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Editorial: 

Padre SILVIO ROBERTO
PÁROCO

LEITURA ORANTE.
A Igreja reserva o mês 

de setembro dedicando-o a 
promover a Palavra de Deus 
contida nas Sagradas Escri-
turas. A intenção não é a de 
lê-la como um livro de um 
curso para depois reproduzi-
-lo numa prova ou exame a 
fim de ganhar nota necessária 
para ser aprovado no fim do 
ano, mas outra...

Sabemos que existem 
várias formas de abordagem 
bíblica: a fundamentalista, a 
doutrinária, a crítica - históri-
ca, etc... Mas não é disso que 
falamos. Somos chamados, na 
verdade, a buscar na Palavra 
elementos que brotam tesouros 
de fé; a meditar com maior 
fervor a Palavra de Deus.

Nesse ano, a Igreja propõe 
a conscientização e propaga-
ção da Liturgia das horas, cha-
mada de LECTIO DIVINA 
que constitui uma oração que 
tem por fundamento a oração 
diária da SALMODIA, ou 
seja, os Salmos.

“A Igreja para rezar, serve-
-se daqueles esplêndidos 
poemas que os autores sa-
grados do Antigo Testamento 
compuseram sob a ação que 
a base da Oração das Horas 
é bíblica”. Assim, a Igreja, 
pautada na Palavra, eleva 
a Deus suas preces e entoa 

incessantemente um cântico 
de louvor ao Pai, conduzindo 
os orantes a uma verdadeira 
intimidade com Ele. Rezar 
com a Palavra de Deus e assim 
amadurecer de acordo com 
a vontade de Deus. Existe 
um método, como degraus, 
que nos propõe um modo 
para bem usufruir da sua 
eficiência. 

1.  Ler a Palavra perceben-
do o que o texto diz: escutar 
o que Deus disse, atentos e 
cheios de fé, com o coração 
aberto, disponível, tornando-
-se discípulo do que a Palavra 
diz. Que não seja uma leitura 
superficial, sem dar a devida 
atenção às Palavras, que por 
serem do Senhor, são eterna-
mente novas, mesmo que o 
texto seja conhecido.

2. Meditar a Palavra re-
fletindo sobre o que o texto 
diz. Na “meditação”, reflito, 
em oração, sobre o tema, 
com o pensamento de Deus 
sobre aquele assunto na mi-
nha vida. É não ficar apenas 
com a informação da leitura, 
mas entrando no sentido das 
Palavras, buscando atualizar 
a mensagem que se torna 
verdade viva e compromete-
dora que o Senhor revela ali. 
O perigo aqui é manipular a 
reflexão para o que é do nosso 
interesse. Por isso é preciso 

oração. Não podemos e nem 
é possível continuar vivendo 
da mesma forma depois que a 
Palavra cruza nossa vida. Ela 
não é um conjunto de letras 
e de informações que me de-
licio em apenas ler, entender 
e até fazer belas pregações. 
NÃO! É uma autêntica pro-
posta de vida que nos é dada 
por Deus e se realiza HOJE. 
Carece perguntar depois de 
cada acesso à Palavra: 

- Como estou? Como 
deveria estar? 

- O que vou fazer? Que 
recursos utilizarei para isso?

Caso a mudança ocorra 
sem o auxílio da graça de 
Deus e a dependência do 
Espírito Santo, tornamo-nos 
insensíveis, fanáticos, funda-
mentalistas, duros conosco 
mesmo e com os outros, sem 
a ternura, sem a compaixão e 
a misericórdia de Deus.

Contamos com a graça do 
Senhor para a verdade da Pa-
lavra de Deus leve a dar frutos 
abundantemente e salvação 
na sua vida e na dos outros, 
havendo transformação lenta, 
mas duradoura operada pelo 
Senhor e Sua Palavra.

SETEmbro mêS Da bíblIa
A amizade com a palavra de Deus

antes orar, para que o Espírito 
Santo faça a devida alusão a 
sua realidade atual e a vontade 
de Deus.

3. Responder a Palavra 
expressando o que digo no 
texto. Em ORAÇÃO, a partir 
do que a Palavra provocar 
em mim, converso com o 
Senhor o que em mim ele 
gera (louvor, súplica, arre-
pendimento, etc...). Lendo 
e meditando, aprofunda a 
Palavra que pôs o seu cora-
ção em contato com o que 
Deus revelou, o efeito é a 
ORAÇÃO; é a nossa respos-
ta pessoal e intransferível da 
Palavra em nós; é o encontro 
livre, espontâneo, transpa-
rente nos unindo ao Espí-
rito Santo para que Ele aja 
em nós atualizando aquela 
Palavra concretamente, em 
uma conversa intima entre 
amigos. É preciso cuidado 
para não sermos superficiais 
e genéricos: atenção, pois a 
oração nunca é algo impes-
soal e nunca se repete da 
mesma forma; ela brota de 
um coração que ama. 

4. Contemplar a Palavra 
acolhendo o que o texto re-
aliza em mim. Aqui permito 
que Deus opere em mim a 
CONTEMPLAÇÃO, ou seja, 
Sua obra descrita na Palavra, 
seu modo de uni-me a Ele 

(conversão, cura, etc...). A 
contemplação não depende 
do intelecto, mas do con-
sentimento do coração. Terá 
contemplação aquele que 
abrir-se, mesmo sem enten-
der detalhadamente como 
Deus vai realizar aquilo que 
foi lido, meditado e pedido 
em oração, mas segue acre-
ditando, firmemente, que 
Ele o escutou (como graça, 
dom, fé e abertura, consen-
timento e espera). É ação 
direta do Senhor naquele 
que tem sede de agradar e 
corresponder na Sua Palavra 
e confia no Senhor. É preciso 
aqui centrar-se em Jesus, 
visualizar como Ele sente, 
atua, fala, o que diz, a quem 
dia, o porquê e para que, 
dialogar com Ele, não como 
a um teatro, silenciar-se, 
ouvi-lo, falar-lhe de forma 
espontânea, autêntica, filial, 
perguntar-lhe, responder, ou 
com silêncio, amá-lo.

