 
na cidade de Nova Trento que, 
até hoje é um local de visitação 
pública.

Amabile foi designada 
Madre Superiora Geral, em 
1903, mesmo ano que se 
despediu de Nova Trento, 
com a missão de cuidar dos 
ex-escravos, idosos, crianças 
órfãs e pobres na cidade de São 
Paulo, no Bairro do Ipiranga 

onde, com seu trabalho, ins-
talou a Congregação, tendo as 
irmãs assumindo a educação 
evangelizadora, na catequese 
e nos cuidados de pessoas ido-
sas, doentes e crianças órfãs.

Por meio de doações e ven-
do sua iniciativa se consolidar, 
ela foi enviada para Bragança 
Paulista, após ser deposta do 
cargo que ocupava pela auto-
ridade eclesiástica, a fim de 
cuidar dos doentes e asilados, 
demonstrando toda sua humil-
dade diante dos enfermos e seu 
amor pleno ao Reino de Deus. 
Por lá Amabile fica nove anos, 
retornando em 1918 para viver 
na sede Geral da Congregação 
das Irmãzinhas da Imaculada 
Conceição, onde leva uma 
vida de santidade e contribui 
na elaboração da História da 
Congregação e no resgate do 
Carisma fundante. Acom-
panha e abençoa as irmãs 
que partiam em missão para 
novas fundações. Rejubila-se 
com Decreto de Louvor dado 
pelo Papa Pio XI, em 1933, à 
Congregação. 

Com 76 anos completos, 
Amabile Lúcia Visitanier 
morre com fama de santidade, 
pois levou sua vida como uma 
amante incondicional de Deus 
e nosso Senhor Jesus Cristo, 
baseando sua vida em três 
virtudes: FÉ, ESPERANÇA 
E CARIDADE.

Beatificada e canonizada 
em 2002, Santa Paulina teve 
atribuído seu primeiro milagre 
em Imbituda, Santa Catarina, 
quando Eluiza Rosa de Souza 
foi curada de uma doença 
causada pela morte de um 
feto e uma grande hemorragia. 
Discutindo-se o caso o Santo 
Padre, posteriormente, ratifi-
cou em decreto aprovando as 
conclusões da Congregação 
para as Causas dos Santos.

O segundo milagre com-

provado ocorreu com a meni-
na Iza Bruna Vieira de Souza, 
de Rio Branco, Acre. Nascida 
com má formação cerebral, 
diagnosticada como menin-
goencefalocele occipital de 
grande porte. No 5º dia de 
vida, foi submetida a uma 
cirurgia e, depois de 24 horas, 
apresentou crises convulsivas 
e parada cardiorrespiratória. 
Foi quando a avó da menina 
rezou à Madre Paulina para 
que intercedesse por sua 
neta. Iza Bruna foi batizada 
dentro do balão de oxigênio e 
logo se recuperou. A cura foi 
atestada pelo Santo Padre e, 
no dia 19 de maio de 2002, o 
Papa João Paulo II, canonizou 
Santa Paulina, reconhecendo 
suas virtudes em grau heroi-
co: humildade, caridade, fé, 
simplicidade, vida de oração, 
entre outras.

Santa Paulina hoje é consi-
derada a padroeira da Região 
Leste da nossa paróquia, 
englobando, sob a questão 
da evangelização, 6 setores 
entre bairros e condomínios: 
Morumbi, Jardim Viven-
das, condomínio Riopretana, 
Green Garden, Green Park 
e Green Fields, reunindo-se 
para a Missão de Evangelizar 
e para atuar indo ao encontro 
dos necessitados, diante do 
exemplo da patrona Santa 
Paulina, especialmente com 
a obra do CAPACC – Casa 
de Apoio ao Paciente Adulto 
Carente com Câncer – que 
todas as quartas-feiras, um mi-
nistro da Eucaristia Ministro 
da Palavra, leva a comunhão 
aos enfermos e compartilha a 
palavra de Deus 
com eles.   

Luís 
Netto

João Vítor
Cordioli

Julho, 
um mês 

de festas!

