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Editorial: 

Matheus 
Soares

Não permita que pessoas ou 
fatos determinem,  modifiquem 

ou interfiram no seu humor...

Padre SILVIO ROBERTO

Engana-se quem pensa 
que catequese é apenas “dar 
catecismo”, pois ele faz parte 
da ação evangelizadora da 
Igreja. Catequese vem de um 
termo que significa “fazer 
ecoar”, ou seja, espalhar a 
palavra do Pai. É um ensina-
mento esssencial da fé para a 
vida, tornando a pessoa cons-
ciente e ativa na participação 
de uma ação apostólica.

A comunidade da igreja 
está em constante catequese, 
já que a cada missa se aprende 

mais sobre os ensinamento 
do Pai. O catequista é mui-
to importante no dia a dia 
das paróquias, atendendo 
crianças, jovens e adultos. 
Mas atenção, ninguém deve 
assumir esse papel sem um 
conhecimento prévio da 
palavra.

O catequista é um voca-
cionado, pois leva em seu 
interior o desejo enorme de 
tornar conhecido o nome e 
os ensinamentos do Filho do 
Homem. Muitos se sentem 

25 de agosto: Dia do Catequista
chamados por Deus para 
assumir essa função, e assim 
espalhar a palavra do Pai e 
formar discípulos que usem 
na prática os ensinamentos, 
sendo ativo na comunidade 
ou na sociedade, buscando 
ajudar o próximo. Às vezes, 
o catequista colabora por 
um período limitado ou até 
de forma ocasional, contudo 
continua sendo colaborações 
preciosas.

A seguir, Soeli de Fátima 
Diana Matheus, coordenado-
ra Catequese Geral, fala aos 
catequistas.

“Parabéns Catequistas! 
Parabéns pelo SIM ao cha-
mado de Deus, para trabalhar 
na  sua vinha, em que os frutos 
é a geração de novos filhos 
para o Senhor. Celebrar o 
dia do Catequista é mostrar 
a importância desse trabalho 
e das pessoas nele envolvido. 
A Igreja agradece a Deus por 
seus catequistas e convida a 
comunidade a demosntrar 

carinhosamente o reconheci-
mento a esse apostolado, e a 
vocação dos catequistas, que 
são dedicados e são transmis-
sores dos valores cristãos e 
animadores do processo de 
crescimento na fé.

Nossos catequistas com 
muito amor, estudam, pre-
param os encontros, usam a 
criatividade para prender a 
atenção dos catequizandos, 
pois os desafios de catequizar 
neste tempo moderno tornam 
essa missão cada vez mais 
complicada.

Na caminhada catequé-
tica, vamos percebendo que, 
com o SIM, vem exigências 
esseciais para servir, como: 
compromisso, pontualidade, 
assiduidade, engajamento 
com a comunidade, testemu-
nho de fé e formação.” 

O Catequista em ter-
ritório de missão: são 
animadores das comuni-
dades, visitando famílias, 
e amando o povo, princi-
palmente na ausência da 
Igreja. O Catequista das  
cidades: pais e mães sem 
condições de preparar os 
filhos (os mais necessita-
dos), mas com muita cora-
gem se dedicam a eles. O 
Catequista do Catecismo: 
continua sendo nossa base, 
pois se dedica à missão 
de oferecer as primeiras 
noções cristãs às nossas 
crianças e adolescentes, 
preparando-os para a pri-
meira comunhão.

Vamos conhecer 
um pouco 

daqueles que 
erguem a 

igreja do Pai 
(o ser Humano)

Caros Irmãos esta refle-
xão é oportuna para nossa 
vida pessoal, em família, na 
sociedade e em comunidade:

“ Mestre, queria lhe per-
guntar algo : Como faço para 
não me aborrecer com as 
pessoas?

Algumas falam demais, 
outras são maldosas e inve-
josas. Algumas são indife-
rentes.

Sinto ódio das que são 
mentirosas e sofro com as 
que caluniam”.

“ Viva como as flores “ ad-
vertiu o mestre. Mas como ?

Como é viver como as 
flores, perguntou a jovem .

“ Repare nas flores” , con-
tinuou o mestre , apontando 
para os lírios que cresciam 
no jardim.

Eles nascem no esterco, 
entretanto são puras e per-
fumados. Extraem do adubo 
mal cheiroso tudo o que lhe 
é útil e saudável , mas não 
permitem que o azedume da 
terra manche o frescor de 

suas pétalas.
Não é sábio permitir que 

os erros e defeitos dos outros 
o impeçam de ser aquilo que 
Deus espera de você .

Precisamos entender que 
os defeitos deles, são deles e 
não seus ... Se não são seus 
, não há razão para aborreci-
mentos.

Exercitar a virtude é rejei-
tar todo mal que vem de fora.
Isso é viver como as flores.

Você não precisa focar 
nos erros alheios justificando 
assim sua insatisfação com a 
vida e as circunstâncias .

Tire a boa parte do adubo 
que chega até você ! Seja uma 
flor cujo aroma é agradável 
aos que estão ao seu redor.

Exale esse aroma...
Não deixe que o seu foco, 

esteja no adubo ...

Fiquem com Deus!

PE. SILVIO ROBERTO 
- 38 anos de Sacerdócio
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FORMAÇÃO:

Diácono: Aristides 
Pereira dos Santos

Continuamos refletindo e estudan-
do um pouco sobre as partes da Santa 
Missa. Nesta edição, a nossa atenção 
se concentra na Liturgia da Palavra, a 
segunda parte. 

A parte principal da Liturgia da 
Palavra é constituída pelas leituras da 
Sagrada Escritura e pelos cantos que 
ocorrem entre elas, sendo desenvolvida 
e concluída pela homilia, a profissão de 
fé e a oração dos fiéis. É o momento em 
que, sentada, a assembleia se prepara 
para escutar Deus falar por meio dos 
leitores que emprestam a sua voz. Está 
posta, portanto, a primeira mesa, a Mesa 
da Palavra (ambão). Vejamos quais são 
as suas partes: 

1. PRIMEIRA LEITURA
A primeira leitura, nos domingos, 

festas e solenidades, é quase sempre 
tomada do Antigo Testamento, exceção 
feita, por exemplo, nos domingos do 
Tempo Pascal em que se leem passa-
gens dos Atos dos Apóstolos, escolhida 
em função do Evangelho, formando 
quase sempre ligação em torno de um 
tema comum. Nos dias de semana, no 
espaço de dois anos – divididos em par 
e ímpar – leem-se as passagens mais 
significativas de toda a Bíblia – exceto 
os Evangelhos. Neste caso, raramente 
leitura e o Evangelho têm tema comum. 

2. SALMO RESPONSORIAL
O salmo, que não deve faltar em 

qualquer celebração da Santa Missa, é 
a resposta orante da assembleia. Deus 
fala, a comunidade responde com um 
salmo, que deveria ser sempre canta-
do, pelo menos o refrão. Vale a pena 
observar o conteúdo, apreciar e rezar 
a sintonia entre a leitura e o salmo que 
nunca deve ser substituído por outro 
canto. 