5. Viver segundo a Pala-
vra. Depois da leitura oran-
te, agir segundo a Palavra 
tomando atitudes, deixando 
finalmente a Palavra me indi-
car as ações que serão meios 
de permanecer unido a Deus: 
TORNAR A VIDA O QUE 
FOI LIDO, MEDITADO, 
ORADO E ACOLHIDO. Isso 
é o que garante a eficiência da 

Ocorrerá no próximo dia 
18 de setembro, em nossa 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga, o 2º Retiro Anual da 

MECE – Ministros Extraor-
dinários da Sagrada Comu-
nhão Eucarística – visando 
promover a união do Minis-

bem-aventurados os misericordiosos, 
porque alcançarão misericórdia

tério, bem como a formação 
e espiritualidade.

Os coordenadores Clau-
demir e Adriana Goes escla-
recem que o tema escolhido 
para esse ano foi Matheus 
5:7 “Bem Aventurados os 
Misericordiosos, porque Al-
cançarão Misericórdia”, que 
proporciona a reflexão sobre 
“Crescer Misericordiosos 
como o Pai”, “As Obras de 
Misericórdias Corporais 
e Espirituais” e “As Bem-
-Aventuranças”.

O MECE – Ministro Ex-
traordinário da Comunhão – é 
aquele que vem para con-

ceder aos fiéis a comunhão 
com Deus e, segundo os 
coordenadores, “O Ministro 
Extraordinário da Comunhão, 
a quem é destinado esse reti-
ro, é um(a) leigo(a), a quem 
é dada permissão, de forma 
temporária, para exercer um 
serviço, relacionado à Euca-
ristia em prol da comunidade. 
É um ministro de Jesus Vivo, 
presente na Eucaristia, cha-
mado a provocar encontros 
entre Jesus e as pessoas. O 
MECE é uma pessoa amada 
por Deus, escolhida dentre 
muitas para um serviço na 
Igreja, é alguém chamado 

pelo Senhor para ajudá-lo 
na evangelização. Por isso, 
ser ministro é bem mais que 
distribuir comunhão: é uma 
vocação, um chamado que 
gera muita alegria no coração 
do MECE”.

O evento, que contará 
com a presença de todos os 
Ministros, começará às 7h30 
no auditório da paróquia, com 
previsão para en-
cerramento na 
missa das 18h. 

  
Luís 

Netto
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FORMAÇÃO:

Diácono: 
Aristides 

Pereira dos 
Santos

Karina Catelan

Criamos agora um Canal de Comu-
nicação/ FALE CONOSCO onde você, 
paroquiano, poderá dar sugestões, 
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 Pastoral da 
Comunicação, ou entre no site e clique 
no ícone FALE CONOSCO. 

A equipe da PASCOM está direta-
mente ligada a esse canal.

Continuamos refletindo e 
estudando um pouco sobre as 
partes da Santa Missa. Nesta 
edição, a nossa atenção se 
concentra na Liturgia Euca-
rística, a terceira parte. 

Da Mesa da Palavra passa-
-se à Mesa da Eucaristia. A 
nossa atenção concentra-se 
agora no altar. Há um vínculo 
muito estreito entre Liturgia 
da Palavra e Liturgia Eucarís-
tica, de tal sorte que as duas 
mesas formam uma unidade, 
que é a celebração eucarísti-
ca. Santo Agostinho afirma: 
“Bebe-se o Cristo, tanto do 
cálice das Escrituras como 
do cálice da Eucaristia”. É 
o Cristo-palavra que se faz 
eucaristia. 

Na última ceia, ao instituir 
a Eucaristia, Jesus realizou 
três gestos: 1) tomou o pão 
e o cálice com vinho; 2) pro-
nunciou a bênção ou ação de 
graças; 3) partiu o pão para 
entrega-lo aos apóstolos e 

lhes passou o cálice para que 
dele bebessem. A Igreja des-
dobra esses gestos de Jesus 
nas três partes da Liturgia 
Eucarística: preparação das 
oferendas, oração eucarística 
e rito da comunhão. Hoje nos 
atentaremos a Apresentação 
das Oferendas; nas próximas 
edições às outras duas partes 
restantes.

1. APRESENTAÇÃO 
DAS OFERENDAS

Em procissão a partir do 
fundo da Igreja, alguns fiéis 
levam ao altar os dons do 
pão e do vinho, “frutos da 
terra e do trabalho humano”, 
que vão se tornar o corpo e 
o sangue de Jesus Cristo. O 
gesto de oferecer expressa 
a entrega da própria vida, a 
fim de que, unida à de Cristo, 
se transforme em oferenda 
agradável a Deus. 

Durante a procissão das 
oferendas, canta-se o canto 

próprio ou canto do ofertório, 
enquanto a assembleia faz 
espontaneamente a própria 
oferta para as necessidades 
da comunidade e da Igreja. 

Desde os primeiros tem-
pos da Igreja, costuma-se mis-
turar um pouco de água com 
vinho. O sentido desse gesto 
é indicado pelas palavras 
que o sacerdote pronuncia ao 
derramar uma gota de água 
no cálice com vinho: “Pelo 
mistério desta água e deste 
vinho possamos participar 
da divindade do vosso Filho, 
que se dignou assumir a nossa 
humanidade”. Simboliza, 
portanto, também a nossa 
união com Jesus Cristo. 

Caso esteja presente, é 
o Diácono que prepara o 
altar, auxiliado pelos outros 
ministros, e cuida dos vasos 
sagrados, derramando vinho 
e um pouco de água no cáli-
ce, dizendo em voz baixa as 
palavras supra referidas (Ins-

trução Geral sobre o Missal 
Romano, nº 133). 