SaNTa PaulINa
ao encontro dos necessitados
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Célia Regina 
Cavícchia 

Vasconcelos

Nos seis primeiros meses do ano, 
os participantes do amor-Exigente se  
auto avaliaram se auto conheceram 
com as reflexões feitas por meio dos 
princípios: “raízes culturais”, “os 
pais também são gente”, “os recursos 
são limitados”, “pais e filhos não são 
iguais”, “comportamento” e “culpa”. 
Neste mês de julho, os participantes 
são incentivados a “tomarem atitu-
des novas”. São orientados a terem 
consciência de que é preciso assumir 
posições claras e  bem definidas. 
E, quando tomarem uma decisão, é 
preciso serem firmes e perseverantes.

O que leva as pessoas a não tomar 
atitudes, mesmo as mais simples,  na 
maioria das vezes,  é o medo. Medo 
de possíveis reações, medo de pre-
cisar manter as atitudes tomadas, de 
assumir as consequências e medo das 
perdas. Só que nos esquecemos de que 
não agir é perder as probabilidades 
de sucesso.

Quanto mais demoramos em tomar 
novas atitudes, mais as situações se 
agravam. Tomar uma posição sig-
nifica ser exigente consigo mesmo, 
deixar as coisas claras, planejar para 
conseguir. As pessoas não fracassam 
porque planejam fracassar, elas fra-
cassam porque não planejaram. Plano 
e apoio são estruturas que o próprio 
indivíduo, sua família e seu grupo 

criarão para que se  caminhe sem 
medo e para que se tenha  coragem 
para poder agir.

É claro que uma atitude não se 
toma de forma precipitada. Ela pre-
cisa ser elaborada e, muitas vezes, 
exigirá um longo prazo, demandará 
muito esforço e ânimo para poder 
alcançá-la. Não é alguma coisa que 
pode fazer acontecer imediatamente! 
A perseverança é o que nos leva a ob-
ter mudanças. Muitos estão dispostos 
a mudar e até iniciam o processo, 
mas, quando surgem os primeiros 
sinais de crise, o comportamento 
mais frequente é facilitar, justificar 
e ceder às manipulações emocionais 
do outro. 

 Nos encontros semanais do Amor-
-Exigente, o grupo oferece apoio para 
que se  tomem atitudes coerentes, 
procure-se a  verdade. Ajuda a querer 
ver e corrigir um comportamento 
errado enquanto ainda há tempo e, 
principalmente, sem ter medo.

Tomar uma atitude quase sempre 
gera impasse, pode precipitar uma 
crise, mas, efetivamente, 
ajuda o dependente quí-
mico a mudar de rumo.

AMOR EXIGENTE

Tomar atitude ajuda o 
dependente a mudar

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Madalena significa aquela que 
veio de Magdala, cidade que ficava às 
margens do Lago de Genesaré, perto 
de Cafarnaum, na Terra Santa.

No evangelho de Lucas, cap.8, diz 
que junto com os apóstolos estavam 
também mulheres que haviam sido 
curadas de espíritos maus e de doen-
ças. Após ter sido curada e libertada 
de sete demônios, Maria Madalena 
coloca-se a serviço do Reino de Deus, 
seguindo Nosso Senhor no amor e no 
serviço.

Maria Madalena era uma pecadora 
arrependida e convertida, uma mulher 
que, com Joana, Susana e muitas ou-
tras ajudavam Jesus com seus bens. 
Antes da ressurreição do Senhor, elas 
compraram aromas caros para ungir 
Jesus. Aos pés da cruz, acompanhou 
de perto com as outras Marias, quando 
todos os discípulos (menos João) ti-
nham fugido, ela estava lá, com Nossa 
Senhora das Dores, a mãe de Jesus.

Outro dado marcante sobre Santa 
Maria Madalena é o fato de ela ter sido 
a primeira a ver e a falar com Jesus 
na madrugada do domingo, logo após 
a ressurreição do Mestre. Também 

Santa Maria Madalena, primeira 
testemunha da ressurreição de Jesus

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

foi a primeira a anunciar o milagre 
da ressurreição de Jesus aos outros 
discípulos e foi uma grande anun-
ciadora do Evangelho. Foi discípula 
fiel e depois evangelizadora. Por tudo 
isso, Santa Maria Madalena é grande 
e seu exemplo deve ser seguido por 
todos nós. 