3. SEGUNDA LEITURA
A segunda leitura, nos domingos e 

solenidades, é sempre tomada do Novo 
Testamento, quando são lidas as cartas. 
No Tempo Comum, não combinam ne-
cessariamente com a primeira leitura e 
o Evangelho. Geralmente, o propósito 
da segunda leitura é iluminar a prática 
pastoral das comunidades. Nos dias 

de semana, em regra, não há segunda 
leitura.

No final das leituras, o leitor con-
clui dizendo no singular: “Palavra do 
Senhor” ou “Esta é palavra do Senhor”, 
e nunca no plural: “Palavras do Senhor”. 
E a assembleia reunida responde: “Gra-
ças a Deus”. 

4. ACLAMAÇÃO AO EVANGELHO
Em pé, a assembleia acolhe a Pa-

lavra, o próprio Jesus que nos fala. 
Cantamos para manifestar a alegria de 
tê-lo entre nós. Nas missas dominicais e 
solenes faz-se a procissão com o Livro 
dos Evangelhos, o uso de velas acesas 
e o incenso. 

5. EVANGELHO
A leitura do Evangelho constitui 

o ponto culminante da Liturgia da 
Palavra, razão pela qual a sua pro-
clamação é solenizada inclusive com 
gestos de apreço, conforme referido 
na aclamação. Somente o presidente da 
celebração, um padre concelebrante ou 
diácono tem autoridade para proclamá-
-lo. Às vezes é cantado, para realçar o 
caráter festivo. Quando se usa o incenso, 
antes de ser proclamado, incensa-se o 
Evangelho. 

Nos domingos do Tempo Comum, 
de modo geral, lemos o evangelho de 
cada ano. No Ano A, lemos Mateus; 
no Ano B, Marcos; e no Ano C, Lu-
cas. O Evangelho de João é reservado 
particularmente para os tempos fortes, 
como Quaresma e Tempo Pascal. 
Nos dias de semana, no intervalo de 
um ano, lemos praticamente todos os 
evangelhos. 

Na proclamação do Evangelho, mar-
camos com uma cruz a testa (mente), a 
boca (palavras) e o peito (sentimentos), 
para expressar o desejo de que a Pala-
vra nos guie em tudo o que pensamos, 
falamos e realizamos. A proclamação 
termina sempre com “Palavra da Sal-
vação” e a assembleia responde “Glória 
a vós, Senhor”. 

Na sequência, o Evangelho é re-
verenciado com o beijo de quem o 
proclamou, exceto quando o presidente 
da celebração é o Bispo, a quem o livro 
é apresentado para o ósculo. 

6. HOMILIA
Geralmente o presidente da celebra-

ção é quem dirige a palavra à assembleia 
que já está sentada, explicando o sentido 
das leituras e ajudando a comunidade a 
aplicar a mensagem de Deus à sua reali-
dade. Ao mesmo tempo em que mostra 
Deus agindo em nossa vida, a homilia 
convida a assembleia ou a comunidade 
à conversão, a voltar-se cada vez mais 
para os caminhos do Senhor. 

Recomenda-se que após a homilia 
deve ser observado um breve tempo 
de silêncio. 

7. PROFISSÃO DE FÉ OU CREDO
Depois do presidente, por meio 

da homilia, abrir os olhos e aquecer 
o coração da assembleia, todos, em 
pé, professam a fé, rezando o Creio. 
É a adesão dos fiéis à Palavra de Deus 
ouvida nas leituras e na homilia, uma 
espécie de resumo da fé cristã. Existem 
dois textos: um mais longo, chamado 
niceno-constantinopla, por ser fruto 
dos concílios de Nicéia (ano 325) e 
Constantinopla (ano 381). O outro, 
mais breve e mais utilizado, de redação 
simples e popular, é conhecido como 
Símbolo dos Apóstolos. 

O Creio é rezado todos os domingos 
e solenidades. 

8. ORAÇÃO DOS FIÉIS OU 
PRECES DA COMUNIDADE

Exercendo a função sacerdotal, o 
povo eleva preces a Deus pelas neces-
sidades da Igreja, pelos governantes, 
pelos que sofrem necessidades, por 
todos os seres humanos e pela salva-
ção do mundo inteiro. Em síntese, a 
comunidade reunida abre o coração 
e expressa seus sentimentos a Deus, 
elevando a Ele as suas preces. 

Aos domingos – e sempre que for 
oportuno – rezam-se as preces da assem-
bleia. Com elas, termina a Liturgia da 
Palavra e começa a Liturgia Eucarística, 
da qual trataremos na 
próxima edição. 

MISSA PARTE POR PARTE (continuação)

PASCOM CRIA CANAL 
DA COMUNICAÇÃO 

FALE CONOSCO
A comunidade poderá participar 
com sugestões, dicas, críticas 
e elogios por email ou ícone no 

site na Paróquia
Não é novidade pra ninguém que 

frequenta a Paróquia Menino Jesus 
de Praga que somos uma comuni-
dade ativa, comunicativa, engajada 
e inovadora.

Nosso site (www.meninojesusde-
praga.org.br) é moderno, atualizado, 
dinâmico e informativo. E queremos 
mais. 

Criamos agora um Canal de Co-
municação/ FALE CONOSCO onde 
você, paroquiano, poderá dar suges-
tões, fazer elogios, críticas, contar 
algo, o que quiser, para estar cada vez 
mais próximo do nosso jornal, site 
e da igreja. Através de email ou no 
próprio site da paróquia você poderá 
participar mais ativamente.

FALE CONOSCO, diga o que 
você espera da nossa paróquia, do 
nosso jornal e site. Criamos um email 
para você falar mais rápido com a Pas-
toral da Comunicação, ou entre no site 
e clique no ícone FALE CONOSCO. 

A equipe da PASCOM está dire-
tamente ligada a esse canal.

Bora lá mandar suas sugestões: 
pascom.mjp@yahoo.com.br.

No mundo moderno, as pessoas 
têm pouco tempo para ouvir atenta-
mente o outro.

A Pastoral da Escuta surgiu para 
atender a necessidade daquelas que 
buscam alguém para ouvi-lo com 
atenção e respeito, seja nos momen-
tos angústia ou alegria.

CAPACITAÇÃO PARA 
PARTICIPAR DA PASTORAL 

DA ESCUTA
Pastoral da 

Escuta ORGANIZA 
ENCONTRO PARA 

CAPACITAR PESSOAS 
INTERESSADAS 

EM PARTICIPAR DA 
PASTORAL
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Karina 
Catelan

Karina 
Catelan

No dia 20 de julho, o Papa 
Francisco divulgou a criação 
da diocese de Votuporanga e 
nomeou Dom Moacir Apare-
cido de Freitas, nascido em 
Ibirá e, atualmente, pároco 
da paróquia Santa Teresa, 
em Ibitinga, como o primeiro 
bispo da cidade. 

O padre Silvio Roberto 
explica que essa decisão 
descentraliza Rio Preto: 
“Diminui os trabalhos aqui, 
facilita o trabalho do bispo 
da nossa cidade; no âmbito 
pastoral é uma bênção.”

Essa solicitação foi feita 
em 2010, pelo então bispo de 
Rio Preto Dom Paulo Mendes 
Peixoto. A diocese de Rio 
Preto passará arrecadar me-

nos, pois das 100 paróquias, 
30 passarão a pertencer a 
Votuporanga.