Ainda durante o canto ou 
sem ele, o presidente apresen-
ta ao Pai do céu as ofertas do 
pão e do vinho, frutos da terra 
e do trabalho humano, ofertas 
que se tornarão pão da vida 
(Corpo de Cristo) e cálice da 
salvação (Sangue de Cristo). 
O presidente levanta a patena 
com o pão e diz em silêncio: 
“Bendito sejais, Senhor Deus 
do Universo, pelo pão que 
recebemos de vossa bondade, 
fruto da terra e do trabalho 
do homem, que agora vos 
apresentamos e para nós se 
vai tornar pão da vida!”. Em 
seguida, o presidente levanta 
o cálice com vinho e diz em 
silêncio: “Bendito sejais, 
Senhor Deus do Universo, 
pelo vinho que recebemos de 
vossa bondade, fruto da videi-
ra e do trabalho do homem, 
que agora vos apresentamos 
e para nós se vai tornar vi-

MISSA PARTE POR PARTE  (continuação)
nho da salvação”. A seguir, 
inclinando-se, o presidente 
reza em silêncio: “De coração 
contrito e humilde, sejamos, 
Senhor, acolhidos por vós, 
e seja o nosso sacrifício de 
tal modo oferecido que vos 
agrade, Senhor, nosso Deus”. 

Após a apresentação das 
oferendas e incensação, se 
houver, o presidente lava as 
mãos, dizendo: “Lavai-me, 
Senhor, de minhas faltas e 
purificai-me de meus peca-
dos”. Esse gesto exprime o 
desejo de estar totalmente 
purificado antes de iniciar a 
oração eucarística. 

Na próxima edição, con-
tinuaremos o estudo sobre a 
Liturgia Eucarística. 

  

Fé, carinho, amor, dedicação 
são os sentimentos vivido du-
rante o 4º Encontro com coroi-
nhas, acólitos e cerimoniários, 
realizado hoje na catedral de 
São José, pela pastoral voca-
cional diocesana, das 8h às 13h. 
Aproximadamente mil pessoas 
participam do encontro, são de 
todas as paróquias da diocese, 
e da nossa comunidade cerca 
de 30 pessoas marcam presença 
na ocasião.

Aproveitando o ano santo 
extraordinário da misericórdia os 
temas escolhidos foram: “Crescer 
misericordiosos com o pai” e “As 
obras de misericórdia, corporais e 
espirituais”. A intenção do encontro é 

Fortalecendo a missão
mjp@yahoo.com.br 

Para não esquecer: 
pascom.mjp@yahoo.com.br 

intensificar nas crianças, adolescentes 
e jovens, que se consagram às ativi-
dades do altar, um empenho maior de 
prosperar na fé, no carinho, dedicação 
à Santa Igraeja. 

Para a Sidinéia, uma das 
coordenadoras dos coroinhas, 
o encontro é um motivo a mais 
para conhecer e ficar mais perto 
de Jesus: “A importância de 
mostrar o caminho que nos leva 
até Jesus, a principal expectativa 
é de reuni- los em busca do amor 
de Deus, para louvar e agradecer 
por todas as bênçãos recebidas.” 
Fortalece a missão que lhes foi 
concedido e mostra que a tarefa 
de servir, vai muito além do altar 
e que todos são uma 

representação do amor 
de Deus com seus filhos.
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Karina 
Catelan

Gabriel 
Bonfim

A Paróquia Menino Jesus 
de Praga, em parceria com a 
Associação AMICI D’ITÁLIA, 
realizará no próximo dia 17 de 
setembro, sábado, às 19 horas, 
a Santa Missa em homenagem 
a San Genaro.

San Genaro ou São Januá-
rio, como é conhecido aqui no 
Brasil, era um jovem diácono 
da cidade Miseno, Sosio, na 
região de Campânia no sul da 
Itália. Ainda jovem, graças as 
suas atitudes de fé e caridade, foi 
conduzido ao cargo de Bispo da 
cidade de Benevento, próximo 
a Nápoles. Naquela época, o 
império Romano era governado 
por Diocleciano, o qual ordenou 
uma feroz e sangrenta persegui-
ção aos cristãos. Em 305 da era 
cristã, San Genaro foi vítima 
desta perseguição, sendo con-
denado à morte junto a vários 
outros cristãos.

Primeiro, jogaram San Gena-
ro e os demais cristãos na arena 
para serem devorados por leões; 
ao se aproximarem do grupo, os 
animais ficaram dóceis e passa-
ram a lamber os pés do Santo. 
Inconformado com a situação 
que se formou, o carrasco man-
teve os animais sem alimentação 
por dias. O plano não deu certo 
e novamente ocorreu o mesmo 
gesto da primeira vez. Visto 
que seria impossível alcançar o 
objetivo esperado, decapitaram 
o Santo junto a uma pedra perto 

de Nápoles. Parte de seu sangue 
foi recolhido e guardado numa 
ampola de vidro.

A devoção ao Santo foi cres-
cendo ano após ano. San Genaro 
é conhecido no mundo inteiro 
pelo evento da liquefação de seu 
sangue que ocorre três vezes por 
ano: no sábado que precede o 1º 
domingo de maio; no dia 19 de 
setembro que é a festa do Santo e 
em 16 de dezembro, aniversário 
da erupção do Vesúvio em 1631. 
A ocorrência, que vem sendo 
verificada desde 1389, consiste 
na passagem do sangue do estado 
sólido para o estado líquido, 
perdendo no peso e aumentando 
no volume.

O sangue de São Januário se 
dissolveu em presença do Papa 
Francisco, no dia 21 de março 
de 2015, durante visita de Sua 
Santidade à diocese de Nápoles, 
na Itália. Os restos sanguíneos 
do mártir padroeiro de Nápoles, 
geralmente sólidos, tornaram-se 
parcialmente líquidos depois que 
o Papa beijou o seu relicário. 
O Papa, então, comentou, com 
humor: “O Arcebispo disse que 
metade do sangue se dissolveu: 
vê-se que o santo nos ama pela 
metade. Devemos converter-nos 
mais para que nos 
ame mais.”