Santa Maria Madalena é padro-
eira dos pecadores arrependidos, 
dos convertidos, das mulheres, dos 
fabricantes de perfumes e sua festa 
litúrgica é comemorada 
no dia 22 de julho. 

Aulas Práticas
Lian Gong

Com Mário Nakandakari
Terças e Quintas, às 9h,

Salão Paroquial

auLaS GRÁTIS 
InÍCIO DIa 5 DE JuLhO

CaSaMEnTOS na PaRóquIa

Leonardo e Daphiny Valter Ligeiro e Rúbia (ex-secretária paroquial)
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fatos e fotos
Fotos: Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplicio, Ricardo e Terezinha Vieira

1º Strogonoff do Menino - promoção dos 
Vicentinos da paróquia Abertura da Porta Santa na Rede Vida

Celebração de Santo Antônio

Cerco de Jericó

Crianças sendo apresentadas à comunidade

Encontro dos Namorados - Pastoral Familiar

Noivado Fernando e namorada

Encontro dos Pais dos Catequisandos

Jovens jogadores do 
JUPAC em Campeonato

Festa Junina da Pastoral Familiar

Novas associadas para o Apostolado da Oração

Padre Silvio fala durante a preparação 
para o Encontro do Jupac

Missa do padroeiro São João na Região Oeste

Terço e festa julina na região sudoeste (Tarraf II) 

Missa Italiana

Entrevista do padre Silvio 
para o SBT

Paroquianos na Missa da Rede Vida

Padre Silvio no lançamento 
do Rodeo Country Bulls

Primeira Eucaristia na Capela São Pedro
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aCoNteCIMeNtos Da CaPeLa

Fabiano
Passos

A Capela São Pedro foi 
agraciada por dias incrí-
veis, dias de celebrações, 
festividades, providência, 
fraternidade, agradecimen-
tos e esperança, dias de paz, 
e neste clima realizamos 
nosso Tríduo à São Pedro e, 
como foi bom recebermos o 
Pe. Fábio Dungue (Paróquia 
Jesus Bom Pastor e São 
Sebastião) dia 22/06, Pe. 
Ernesto Oliveira (Paróquia 
Nossa Senhora do Brasil) 
dia 23/06 e Pe. José Vinci 

(paróquia Santa Luzia) 
24/06, em nossa comuni-
dade celebrando missa nas 
casas, nos agraciando com 
reflexões de como devemos 
ser e levar a igreja para 
dentro de nossas casas. 

No sábado, dia 26, ale-
gramo-nos em receber em 
nossa quermesse centenas 
de pessoas, e preparar o 
ambiente, as guloseimas 
e animá-las foi para todos 
da Comunidade uma honra, 
uma satisfação. 

Domingo terminamos 
as festividades com a cele-
bração eucarística presidida 
pelo nosso pároco Pe. Silvio 
Roberto, a liturgia foi ser-
taneja, o coral cantou com 
viola e sanfona e pudemos 
junto com Cristo ofertar 
nossas origens e nossos 
valores, ferramentas e a vida 
no campo. Todos nos emo-
cionamos em lembrar como 
a vida simplificada pode nos 
trazer a verdadeira paz, ao 
final da missa saímos em 

procissão pelas ruas bairro. 
Assim queremos agra-

decer a Deus e ao nosso 
padroeiro São Pedro por 
tantas Graças e acima de 
tudo a convicção de nos re-
conhecermos como Povo de 
Deus a caminho, dignos de 
sua Paz. Obrigado a todos os 
colaboradores. 
Viva a Capela 
São Pedro!

1ª Comunhão na 
Capela 19/06/2016

2º  Dia Trido

2º  Dia Trido

1º  Dia Trido

3º Dia Trido

Êta semana 

missa sertaneja

Procissão são Pedro

abençoada de boa sô! 
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DesPesAs / sAíDAs
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Sueli e Marilena comemoram o aniversário com equipe da Sopa

Pastoral da escuta e clínica SOMA 
apresentam o palestrante Dr. Antônio Caldeira da Silva

Inicia as aulas de Lian Gong, com Mário Nakandakari.

Felipe e Flávia declarados noivos!Confraternização da catequese

Aniversariantes do 1º semestre do Clube de mães