Os ganhos com a nova 
diocese são muitos: “O fato 
de facilitar o atendimento e 
o acompanhamento de um 
bispo faz com que não só 
as pastorais cresçam, mas 
também os movimentos, 
os grupos, os trabalhos e 
inclusive novas paróquias. 
Além de acelerar os papéis 
canônicos; enfim tudo se 
torna mais fácil.”, completa 
Pe. Sílvio.

Com a decisão, a diocese 
de Rio Preto conquista gran-
de chance de se tornar uma 
arquidiocese, já que ela está 
desmembrada da Província 

A história conta que São 
Lourenço foi o primeiro dos 
sete diáconos da igreja e 
realizou milagres em Roma 
com bênção de Deus. No ano 
de 257, o imperador romano 
Valeriano, decretou perse-
guição aos cristãos e após a 
execução do Papa Sisto II, 
São Lourenço foi pressionado 
pelo imperador para entregar 
as riquezas da igreja.

Foi então que no ato de 
bravura e temente a Deus, São 
Lourenço reuniu o grupo de 
pessoas ajudadas pela Igreja 
e lhe disse a seguinte frase: 
“Eis aqui os nossos tesou-
ros, que nunca diminuem, e 
podem ser encontrados em 
toda a parte”. Deixando assim 
o imperador irritado, que o 
condenou ao martírio de ser 
queimado vivo.

Mesmo na hora de sua 
morte, São Lourenço foi 
exemplo de fé inabalável e 
dizia mesmo queimando: 

“Podem me virar agora, pois 
este lado já está bem assa-
do”. Seu desejo de unir-se a 
Cristo apagou da memória 
o momento de tortura. Por 
isso 10 de agosto, dia de sua 
execução, tornou-se o dia de 
celebração de sua memória e 
também dos diáconos.

O mês de agosto é marca-
do com muitas festividades 
para a igreja católica. É com 
grande alegria que informa-
mos a ordenação diaconal do 
seminarista e vice assessor da 
juventude Michel Candeu, 
da nossa Paróquia Menino 
Jesus de Praga. A celebração 
ocorrerá no próximo dia 
12 de agosto, na cidade de 
Votuporanga, na nossa nova 
diocese criada agora dia 20 de 
julho pelo papa Francisco, na 
igreja matriz, futura catedral, 
às 19:30h. Convidamos o 
seminarista para falar um 
pouco sobre essa nova etapa 
da sua vida.

MM: Quem é o diácono, 
e o que ele realiza dentro 
da igreja?

Michel Candeu: Ele está a 
serviço da igreja, proclaman-
do a palavra de Deus. Dentro 
do sacramento da ordem ele 
existe três graus: o primeiro 
grau diaconato, segundo grau 
presbiterado que é o padre, e 
terceiro grau é o episcopado 
que é o bispo. A essência de 
um diácono, do presbítero, 
e episto é exalar o cheiro de 
Deus, o cheiro do bom pastor. 
Faz celebrações, quer dizer, 
preside celebrações porque 
celebrar é todo mundo; realiza 
batizados, pode consagrar 
casamentos e prepara o altar 
para o momento das ofertas.

MM: Como se sente e o 
que significa esse passo na 
sua vida?

Michel Candeu: É o mo-
mento em que vou me con-
sagrar a Deus. Existem duas 

Criação da diocese de Votuporanga 

Eclesiástica de Ribeirão 
Preto, responsável por 9 
dioceses. 

Exemplo de fé: São Lourenço e a missão diaconal!
formas de consagração: o 
matrimônio que você se con-
sagra ao cônjuge e a ordem 
que se consagra a Deus e ao 
serviço ministerial da igreja.

Estou emocionado! Foram 
8 anos... Agora já estou no úl-
timo ano e sinto este momento 
como um grande presente do 
qual eu devo cuidar e zelar. 
Mais do que isso, é um passo 
para que possa cuidar do re-
banho, o qual Deus há de me 
conceder. É a fase de entrega 
total, que é o mais importante, 
a entrega ao serviço do reino, 
pois Cristo vem em prol ao 
reino, e mostrar que esse reino 
é para todos é a nossa função.

MM: Como foi feita sua 
escolha?

Michel Candeu: É uma 
escolha feita através de mui-
ta oração, muita reflexão, 
de escuta de Deus. E como 
escutar a voz de Deus? Por 
meio do silêncio Deus nos 
fala; a gente pede e depois se 
silencia para escutar a voz. A 
partir de gestos, de símbolos, 
de pequenos sinais, o Senhor 
mostra a vontade dele para a 
nossa pessoa.

MM: O mês de agosto 
é o mês das vocações e no 
dia 10 comemora-se o dia 
do diácono fale um pouco 
sobre isso.

Michel Candeu: É o mês 
vocacional, mês de todas 
as vocações: sacerdotais, 
religiosas, missionária, ma-
trimoniais. Não engloba só 
o padre ou a freira, mas a 
todos e cada final de semana 
a igreja celebra uma dessas 
vocações. Nós deveríamos 
trabalhar mais sobre isso, por-
que matrimônio é vocação, 
ser pai ou mãe também. Ser 
um bom padre é uma vocação 
e é uma vocação bonita dada 
por Deus. Assim, quando no 

dia 10 de agosto celebramos o 
dia do diácono, isso significa 
muito e tem grande expressão 
para todos nós, seminaristas, 
e os que já são consagrados.

MM: Fica o convite e um 
pedido especial...

Michel Candeu: Está 
próxima a minha ordenação, 
desde já eu conto com todos. 
Através da oração, pequenos 
gestos, isso marca a vida do 
padre, nossa vida é feita de 
pequenos símbolos de cari-
nho e afeto e então eu conto 
com o carinho de todos, com a 
presença de todos para juntos 
celebrar esse momento no 
qual eu, seminarista Michel, 
e também o seminarista Ra-
fael, nos consagraremos ao 
Senhor!

Você sabia que 
os diáconos 
podem ser 

transitórios ou 
permanentes?
Entenda: o tran-

sitório recebe o grau 
diaconal apenas como 
o primeiro passo para 
futuramente receber 
o Sacramento da Or-
dem no segundo grau 
presbiteral, se tornando 
padre. Já o permanente 
é aquele que planeja 
casar ou já é casado e 
assim não pode pros-
seguir para o segundo 
grau.

No caso de Michel, 
ele será nomeado di-
ácono transitório, pois 
daqui  a 4 meses se 
tornará padre.
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Camila 
Furlanetto

Agosto é, para a Igreja 
no Brasil, o Mês Vocacional. 
Em 1981 iniciou-se essa cele-
bração, com o objetivo de se 
refletir, a cada domingo, uma 
vocação específica dentro da 
Igreja. O primeiro domingo 
deste mês é dedicado à vo-
cação do padre. 

O padre é um dos mem-
bros do clero da Igreja Cató-
lica, considerado o “represen-
tante de Deus na Terra” entre 
os cristãos.

Os padres também têm 
a responsabilidade de ouvir 
e aconselhar as pessoas, 
principalmente durante as 
confissões (atos regulares e 
comuns entre os cristãos).