San Genaro e a liquefação 
misteriosa de seu sangue*

Missa homenageará o santo padroeiro de Nápoles

* Várias das informações contidas neste texto foram extraídas de sites que 
tratam da vida de santos e também de sites católicos.

No mês de agosto,  uma 
aniversariante muito especial 
na nossa paróquia comple-
tou mais um ano de vida e 
resolvemos deixar aqui uma 
pequena homenagem a essa 
princesa que nos alegra com 
sua vida e é um exemplo do 
amor de Deus.

Conhecendo a 
aniversariante...

Sua mãe Adriane Albu-
querque Ciarelli, irmã de 
nossa comunidade e presidente 
voluntária da AACD de Rio 
Preto, descreveu sua amada 
filha: “A Adrieli é aparente-
mente frágil, mas na realidade 
uma fortaleza, ela transparece 
uma meiguice, a capacidade de 
amar a todos, todos mesmos, 
independente se a pessoa gosta 
dela ou não. Ela diz e escreve 
para a pessoa “eu te amo”, 
muitas nem tão próximas a 
ela. Dizendo nos aniversários 
e em algumas datas, ela se 
comunica e acaba mexendo 
com as pessoas, ela traz uma 
meiguice e fortaleza.”

O aniversário é da Adrieli, 
mas quem ganhou o maior 
presente foi sua família: “É um 
amor muito grande, a sensação 
que Deus nos escolheu para 
trazê-la nesse mundo, que ele 
usou os nossos corpos, porque 
ele precisava trazer a Adrieli. 
Ela traz em si uma história, um 
jeitinho, uma particularidade, 
de incluir as pessoas, de fazer 
elas se sentirem importantes. 
Nós tivemos que revisar toda 
nossa forma de vida, nossa 
agenda, nosso cotidiano, em 
virtude das dificuldades dela, 
das necessidades. Hoje se 
Deus me perguntasse, eu diria 
que passaria tudo novamente.”

Assim como outras voca-
ções, ser pais também exige 
compreensão e responsabili-
dade de entender seu papel e 
de seu filho. “Todo filho vem 
para uma família com uma 
missão, seja ele deficiente ou 
não, e que cabe os pais abrir o 
coração e ver o que Deus está 
falando através de cada filho, 

porque cada um traz uma his-
tória, cada filho tem um motivo 
de vir para esse mundo. Nem 
todo filho veio para ganhar 
medalhas nas olimpíadas, nem 
todo filho veio para passar nos 
primeiros lugares dos vestibu-
lares, nem todo filho veio para 
exercer a mesma função que 
os pais, mas todo filho, tem 
uma missão de Deus e eu acho 
que os pais precisam olhar pra 
isso, o que é que Deus espera 
do meu filho e não o que nós 
pais vamos criando ao longo da 
vida de expectativa.” completa 
Adriane

A data mais 
esperada do ano!

Fazer aniversário é uma 
data especial e que merece ser 
comemorada sim, pois mais 
um ano de vida é foi alcançado 
e essa virtude deve ser cele-
brada. Adriane diz que a filha 
vive intensamente, não deixa 
as datas passarem em branco, 
não só o aniversário dela, como 
os aniversários das pessoas 
com quem ela convive. 

Para Adrieli, é o dia mais 
esperado do ano e junto com 
seus pais ela planeja a reali-
zação de sua festa, fazendo 
pedidos especiais e tem todo 
um carinho envolvido com 
seus convidados. “Todo ano 
ela tem um pedido especial, 
um ano ela pede para cantar 
com o padre, são inúmeros 
pedidos, a princípio a gente 
não entende, depois conforme 
vamos vivendo a preparação 
do aniversário, nós vemos 
que sempre Deus fala através 
dos pedidos dela. Esse ano ela 
pediu uma porta de estrela, ela 
quer que uma porta de estrela 
se abra e ela saia dessa porta 
de estrela e que as pessoas se 
emocionem, a estrela é um 
símbolo muito forte pra ela, 
ela gosta de brinco, anel de 
estrela isso é uma coisa muito 
presente na vida dela.”

Mais que uma data e ce-
lebrar mais ano de vida: “A 
importância do aniversário 
para ela é fundamental, um 

Parabéns para você, nesta data querida...

momento que se celebra a 
vida, não somente a contagem 
numérica dos anos, mas assim 
a comemoração desses anos, 
as vitórias, ela tem consci-
ência.”

O amor de Adrieli é tão 
grande para com as pesso-
as, que para selecionar os 
convidados os pais precisam 
intervir: “Na verdade, nós, 
pais, que infelizmente preci-
samos selecionar por conta 
financeira, por ela faria uma 
festa em um campo de futebol 
e chamaria a cidade toda. O 
critério dela é o carinho, de 
quem dá atenção para ela, 
com quem ela conversa. Na 
maioria das vezes até no sen-
tido virtual, com quem ela se 
relaciona as pessoas curtem e 
acompanham e vivem a alegria 
do aniversário junto com ela.”

Mas todo ano tem um 
convidado especial, aquele 
que Adrieli escolhe e não pode 
faltar na lista: “Em relação aos 
convidados, às vezes não é 
uma pessoa muito próxima, é 
alguém que ela elege mesmo 
e que ela diz eu quero que 
convida tal pessoa para o meu 
aniversário.”

Querida princesa Adrieli 
Ciarelli, nossa paróquia a 
parabeniza por mais um ano 
de vida e se alegra por fazer 
parte da sua linda história. Que 
possamos estar juntos nessa 
caminhada por muitos anos 
e como você diz a todos: nós 
te amamos. Feliz 
Aniversário!
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Karina 
Catelan

“Um homem simples, de 
hábitos comuns, de coração 
sincero, carinhoso com as 
pessoas, preocupado em servir 
da melhor forma os que neces-
sitam de minha ajuda”, é assim 
que o diácono Aristides se 
descreve, o que não é difícil de 
concordar, pois quem o conhece 
e convive com ele sabe que sua 
vida é dedicada a servir a Deus 
e ajudar o próximo.

Sua história é um exemplo 
desse amor. Com apenas 7 anos 
já trabalhava na roça, ajudando 
o pai; aos 12 trabalhou num 
bazar que vendia armarinhos 
em geral; dos 13 aos 26 traba-
lhou em cartório na cidade de 
Auriflama, e aos 27 ingressou 
no Ministério Público de São 
Paulo, trabalhando em várias 
comarcas da região e se apo-
sentando em São José do Rio 
Preto, onde exerceu o cargo de 
Promotor de Justiça de 1987 a 
2007. Foi ordenado diácono no 
dia 21 de agosto de 2009, pelo 
então bispo diocesano, Dom 
Paulo Mendes Peixoto.

Que ele sempre teve o dom 
de ajudar as pessoas, não dá 
para duvidar. Deus o lapidou 
ao longo dos tempos e no dia 7 
de outubro de 2003 ele recebeu 
o chamado de Deus, incentiva-
do pelo padre Geomar Alves 
dos Santos, a quem se diz ser 

eternamente grato, para seguir 
em frente.

Quando falamos da impor-
tância de sua missão, o diácono 
Aristides nos descreve como se 
sente: “Sinto-me como alguém 
que está a serviço do Reino 
de Deus e das pessoas, com 
capacidade para servir mais e 
melhor. Fico fascinado com a 
gratuidade daquilo que faço.” 

Como todo clérigo, as 
dificuldades de anunciar a 
palavra de Deus e levar seu 
reino a quem necessita, é uma 
realidade. Para ele, a falta de 
fé, a indiferença religiosa, a 
idolatria, a perda ou inversão de 
valores, o relativismo e a busca 
pelo poder é e será sempre um 
desafio aos religiosos. Graças 
a pessoas como o diácono, a 
luta para derrubar essas falsas 
crenças é incessante e alimenta 
a esperança de quem não a tem 
mais.

Ao longo desses 7 anos de 
ordenação ele pôde aprender, 
amadurecer e descobrir a am-
plitude da missão diaconal: 
“Com a graça de Deus, fui des-
cobrindo e ocupando o meu es-
paço na orientação jurídica aos 
necessitados, no atendimento e 
orientação aos pais e padrinhos 
que não são casados na Igreja e a 
procuram para o Sacramento do 
Batismo dos filhos e afilhados, 

no trabalho contra a violência 
doméstica junto ao Centro de 
Reeducação e Atendimento da 
Família (CRAF), nas visitas 
aos enfermos em casa e nos 
hospitais, no envolvimento 
com a pastoral dos moradores 
de rua, participando de forma-
ção diocesana de Ministros 
Extraordinários da Eucaristia, 
na campanha da fraternidade 
etc., além das atividades nor-
mais em nossa paróquia, de 
conhecimento público.”

Apesar de a figura diaconal 
existir desde muito tempo, a so-
ciedade ainda sente dificulda-
des em compreender a beleza e 
as funções que o diácono exerce 
na Igreja e na sociedade. O di-
ácono ressalta que seu trabalho 
acontece, sobretudo, junto aos 
empobrecidos, órfãos, viúvas, 
pessoas desamparadas de um 
modo geral.

Cuidar da família paroquial 
é uma aptidão que começa 
dentro de casa: “Ao lado de 
Deus, a minha família ocupa o 
primeiro lugar na minha vida, 
no meu coração. O Sacramento 
do Matrimônio precede ao da 
Ordem. Portanto, em primeiro 
lugar cuido bem de minha 
esposa Terezinha, das filhas, 
dos genros, dos netos, pois é 
através deles, observando os 
mandamentos e os valores do 

Reino de Deus, que cumpro a 
minha missão, testemunhando 
Jesus Cristo aos outros.”

O diácono Aristides repre-
senta o amor de Deus aqui na 
terra; traz consigo uma força 
incalculável e são histórias 
como a sua que fazem valer 
a pena cada segundo; pessoas 
como ele são o espelho que 
refletem toda a sociedade.

Ele registra aqui sua men-
sagem de vida, para que todos 
possam repensar no amor de 
Deus: “A lição da humildade, 
da simplicidade, do acolhimen-
to, da serenidade no coração, 
sem deixar que o veneno da 
arrogância, do orgulho, da 
soberba faça parte da gente, 
ainda que por breve instante. 
Amar as pessoas, mesmo as 
que não gostam da gente, orar 
por elas, perdoar, ter coração e 
alma leves, buscando sempre 
ser um ser humano melhor.”

Em nome de toda a comu-
nidade, venho agradecer por 
tudo que o senhor fez e faz 
por todos e parabenizar pelos 
seus sete anos de ordenação, 
que Deus possa proporcionar 
muitos anos de sua vida ao 
nosso lado. Muito obrigada e 
que Deus o abençoe!

Palavra de um amigo e 
companheiro!