Padre Silvio, que se orde-
nou na Igreja Redentora em 
27 de julho de 1978, conta 
que o sacerdócio nasceu com 
Aarão quando Moisés diri-
gindo o povo do Egito para 
a terra prometida percebeu a 
necessidade de alguém presi-
dir as celebrações, os objetos 
usados durante a liturgia, o 
culto litúrgico e também para 
dirigir a espiritualidade do 
povo. E Aarão e sua família 
então se esmeram neste tra-
balho sacerdotal. 

“O sacerdote é aquele que 
é chamado por Deus, que re-
cebe a vocação para servir o 
povo de Deus, ofertar a comu-
nhão da Eucaristia, presidir as 
celebrações, os sacramentos; 
menos a Crisma que é o Bispo 
quem preside; aquele que ora 
pelo povo, orienta, que de 
certa forma está a serviço do 
povo, como foi Aarão e sua 
família”, explica Padre.

Temos como referência de 
sacerdócio, Melquisedec, que 
recebe os soldados inimigos 
e seus exércitos e oferece 
alimento em praça pública a 

eles que estavam com fome. 
E assim como Melquisedec, 
Jesus se torna o alimento vivo, 
o verdadeiro e único grande 
sacerdócio, Jesus Cristo que 
veio do pai e dá sua vida por 
nós, nos alimenta com sua 
palavra, com seu corpo e seu 
sangue e nos oferece o perdão 
e nos liberta do pecado e nos 
dá a salvação. Depois temos 
os apóstolos que significa 
enviado, portanto, Jesus tam-
bém delega a eles o poder de 
presidir celebrações, anunciar 
o evangelho. 

“A vida sacerdotal é uma 
vida consagrada, fazemos 

os votos de obediência, 
pobreza e castidade”.

A vocação de padre Sil-
vio para o sacerdócio foi 
demonstrada desde criança, 
pois repetia tudo o que o 
Padre fazia na Igreja. E foi 
com o tempo que decifrou 
o chamado de Deus para ser 
Padre. Sua primeira missa foi 
celebrada dois dias após a sua 
ordenação, na Igreja Redento-
ra. Foi fundador da Paróquia 
Santa Luzia em Votuporanga, 
onde ficou por quase 34 anos, 
e em 2011 tomou posse em 
nossa Paróquia Menino Jesus 
de Praga. 

Padre Silvio relata que 
é muito feliz em sua cami-
nhada sacerdotal, que não se 
arrepende um minuto em ter 
respondido ao chamado de 
Deus. “Errei muito, lógico 
não sabemos de tudo, mas os 
erros foram fontes de virtude 
onde aprendi muito”, diz. 

Para ele, ser Padre é res-
ponder ao chamado de Deus, 
é uma missão, uma tarefa que 
Deus confia, e que na verda-
de ele resume assim: “amar 

Uma visita de amor 
que trará a presença 

de seu filho Jesus
A paróquia Menino 

Jesus de Praga está se 
preparando para receber 
a imagem peregrina de 
Nossa Senhora Aparecida, 
diretamente do Santuário 
Nacional de Aparecida do 
Norte, nos dias 5 e 6 de 
setembro, com várias ati-
vidades de evangelização.

A acolhida será dia 
5 a partir das 19h30. No 
dia 6, a imagem ficará na 
paróquia até as 18 horas 
com momento de consa-
gração, terços, celebrações 
e outras programações 
religiosas.

Nossa Senhora Apare-
cida também passará pelo 
Hospital de Base, Hospital 
da Criança, Shopping e 
outros lugares para que 
Ela faça sua peregrinação 
e abençoe os quatro cantos 
da paróquia.

Padre Silvio Roberto 
comenta a importância 
da visita: “Creio que para 
nossa Paróquia será muito 
especial, porque Maria é 
mãe, e ela aproxima os 
filhos para perto dela para 
celebrar a sua Fé e condu-
zir todos à experiência e à 
intimidade com Jesus para 
a salvação acontecer”, diz.

A imagem peregrina 
visitará as dioceses e 
arquidioceses de todo o 
Brasil em comemoração 
ao jubileu dos 300 anos 
do encontro da 
imagem, a ser 
celebrado em 
2017.

Gabriel 
Bonfim

Mãe Aparecida 
ao encontro 

dos filhos

CELEBRANDO O DIA DO PADRE:
Exemplo de santidade, de dedicação e perseverança na construção 

do caminho da salvação e progresso do Reino de Deus

O Dia do Padre é celebrado oficialmente em 4 de agosto, 
data da festa de São João Maria Vianney, comemorada desde 
1929, quando o Papa Pio XI o proclamou padroeiro dos padres 
e das demais pessoas que servem aos ensinamentos de Deus.

João Maria Vianney nasceu na França, em 1786, e foi 
considerado um dos mais notáveis conselheiros do mundo 
católico em sua época. O Papa Pio XI canonizou São João 
Maria Vianney em 1925.

aqueles que se aproximam de 
mim e que se sintam acolhidos 
e amados, e também tentar 
decifrar o que eles buscam, 
o que eles querem. É fazê-
-los ter uma experiência de 
Deus, e que esta experiência 
eles possam desenvolver no 
discipulado, ou seja, crescer 
na fé, experimentando Deus 
e se tornando outro discípulo 
e evangelizador.” 

Se tornar Padre é uma 
decisão séria, e realmente 
preciso ter o dom e a vocação, 
e também um longo período 
formativo de oito anos. Per-
gunto ao Padre Silvio, sobre o 
que ele diria para aquele que 
recebe este chamado. “Vale 
muito a pena abrir mão de 
todas as coisas e responder 
ao chamado de Deus, pois o 
mundo necessita de homens 
que entreguem a sua vida 
para a Igreja, para o anúncio 
do evangelho, para levar as 

pessoas a conhecer o pri-
meiro anúncio, o Kerigma, e 
aproximar-se dos sacramen-
tos que a Igreja oferece para 
viver a vida nova em Jesus.”, 
diz padre Sílvio.

É pelo padre que man-
temos a unidade eclesial, 
crescemos na fé e no conheci-
mento da Palavra de Deus. Ele 
é indispensável para celebrar-
mos a Eucaristia e os demais 
sacramentos, sinais visíveis 
de nossa salvação em Jesus 
Cristo. O padre é um dom 
para as nossas comunidades. 
E como é bom termos como 
padre em nossa comunidade, 
o padre Silvio Roberto, um 
homem simples, alegre, e que 
celebra esta sua missão com 
um dom maior, o 
do amor. 

Dia do Padre
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SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

No período entre 14 e 21 
de agosto de 2016, será come-
morada na Paróquia Menino 
Jesus de Praga, como em toda a 
diocese, a Semana Nacional da 
Família. Este evento grandio-
so, neste ano, terá como tema 
“MISERICÓRDIA NA FA-
MÍLIA: DOM E MISSÃO. ”

Durante toda a semana 
haverá missas e em cada uma 
delas será abordado um tema 
voltado para desejo maior dos 
encontros que é unir as famí-
lias em Cristo, praticando a 
misericórdia e fazer deste ato 
o dom a e missão de todos em 
prol dos carentes, doentes e 
necessitados.