“O diácono é realmente 

Diácono Aristides: são sete anos de ordenação 
e uma vida dedicada ao amor pelo próximo

um grande servo de Deus para 
a comunidade e para a igreja. 
Particularmente tem sido um 
grande irmão no ministério 
sacerdotal, ele como diácono 
realmente serve a igreja, com 
muito zelo com muita dedi-
cação, tem uma generosidade 
insuperável. Por ser mais antigo 
na comunidade, ele tem o dom 
do discernimento e me orienta 
com muita sabedoria e isso 
ajuda o meu ministério sacer-
dotal na comunidade paroquial, 
por isso eu tenho um grande e 
imenso carinho por ele, grande 
respeito à sua pessoa e ao seu 
ministério e eu só tenho a de-
sejar, que ele seja abençoado 
e feliz junto à sua família e 
família paroquial para qual ele 
serve. Muito obrigado, diáco-
no, por existir ao 
meu lado.” Padre 
Silvio Roberto

Matheus 
Soares

1º de outubro é o dia  consa-
grado Santa Teresinha, a padro-
eira da região centro da nossa 
paróquia. Neste dia, costuma-se 
homenageá-la como uma missa 
ou então na quarta-feira mais 
próxima a este dia. Por isso, neste 
ano a missa acontecerá no dia 28 
de setembro, na rua Francisco 
Giglioti nº 327, esquina com a rua 
Adib Buchala, no bairro São Ma-
noel, residência de dois devotos 
de nossa querida santinha, e que 
gentilmente oferecem sua casa 
para esse momento de oração. 
Todos estão convidados para essa 

confraternização. Quem compa-
recer à missa ganhará uma rosa de 
Santa Teresinha abençoada pelo 
padre Sílvio.

Santa Teresinha é a padroeira 
das missões, e a mesma anunciou 
que quando morresse e fosse le-
vada para o céu, derramaria uma 
chuva de rosas, ou seja, de bênçãos 
para quem recorresse a ela pedin-
do sua intervenção 
junto a seu amado 
Jesus.

Missa de Santa Teresinha

Também na Cruz encontramos o 
maior sinal do infinito amor de 
Deus pela humanidade.

Para nós, cristãos, a Cruz é 
o maior símbolo de nossa fé; ela 
nos recorda o Cristo crucificado, 
o seu sacrifício, o seu martírio 
que nos trouxe a salvação. Assim 
sendo, a Igreja há muito tempo 
passou a celebrar, a exaltar e a 
venerar a Cruz, santa e sagrada 
de onde pendeu o Salvador do 
mundo.

Traçando o sinal da Cruz em 

Exaltação à Santa Cruz

Regina Céli 
Pinhata Novelini

Coordenadora do 
Apostolado da 

Oração

No dia 14 de Setembro 
exaltamos a Santa Cruz que é 
fonte de vitória de Jesus sobre 
o pecado, a morte e o demônio. 

nossa fronte, a todo o momento 
nós louvamos e bendizemos a 
Santíssima Trindade: Pai, Filho 
e Espírito Santo, agradecendo 
o tão grande bem e amor que, 
pela Cruz, o Senhor continua a 
derramar sobre nós.
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Isabella 
Sanches

Recorde a história da Senhora de Aparecida...

Visita da imagem de Nossa 
Senhora em nossa paróquia

Nos próximos dias 5 e 6, vamos receber a visita da Nossa Senhora Aparecida, 
em nossa Paróquia. Desde 1931, quando foi realizada pela primeira vez a visita da 
Imagem na cidade do Rio de Janeiro, são inúmeras as peregrinações da imagem 
principalmente com o missionário redentorista PE. Vítor Coelho de Almeida. No 
ano de 2004, a Imagem percorreu várias arquidioceses, dioceses e paróquias do 
e também no exterior.

Participe das celebrações nos dias 
5 e 6 de setembro e estreite seus laços de fé

05/09 – Missa solene às 19h30, na Igreja Menino Jesus de Praga
06/09 - 7h - Missa na Capela de São Pedro 
8h30 - Visita ao Rio Preto Shopping
9h30 – 11h30 - Visita ao HB
14h – Visita a AACD
15h às 17h – Renovação da consagração à Nossa Senhora, seguida pela missa. Em seguida, 
em carreata, a imagem passará pela CAAPAC e seguirá para a Paróquia Imaculado Coração de 
Maria (Santa Cruz).

Veja como serão as celebrações em nossa comunidade:

Nossa Senhora Aparecida é a 
maneira como Nossa Senhora é cari-
nhosamente chamada no Brasil, país 
do qual é Padroeira. Vestida por um 
manto azul, todo enfeitado, ela fica 
exposta na Basílica de Nossa Senhora 
Aparecida, em Aparecida – SP. A festa 
litúrgica em sua honra é celebrada em 
12 de outubro, feriado nacional no 
Brasil desde 1980, quando a Basílica 
foi consagrada pelo Papa João Paulo II, 
sendo a segunda maior do mundo e a 
quarta igreja mariana que recebe mais 
visitas no mundo. É preciso saber, tam-
bém, que a Santa que fica sob o manto 
de Nossa Senhora Aparecida é Nossa 
Senhora da Conceição, tratando-se de 
uma imagem feita no estilo barroco. 

Segundo relatos, a aparição da 
imagem ocorreu em outubro de 1717, 
quando foi pescada.  O corpo estava 
separado da cabeça, e já desistindo da 
pescaria, o Padre João Alves Vilela 
resolveu lançar novamente a rede 
que, desta vez, “pescou” uma cabeça 
que se encaixou perfeitamente na pe-
quena imagem. Após recuperarem as 
duas partes da imagem, os pescadores 
precisaram retornar ao porto, uma vez 
que o volume da pesca ameaçava virar 
a canoa. 

A imagem ficou na casa de Filipe 
Pedroso, por 15 anos, onde as pessoas 
da vizinhança se reuniam para rezar. 
Graças e mais graças começaram a 
acontecer, e assim a história ia se espa-

lhando por todo o Brasil. Construíram 
um pequeno oratório em Itaguaçu que, 
em pouco tempo, já não comportava 
o grande número de fiéis que por lá 
acudia. Diante disso, em 1834 se deu 
início a construção de uma Igreja ainda 
maior – a Basílica Velha - inaugurada 
e benzida em 8 de dezembro de 1888. 

Mais de dois milhões de pesso-
as visitam o Santuário Nacional de 
Aparecida e, busca de alívio para as 
angústias, de cura para enfermidades, 
dias melhores, emprego e paz.... Che-
gam de ônibus, de carro, de moto, de 
bicicleta a cavalo e até mesmo a pé. 
Pobres e ricos, homens públicos e ci-
dadãos comuns, cultos e ignorantes. Lá 
estiveram o Papa, príncipes, princesas, 
presidentes, poetas, bispos, patrões e 
empregados. Lábios que sussurram 
ave-marias atropeladas pela pressa das 
muitas intenções.

São muitos os milagres atribuídos a 
Nossa Senhora. É muito comum ouvir 
depoimentos emocionados em frases 
como “Hoje vim para agradecer e trouxe 
as meninas para que elas aprendam o 
quanto é importante ter fé”, “Todos os 
anos venho para a celebração das 10 
horas. Quando chego aqui me emo-
ciono, parece que o cansaço passa e 
me esqueço dos problemas. 
É muita devo-
ção”. 

Há uma lenda judaica bastante 
difundida, e por isso mesmo muito 
conhecida, que vale a pena ser aqui 
lembrada. 

Conta-se que Deus convidou 
um Rabino para conhecer o céu e o 
inferno.

Ao abrirem a porta do inferno, 
viram uma sala em cujo centro havia 
um caldeirão onde se cozinhava uma 
suculenta sopa. Em volta dela, esta-
vam sentadas pessoas famintas e de-
sesperadas. Cada uma delas segurava 
uma colher de cabo tão comprido que 
lhe permitia alcançar o caldeirão, mas 
não suas próprias bocas. O sofrimento 
era imenso.

Em seguida, Deus levou o Rabino 
para conhecer o céu. Entraram em 
uma sala idêntica à primeira: - havia 
o mesmo caldeirão, as pessoas em 
volta, as colheres de cabo comprido. 
A diferença é que todos estavam 
saciados.

“Eu não compreendo”, disse o 
Rabino. “Por que aqui as pessoas 
estão felizes, enquanto na outra sala 
morrem de aflição, se é tudo igual?”.

Deus sorriu e respondeu: - “Você 
não percebeu? É porque aqui eles 
aprenderam a dar comida uns aos 
outros.”  

Em outras palavras, o que Deus 
mostra com essa lenda é que, prin-
cipalmente em situações-limite, só a 
solidariedade entre as pessoas é um 
grande ponto de apoio, um porto segu-
ro. E é esta a função das centenas de 
grupo de apoio espalhados pelo Brasil 
e pelo mundo que servem as pesso-
as em suas diversas necessidades: 
“tornar as pessoas tão unidas como 
os galhos entrelaçados da videira” 
(João 15, 5-11).

      O Amor-Exigente é um grupo 
voluntário e solidário que oferece  
apoio às famílias de dependentes 
químicos, aos próprios dependentes 
e às pessoas com problemas de rela-
cionamentos. Todas as quartas-feiras, 
às 19h30min, no salão de nossa pa-

róquia, os voluntários e participantes 
se reúnem para discutir o princípio do 
mês e partilhar dúvidas e problemas. 
Neste mês de setembro, será discutido 
exatamente o princípio/tema grupo 
de apoio, para conscientizar sobre a 
importância da convivência em grupo 
para alcançar metas e objetivos a partir 
de situações similares.

      É importante, em primeiro 
lugar, lembrar que o grupo de apoio 
não tem função terapêutica, não 
funciona como conselheiro, não tem 
filiação com qualquer religião ou 
partido político, não oferece respostas 
e receitas prontas, não advoga nem 
apoia a expulsão dos filhos de casa. 
O grupo de apoio Amor-Exigente tem 
como uma das funções básicas lidar 
com comportamentos, direcionando 
as pessoas com comportamentos 
inadequados para que desenvolvam 
os mais adequados. Acaba, assim, 
provocando uma transformação em 
suas vidas.

      Outra função é mostrar que a 
pessoa que procura o grupo não está 
sozinha e pode sempre contar com os 
participantes para colocar seus planos 
em ação, num processo contínuo de 
acolhimento. Nele, encontra-se apoio 
para superar uma crise, fazer mudan-
ças e lutar por uma melhor qualidade 
de vida.

       Papel importante também é o 
de atuar como programa de prevenção, 
fazendo com que os pais se envolvam 
mais diretamente na vida dos filhos, 
ajudando-os a caminhar no rumo 
certo. Assim, o apoio em grupo ajuda 
a quebrar o isolamento das famílias, 
integra-as em uma leitura mais ade-
quada de mundo por meio das trocas 
e de apoio. Como os galhos de uma 
videira, “os participantes se entrela-
çam para alimentar uns aos outros”.

Célia Regina Cavícchia 
Vasconcelos 

Voluntária do Amor-Exigente 
Menino Jesus – AEMJ

AMOR EXIGENTE
Grupo de apoio: “onde as pessoas se 

entrelaçam para dar comida umas às outras”
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Jardim da Paz, eternizando a história de cada um
com respeito e dignidade.

O início em 1990.

Em 1990, o Jardim da Paz trouxe à região,
um novo conceito: o cemitério parque, onde
o contato com a natureza remete ao sentimento
de paz e harmonia.
Um lugar para meditar e render homenagens
aos entes queridos.

Atendimento humanizado.

Cientes da dor no momento da perda de um ente
querido, os profissionais do Jardim da Paz 
trazem uma nova postura no atendimento.
Esclarecem e orientam os familiares, tratando
tudo com dignidade e respeito.

Sepultamento a todos.

Quando lança o Plano Paz Familiar,
o Jardim da Paz oferece a oportunidade de
todos serem sepultados com dignidade,
com valores acessíveis.

Espaço Ecumênico
Ao inaugurar o Espaço Ecumênico, o Jardim da
Paz traz à população um local moderno e
confortável para celebrações e também um
templo onde se congregam todas as religiões.