Coordenada pela Lucia 
Adriana G. da Silva Vicente 
e Emerson Paulo Vicente, a 
Pastoral da Família é responsá-
vel por acolher e acompanhar 
as famílias da comunidade, 
trabalhando a espiritualidade 
familiar e buscando resgatar 
os seus valores. Para isso são 
realizados diversos encontros 
nos mais variados setores da 
Pastoral, como encontro dos 
namorados, preparação ao 
matrimônio, recém-casados, 
casados há mais de 10 anos, 
casais de segunda união, e ain-
da esse ano será acrescido os 
viúvos, divorciados e solteiros.

Se estudarmos mais a fun-
do o conceito de família, obser-
vamos que o significado mais 
elementar seria um conjunto 
de pessoas que possuem grau 
de parentesco entre si e vivem 
na mesma casa, formando um 
lar. Neste lar, há a formação 
de vínculos de compromisso, 

paciência, cuidados, respeito 
e muito amor. 

Para a família é designada a 
responsabilidade de promover 
a educação dos filhos e in-
fluenciar o comportamento dos 
mesmos no meio social, entre 
eles, a orientação religiosa. O 
papel da família no desenvol-
vimento de cada indivíduo é 
de fundamental importância. É 
no ambiente familiar que são 
transmitidos os valores morais 
e sociais que servirão de base 
para o processo de integração, 
nos costumes estabelecidos 
pela sociedade. 

Numa família espera-se 
que o local seja harmonioso, 
afetuoso e com condições 
plenas que resolver os conflitos 
que há de surgir. Elementos 
como confiança, segurança, 
conforto e bem-estar são 
fundamentais para a unidade 
da família. Preservando-os, 
se mantém a chama de cada 
um acesa, para assim atingir 
o amor e a paz que buscamos.

Analisando os dias de 
hoje, notamos que o mundo 
mendiga por carinho, por 
compreensão, por atenção e, 
principalmente, por paz. Como 
um ensinamento que devamos 
carregar pelo resto de nossas 
vidas, disse Madre Teresa de 
Calcutá: “Quer fazer algo para 
promover a paz mundial? Vá 
para casa e AME 
a sua família.”. 

De 14 a 21 de agosto 2016
“MISERICÓRDIA NA FAMÍLIA: 

DOM E MISSÃO.”
Paróquia Menino Jesus de Praga

Luís 
Netto

SEMANA NACIONAL 
DA FAMÍLIA

Dia Hora Local Tema Obras de Misericórdia

13/08  9 às 12 h Praça Dom José  Frase de Reflexão
Sábado Passeata Marcondes (Catedral) sobre Família 

13/08  19h Catedral Abertura Diocesana da
Sábado Missa  Semana da Família
   “Misericórdia na Família: 
   Dom e Missão”
 
14/08 10, 18, Paróquia Menino “Criados por um “Dar de comer a
Domingo 19h30 Jesus de Praga Pai Misericordioso” quem tem fome”
 Missas  Dia dos Pais e “Dar bom conselho””

15/08 19h30 Paróquia Menino “A Família promotora da “Sepultar os mortos”
Segunda Missa Jesus de Praga Misericórdia na Sociedade” “Orar a Deus pelos
    vivos e defuntos”

16/08 19h30 Paróquia Menino “Procurados pela “Vestir os nus”
Terça Missa Jesus de Praga Misericórdia” “Consolar os aflitos”

17/08 20h Todas as Regiões “Família e Igreja: “Assistir aos doentes”
Quarta Celebração Rede de Comunidades Lugares da Misericórdia” e “Sofrer com paciência 
    as fraquezas do próximo”

18/08 19h30 Paróquia Menino “O perdão na Família:  Fonte de “Visitar os presos”
Quinta Missa Jesus de Praga  reconciliação e libertação” e “Perdoar as injúrias”

19/08 20h Paróquia Menino “Obras de Misericórdia na “Dar de beber a quem 
Sexta Via-Sacra e Adora- Jesus de Praga Família e da Família” tem sede” e “Corrigir
 ção das Famílias   os que erram”
 
20/08 19h Encerramento da “Criados na Misericórdia “Acolher os peregrinos”
Sábado Missa Semana da Família e para a Misericórdia” e “Ensinar os ignorantes”

21/08 10, 18, 19h30 Encerramento da “Criados na Misericórdia “Acolher os peregrinos”
Domingo Missas Semana da Família e para a Misericórdia” e “Ensinar os ignorantes”

MISSA SERTANEjA
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Luís 
Netto

“Ser pai é mais do que suprir os filhos 
das necessidades materiais, como saúde, 
alimentação, roupa, educação, entre 
outros tantas responsabilidades. Ser pai 

é proteger, não deixar com que os maus atinjam os 
filhos, é dar exemplo, muitas vezes até errado, mas 
que consideramos o melhor para a vida dele. Vejo que 
ser pai é estar ali do lado para ajudar a reerguer em 
uma eventual queda.

Inspirado sempre em José que aceitou a honra de ser 
criar como um pai o nosso Senhor Jesus Cristo, ensinando-o 
condutas de um homem, penso que o pai não deve caminhar 
pelo filho, mas indicar a ele qual é o melhor rumo a ser se-
guido, sempre na palavra de Deus. 

Sinto-me orgulhoso e realizado como pai, pois vejo que 
meus quatro filhos se tornaram pessoas adultas, responsáveis, 
amorosas, honestas e, principalmente, unidas. Tudo isso é 
resultado da criação dada por mim e minha esposa e vejo 
neles o reflexo do que somos. É emocionante ver a união de 
minha família e sentir que entre nós está a presença de Nosso 
Senhor Jesus Cristo”

DAGOBERTO MARTINS 
– Pai 

do Felipe, 
Guilherme, 
Gabriela e 
Maurício

“Me sinto gratificado, pois sou 
pai de dois filhos – um de 43 anos 
e um de 40. Ambos com duas filhas 
cada, netas maravilhosas e muito 

amorosas. Considero meus filhos vencedores na 
vida, ambos engenheiros, bem casados e com uma 
vida próspera e digna. 

Fiquei viúvo há cerca de 15 anos, foi algo que 
me abalou muito, perder minha companheira de 32 

anos, pois não era só minha mulher, era minha amiga, 
minha base. Mas me apoiando no amor que tenho pelos 
meus filhos, consegui me estruturar e hoje faço o papel 
de pai e mãe para meus filhos e de avô e avó para minhas 
netas. Sinto que cumpri meu papel!

Levo de lição e conselho, demonstrar e buscar res-
peito sempre com os seus 
filhos. Evitar as barreiras 
que a vida nos impõe. 
Deixar um canal aberto 
baseado na confiança, 
sinceridade e na amizade 
com eles.” 

ROMUALDO 
LOPES 

– Pai de Adriano e 
André 

“Muita gente 
me conhece, na 
verdade, como 
pai do Arthur, 

um menino ruivinho, esperto 
e extrovertido. Orgulho-me 
muito por ser reconhecido assim 
porque, em verdade, tudo o que 
faço nesta vida é pelo meu filho 
e para meu filho. 

Logo que nasceu, prematuro, meu 
filho passou quatro meses na UTI por 
conta de uma infecção que afetou se-
veramente seu intestino. Quando tudo 
parecia superado, minha esposa Adriana 
sofreu um acidente automobilístico em 

2013, tendo partido em julho de 2014. 
Duas caminhadas que me proporciona-
ram muita dor, muito sofrimento, mas 
muitas lições. 

Como pai do Arthur, às vezes, me 
sinto como o personagem do filme “A 
Vida é Bela”: aprisionado em um campo 
de concentração com seu filho, longe de 
sua esposa, apesar de todos os apuros 
que vive, passa ao menino uma fantasia 
de que estão na verdade em uma grande 
brincadeira. Assim sou eu: o mundo 
pode ser um lugar perigoso, viver pode 
ser difícil; mas, para o Arthur, é uma 
emocionante aventura. 

Ser pai é realizar-se nos sonhos do 

seu filho, tornar-se menino de novo na 
jornada desta vida. É aceitar ser o Robin 
enquanto se emociona com as peripécias 
do Batman, ser um menino perdido con-
duzido pelas mãos do Peter Pan. É viver 
o Natal todos os dias, vendo a Estrela de 
Belém nos olhos da criança enquanto 
Jesus nascido repousa na manjedoura 
do seu coração. 

Eu amo ser pai. Eu amo meu filho. E 
é por isso que sou eternamente grato a 
Adriana e louvo ao Senhor pela oportu-
nidade que me foi concedida.”

RODRIGO SEGANTINI 
– Pai do Arthur

Dia dos Pais é para cele-
brar aquele que nos protege 
do mundo, que nos aponta as 
pedras no caminho, ensinan-
do-nos a desviar de cada uma 
para que jamais tropecemos, 

evitando que as quedas des-
façam a nossa essência.

Pai é o responsável, ao 
lado da mãe, pela educação 
do filho. É ele quem coloca 
o peito à frente de qualquer 

adversidade que o mundo põe 
na vida dos filhos; é a figura 
masculina de uma família, 
que transborda os maiores 
sentimentos de amor para 
com seus filhos.  Para come-

morar está data, 
passo a palavra 
a eles!       

A linda missão de ser PAI
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Regina Céli 
Pinhata Novelini

Coordenadora do 
Apostolado da 

Oração

AMOR EXIGENTE

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

A psicóloga Rachel Vasconcelos 
é Educadora Sexual e especialista em 
Psiquiatria e Dependência Química. 
Além da experiência clínica, atualmente 
trabalha na Casa do Adolescente/ AME 
Barradas, junto à comunidade de Helió-
polis, em São Paulo, a maior comunidade 
da capital paulista. Lá, o público-alvo é 
adolescente de 10 a 20 anos que busca 
cuidar da saúde física e emocional por 
meio de atendimentos individuais e em 
grupos. Nesta entrevista, fala-nos sobre 
a questão da crise, princípio discutido 
no mês de agosto, nos grupos de Amor-
-Exigente.

Amor Exigente: O princípio anterior 
nos diz que, por mais simples que seja,a 
tomada de atitude desencadeia uma 
crise. Qual a importância de os pais 
estarem preparados para esse período 
de crise?

Rachel: Enfrentar uma crise exige 
muito de todos os membros da família. 
Como o próprio nome já diz, tomar uma 
atitude frente a um comportamento do 
dependente químico significa dar um 
passo, ser forte, enfrentar os próprios 
medos e a si mesmo. Quando se decide 
tomar uma atitude, quer dizer que você 
pensou na sua problemática e no que 
sua família está vivendo, ou seja, você 
refletiu, olhou para o comportamento do 
outro e para o seu também; muitas vezes 
dialogou com mais membros da família 
(talvez algo que não fazia há tempos!). 
É por isso que, muitas vezes, a família 
não se sente preparada para enfrentar uma 
crise, pois exigirá dos pais tudo isso citado 
anteriormente e uma outra coisa funda-
mental: livrar-se da culpa! Quando temos 
um dependente químico em um núcleo 
familiar, é muito comum os pais, princi-
palmente, se sentirem culpados de algo, 
se questionarem onde foi que erraram 
etc. Para tomar uma atitude e enfrentar 
o que dela resultará, é preciso despir-se 
de todo sentimento de culpa. Somente 
assim, os pais estarão suficientemente 
fortalecidos para enfrentar esse período.

Amor Exigente: Aos participantes 

dos grupos de apoio Amor-Exigente é 
apresentado o seguinte enunciado: “De 
uma crise bem administrada, surge a 
possibilidade de uma mudança positi-
va”. O que se apreende com essa ideia?

Rachel: Geralmente os familiares 
de um dependente químico também 
encontram-se enfermos.  Também pre-
cisam de algum tratamento, por isso a 
importância dos grupos de apoio. Muitas 
vezes, esses familiares não se veem na 
posição de controle, de pé, digo, tomando 
atitudes há tempos. São controlados pelo 
dependente e por seus comportamentos 
adoecidos; por isso, quando eles con-
seguem tomar uma atitude eenfrentar a 
crise, muitas vezes se saem  fortalecidos 
dessa experiência e muito confiantes; 
por isso, asensação e possibilidade de 
que mudanças positivas estarão por vir.  
Provocar uma crise é sempre bom; isso 
trará aos familiares essa sensação positiva 
de que estão lutando!

Amor Exigente: Como enfrentar e 
vencer crises?

Rachel: Não há uma receita, nem 
tampouco garantia de sucesso. Enfrentar 
momentos de crise é difícil e desgastante. 
Porém, pode ser através desses momen-
tos, com as crises, que crescemos, que 
amadurecemos, que nos sentimos vivos, 
participantes da nossa própria jornada. 
Quem enfrenta uma crise já é um vitorioso 
porque enfrenta a si mesmo.  É claro que, 
temos sim, alguns pontos a considerarmos 
e que podem tornar tudo um pouco mais 
fácil. No SUPERA (Sistema para detec-
ção do Uso abusivo e dependência de 
substâncias Psicoativas: Encaminhamen-
to, intervenção breve, Reinserção social 
e Acompanhamento), curso totalmente 
online e gratuito executado em parceria 
com a Universidade Federal de São Paulo 
(UNIFESP) direcionado a profissionais 
da rede básica de saúde e de unidades de 
referência para tratamento de usuários de 
álcool e outras drogas, aprendemos, por 
exemplo, que a participação da família 
está ligada à necessidade de mudança do 
usuário, da manutenção da abstinência e 
do processo de recuperação. Aprendemos 

que uma família com funcionamento 
saudável tem mais chances de sucesso 
no processo de recuperação do indivíduo, 
inclusive no enfrentamento das crises. É 
por isso que, nesse sentido, é importante 
que haja a participação em Grupos de 
ajuda mútua para familiares, pois darão 
suporte e prepararão à família para lidar 
com as adversidades e crises que virão 
ao longo da caminhada do indivíduo no 
processo de recuperação.

Atualmente, a Terapia familiar sistê-
mica tem auxiliado muito nesse sentido, 
pois irá receber essa família, ajudará na 
reelaboração de sua história, tentará sair 
da conversa da ‘droga’ e poderá estar junto 
para entender o que se passa; significará a 
experiência de cada um e tentará construir 
uma maneira mais produtiva de seguir a 
vida. Enfim, irá acolher, ouvir, sintonizar, 
significar, traduzir, e não desafiar, não 
confrontar, não julgar, mas sim cooperar. 

Terminarei respondendo essa questão 
apontando, portanto, que para enfrentar e 
vencer crises, precisamos, muitas vezes, 
de buscar ajuda não só de grupos de 
apoio mas principalmente profissional, 
seja para o usuário, seja para a família. 

Amor Exigente: E se os pais não 
conseguirem levar o jovem às mudanças 
necessárias, há outros métodos, outras 
experiências educativas?

Rachel: Para o enfrentamento da 
Dependência Química, contamos com 
algumas formas de enfrentamento 
etratamento:Tratamentos farmacoló-
gicos (medicamentos são utilizados 
como coadjuvantes e não protagonistas 
no tratamento: ajudarão no controle da 
fissura e da ansiedade, por exemplo); 
Tratamentos psicoterapêuticos (é preciso 
olhar para dentro de si mesmo, refletir. 
Aqui, é importante não só o usuário 
estar em tratamento mas toda a família. 
É Preciso buscar algo que dê certo e dê 
resultados. Grupos de ajuda mútua são 
bem vindos e importantes); Tratamento 
de comorbidades associadas à dependên-
cia de drogas (em muitos casos, o depen-
dente apresenta não só a dependência do 
uso da droga, mas, também algum outro 

Santa Rosa é uma santa da 
América do Sul. Nascida 
em Lima, no Peru, no 
ano de 1586, era filha de 

SANTA ROSA DE LIMA: a patrona dos floristas e padroeira da América Latina
pais espanhóis. Seu nome de ba-
tismo era Isabel Flores y Oliva, 
mas, devido a sua extraordinária 
beleza, chamavam–na de Rosa. 
Menina ainda escolheu Santa 
Catarina de Sena por modelo e 
protetora e, com maior cuidado, 
procurou imitar e cultivar as 
virtudes desta grande santa.

Seus pais, antes ricos, tor-
naram-se pobres devido a um 
fracasso nos negócios de mine-
ração e ela cresceu na pobreza, 
trabalhando na terra, na costura e 
até como doméstica para ajudar 
no sustento da família. Cultivava 
as rosas de seu próprio jardim e 
as vendia no mercado, por isso é 

tida como patrona das floristas.
Como era muito linda foi pre-

tendida pelos jovens mais ricos 
e distintos de Lima, mas a todos 
rejeitou, por amar a Cristo como 
esposo. Fez o voto de castidade 
e tomou o hábito da Ordem Ter-
ceira de São Domingos. Cons-
truiu uma cela estreita e pobre 
no fundo do quintal da casa de 
seus pais e levava uma vida de 
religiosa com orações, jejuns e 
sacrifícios. Frequentemente usa-
va um arco na cabeça guarnecido 
com fincos, semelhante a uma 
coroa de espinhos, para nunca 
se esquecer da Sagrada Paixão 
e Morte de Jesus Cristo.

Foi extremamente bondosa e 
caridosa para com todos, espe-
cialmente para com os índios e 
negros, aos quais ajudava com 
humildes serviços em caso de 
doenças. Por sua piedade e 
devoção, Santa Rosa recebeu 
de Deus o dom dos milagres. 
Era constantemente visitada 
pela Virgem Maria e o Menino 
Jesus que a coroou com uma 
grinalda de rosas, que se tornou 
seu símbolo.

Dentre os milagres atribu-
ídos a Santa Rosa, conta-se 
que ela impediu a invasão de 
Lima pelos piratas holandeses 
em 1615.

Devido a muitos sofrimentos 
e agudas dores, faleceu em 24 de 
agosto de 1617 com apenas 31 
anos de idade. Suas últimas pala-
vras foram: “Jesus está comigo”. 
Foi proclamada Padroeira da 
América Latina, juntamente com 
Nossa Senhora de Guadalupe, e 
também das Filipinas. Sua festa 
litúrgica é comemorada no dia 
23 de agosto.

“Nos momentos de crise, crescemos e amadurecemos”

A psicóloga Rachel Vasconcelos, 
com a filha Helena

transtorno mental, como uma depressão 
ou um transtorno de humor, são os mais 
comuns, por exemplo); Tratamento em 
Comunidades Terapêuticas (refiro-me 
à internação que, dependendo do caso, 
faz-se necessária); 

Além disso, diálogo, vontade e cora-
gem de olhar para a nossa problemática 
familiar é imprescindível. Quando o 
curso SUPERA fala dos tratamentos 
possíveis,além disso tudo, aconselha-se 
a não omitir e não ser cúmplice de tra-
balhos realizados inadequadamente. Ele 
orienta procurar ter muita habilidade para 
propor mudanças e acreditar que elas são 
possíveis e termina com uma historinha 
muito significativa:¨Uma floresta estava 
em chamas e todos os animais correndo 
do fogo, quando um beija-flor foi visto 
jogando uma gotinha de água no incên-
dio. O elefante, vendo tudo aquilo, ficou 
perplexo e disse:

-Beija flor, porque você que pode 
voar não vai para bem longe deste fogo, 
ao invés de tentar apagá-lo com essas 
gotinhas insignificantes?

O beija-flor respondeu:
-Se todos os animais, ao invés de 

correrem, começassem a me ajudar, 
principalmente você, elefante, com essa 
tromba, talvez pudéssemos salvar a flo-
resta, salvar a nossa casa.¨

(Entrevista concedida ao AEMJ, 
em 22/07/2016; Contato: rachel_vas-

conselos@hotmail.com)
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fatos e fotos

festa JUNINa

Fotos: Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplicio, Ricardo e Terezinha Vieira

Almoço na residência de João e Rose

Padre Silvio batiza sua priminha Manoela

Padre Nino Carta celebra em nossa paróquia

Os novos coroinhas da paróquia

Festa de Casamento
Missa na região Nossa 

Senhora do Carmo

Missa de São Camilo de Lelys 
- padroeiro dos enfermos

Missa de Cura e Libertação - mês de agosto

Grupo de Oração

Ginástica Lian Gong

Encerramento da Oficina de Oração

Despedida e envio de paroquianos
Com o bispo Dom Edson Damian no 

Retiro do Clero Diocesano Celebração do Mês do Dízimo

Celebração 
do Dia 

de Nossa 
Senhora 

Rosa 
Mística 

Bênção de carros, 
Dia de São Cristóvão
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aCoNteCIMeNtos Da CaPeLa

João Vítor
Cordioli

A Capela São Pedro 
começa o mês de agosto 
abrindo as inscrições para 
os acampamentos Éfata 
Teen, Sênior e kids que 
acontecerão nos meses 
de setembro, outubro 
e novembro. O nome 
Acampamento 
“Éfata”, que sig-
nifica abra-te, 
tem o objetivo de 
levar as pessoas 
a abrir o coração 
e terem uma experiência 
profunda do amor de 
Deus. Pregações, ora-
ções, dinâmicas e muita 
diversão tornam-se uma 
ferramenta de evangeli-
zação que tem transfor-
mado a Comunidade da 
Capela São Pedro; temos 
colhido muitos frutos, 
pois o comprometimento 
das pessoas para que o 

encontro se realize faz 
com que elas passem a 
ser protagonistas e não 
apenas expectadores em 
nossa comunidade. Você 
também é convidado a 
participar e a colaborar. 
Venha participar dessa 

família!
23, 24 e 25 

de setembro – 
Acampamento 
Éfata Teen para 
adolescentes de 

11 a 14 anos.
15 e 16 de outubro 

– Acampamento Éfata 
Sênior para maiores de 
40 anos.

05 e 06 de novembro 
– Acampamento Éfata 
Kids para crianças de 08 
a 10 anos.

Maiores informações 
pelo fone: (17)3227-
8495.

Padre Silvio comprimenta 
Dona Maria pelos 88 anos de idade

Padre Silvio comprimenta 
Dona Nair pelos 96 anos de idade

Inscrições abertas para 
os acampamentos Éfata 

Teen, Sênior e kids

ANIVERSARIANTES DO MêS

“Éfata que 
significa 
abra-te”

Uma das primeiras obser-
vações que o padre faz antes 
de começar a Missa de Cura 
e Libertação é para que todos 
esqueçam o relógio.

Participar dessa missa, antes 
de qualquer coisa é libertar-se do 
tempo, se curar do peso da agen-
da e dos afazeres, deixar tudo 
porta afora. É entrar de corpo e 
alma na igreja. É participar com 
o coração. É baixar a cabeça e 
dizer: vem Espírito Santo, cuida 
de mim e sara todas as minhas 
feridas. Sou teu.

As músicas são envolventes. 
As letras tocam fundo no cora-
ção. O clamor, os testemunhos, 
a homilia, a iluminação. Tudo 
é rigorosamente pensado para 
que o fiel consiga se libertar e se 
entregar de corpo, alma e coração 
e sentir a presença de Jesus.

Missa é missa. O que difere 
é a fé. A entrega. Os pedidos 
são anotados em papeizinhos e 
depois são queimados em uma 
cerimônia cheia de simbolismo. 

Quando o Santíssimo passa 
é possível sentir o coração das 
pessoas batendo mais forte, as 
lágrimas escorrem, muitos oram 
em línguas, pedem, suplicam 
para que seus pedidos sejam 
atendidos.

A primeira vez que participei 
da missa de Cura e Libertação, 
confesso que nem vi o tempo 
passar.  Ao entrar na igreja 
fui tomada por um calor, um 
acolhimento tão grande e pude 
sentir de perto ou mais perto a 
presença do Espírito Santo. Ele 
sempre esteve lá, mas talvez eu 
nunca tenha estado tão liberta 
para senti-lo tão próximo. Con-
fesso que chorei muito. Minha 
emoção foi enorme que me senti 
fora do corpo. Fui atendida. E sou 
atendida sempre. A cada missa 
mais pedidos. Até então nenhum 
pra mim, sempre para alguém 
que precisa mais que eu. Penso 
que não preciso de nada. Vou 
para agradecer. Tenho saúde, 
filhos lindos, pais maravilhosos, 
amigos, casa, comida, roupa, 

Uma Porta Santa é uma  porta  
aberta pelo Papa para marcar o 
início de um Ano Santo. Ela é 
aberta apenas nos anos jubilares 
que acontecem acada 25 anos 
(intervalo entre os anos santos 
ordinários). A tradição acontece 
desde 1423, ano em que o Papa 
Martinho V abriu, pela primeira 
vez na história, um ano jubilar na 
Porta Santa na Basílica de São 
João de Latrão.

Ao proferir as palavras “Seja 
aberta a Porta da Justiça”, o Papa 
Francisco abriu a Porta Santa da 
Misericórdia da Basílica de S. 
Pedro no Vaticano, inaugurando 
o 29º Jubileu da história da Igreja 
Católica. Um Ano Santo cen-
trado no tema da Misericórdia 
que será encerrado no dia 20 de 
novembro de 2016.

No dia 03 de agosto, houve 
celebrações para a passagem na 

Porta Santa da Misericórdia, na 
Sé Catedral de nossa cidade. A 
primeira celebração começou 
às 7h da manha com o Padre 
Cleomar. Em seguida houve a 
celebração do nosso Pároco, 
Padre Silvio, às 12h30; às 16h 
com o Padre Berti. E por fim, a 
celebração  foi encerrada pelo 
Padre Hallison, às 19h30.

Nas missas das 7h,16h e 
19h30 houve a peregrinação para 
a Porta Santa, saindo da Praça, 
no átrio da Catedral.

Umas das condições para se 
obter a indulgência é que o fiel se 
confesse. Por isso, durante todo 
o dia, vários padres atenderam as 
confissões dos fiéis. 

Porta Santa da Misericórdia

Marcela
 Pinoti

MISSA DE CURA E LIBERTAÇÃO
O relógio deve ficar do lado de fora da igreja. 

Entregue-se de corpo e alma e deixe o 
Espírito Santo agir em você.

trabalho e tenho paz. Coisa que 
nenhum dinheiro compra. 

Certo dia a saudade tomava 
conta da minha vida, do meu 
ser, do meu coração. E lá fui 
eu.  Primeira vez que iria pedia 
algo pra mim. Ajoelhei, pedi, 
orei, chorei muito e recebi. 
Sim, queridos leitores, recebi. 
Tenho certeza de que em minhas 
orações, pedidos e súplicas, o 
Espírito Santo intercedeu por 
mim e Jesus atendeu meu pedido. 
Uma ministra desceu do altar 
e me disse: Desculpe-me. Não 
te conheço, mas sei que esse 
abraço é pra você. E me abraçou 
muito forte. Fui tomada por uma 
emoção tão grande, um calor 
intenso, meu corpo todo tremeu 
e as lágrimas escorreram. Nesse 
momento pude sentir o abraço do 
meu filho que mora com Deus 
há oito anos. Indescritível essa 
sensação.

As pessoas estão ali para 
serem curadas de doenças, con-
seguir empregos, livrar filhos das 
drogas, salvar casamentos, sair 
das dívidas. E eu estou ali para 
um abraço.

A Ele a gloria, a 
Ele o louvor.

A Porta da Misericórdia 
é uma Porta Santa es-
pecial que, durante este 

ano - Ano Santo extraordinário 
–deverá ser aberta, a pedido do 
Papa Francisco, em cada Cate-
dral, que é a Igreja-Mãe para 
todos os fiéis, permitindo a eles  
fazerem a experiência plena da 
Misericórdia do Pai.

CASAMENTOS NA PARÓQUIA:

Régis e RubiaRodolfo e IsadoraGustavo Nasc. e Sarah ScarelliDanilo e LucianaAry e Emilaine
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ANIVERSARIANTES - JULHO

Batizados do mês



Fotos: Ariuce Schiavon
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Amanda F. Borges recebe amigas para Chá de bebê, 
bênção do seminarista Michel Candeu e terço da 

maternidade de Marinha Britto

Lurdinha Freitas comemora 81 anos 
ao lado padre Silvio Roberto

Liliana e Beto, aniversariantes de casamento, são 
abençoados por padre Nino Carta

Bodas de Ouro, Jair e Elci
Marinha Brito em seu aniversário faz gesto solidário: 

abastece a dispensa dos Vicentinos com molhos de tomates

Bodas de Prata, Adriana e Luiz

Diácono Aristides celebra Bodas de Pérola de Rita e 
Ricardo Mendonça ladeado pelos filhos Renato e Ricardo

Seminarista Michel Candeu 
em seu aniversário com familiares

Bárbara é a 
mais nova 

paroquiana, 
afilhada do 

Clube de Mães