Crematório e Columbário.

Primeiro na região, o Crematório Jardim da Paz
atende aqueles que querem outra forma de
serem lembrados.
E se desejar, o concessionário tem à disposição o
Columbário: local destinado para guardas cinzas.

Celebrações.

Para preservar a memória dos entes queridos que
se foram, são realizadas palestras de apoio aos
enlutados e missas em homenagem às mães,
pais, almas e finados.

Preocupada com a atual situação do 
país e consciente do importante papel 
que exerce junto à sociedade brasileira 
católica, a Igreja lançou uma Cartilha 
de Orientação Política orientando e 
esclarecendo qual o papel dela e do 
cristão frente à política nacional.

A cartilha tem como objetivo con-
tribuir para a formação política das 
pessoas, motivá-las a participar no 
processo político e fornecer critérios 
para orientá-las nas eleições municipais 
deste ano.

Papa Francisco disse em uma de suas 
pregações que é obrigação do cristão 
envolver-se na política. “Não devemos 
fazer como Pilatos: lavar as mãos. A 
política é uma das formas mais altas 
de caridade, pois busca o bem comum. 
E os leigos cristãos devem trabalhar na 
política.”

Portanto, caros cristãos, é impor-
tante votar bem, pesquisar a vida do 
candidato e conhecer de perto os pro-
jetos deles.  Em outubro, escolheremos 
nosso prefeito e com ele também os 
vereadores. As eleições estão marcadas 

para dia 02, primeiro turno e dia 30, 
segundo turno.   

Papa Francisco diz ainda na cartilha 
que a corrupção é uma praga e que ela 
impede de olhar para o futuro com 
esperança. “É um mal que se esconde 
nos gestos diários. É uma teimosia no 
pecado que pretende substituir Deus 
com a ilusão do dinheiro, como forma 
de poder.” 

“Para erradicá-la da vida pessoal 
e social são necessárias prudência, 
vigilância, lealdade, transparência, 
juntamente com a coragem da denúncia, 
pois se houver combate abertamente, 
mais cedo ou mais tarde nos tornaremos 
cúmplices e destruiremos nossas vidas”, 
finaliza Papa Francisco.

Pense bem. Escolha bem. Vote bem. 
O futuro está em nossas mãos!

Quer saber mais o 
que diz a cartilha? Entre 
no site: www.cnbbs2.
org.br

A Igreja e as Eleições 2016

Nossos queridos catequistas 
Dalva e Isaac receberam no dia 
21/08/2016 uma homenagem por 
tantos anos dedicados, participa-
ções e lutas para o crescimento da 
comunidade da Capela São Pedro; 
eles formadores de muitos cristãos 
e retribuem com muito carinho essa 
missão no dia a dia. Que Deus dê a 
cada dia mais força e saúde a vocês!!!

E a nós, catequistas na caminha-
da, que sejamos sempre apaixonados 
pelo projeto de Deus, que o ardor 
do fogo do Espírito Santo esteja 

presente em nossos caminhos todos 
os dias e que possamos ser como 
os primeiros discípulos, que nunca 
desistiram de ficar ao lado de Jesus 
e sempre evangelizar sobre sua vida.

“Ser catequista por vocação é a 
nossa missão. É a forma de amar a 
Deus e dizer “sim” a seu chamado, 
servindo nossa comunidade com 
amor e dedicação para alcançar a gra-
ça e ser feliz”.  (Autor desconhecido)

Fernanda Stefanini da 
Cunha Sanches

(Catequista da Capela São Pedro)

Homenagem aos catequistas

Encerrando o mês das vocações, nosso muito obrigado aos nossos 
vocacionados padre Leandro, Diácono Aristides e à comunidade Vox Dei

Homenagem aos nossos catequistas 
Isaac e Dalva

Semana da Família 
- Celebração realizada na residência 
da Célia com a presença do casal da 

pastoral Dany e Nei

Semana da Família - celebração 
realizada na residência de Eustáquio 
e Cleide com a presença dos nossos 

queridos Lúcia e Pequeno

Os pais Thais e Rafael junto com os 
padrinhos Lizete e Tiago batizaram a 
pequena Marina, em 07 de agosto de 

2016, na Capela Sao Pedro

ACONTECIMENTOS DA CAPELA
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Homenagem ao nosso 
músico Helder Flávio

No dia 06 de agosto, nossa 
paróquia perdeu mais do que 
um músico. Perdeu um ami-
go. Helder Flávio, uma pessoa 
doce, sonhadora, carismática, 
encantava a todos com sua 
voz nas missas em que can-
tava. Ele conseguia por meio 
de sua interpretação que todos 
nós nos aproximássemos de 
Deus, louvando e adorando 
através da música. Helder 
sempre foi um apaixonado 
pelo o que fazia. Sempre teve 
um sorriso contagiante para 
alegrar a quem estivesse ao 
seu redor.  Sempre teve uma 
palavra de incentivo para 

os que estavam para baixo. 
Sempre vibrou com cada nota 
que tocava na igreja. 

Hoje ele não está mais 
aqui, mas o vazio que ele 
deixou será preenchido com 
a saudade de sua voz e seu 
jeito único de ser. No dia 06 
de agosto, sua voz se calou, 
mas, a cada vez que os grupos 
de música tocam, sua voz será 
lembrada. Obrigado por tudo, 
amigo!!!

João Vítor
Cordioli

“Um sorriso significa 
muito, enriquece 
quem o recebe, 
sem empobrecer 
quem o oferece. 

Dura apenas alguns 
segundos, mas a sua 

recordação por 
vezes nunca 
se apaga.”

HELDER FLÁVIO -  
* 15/06/1965 - 06/08/2016

XV JUPaC: EU SONHO 
COM O CÉU A TODO TEMPO

Luís 
Netto

Nos dias 24 e 25 de se-
tembro irá acontecer na Casa 
de Cursilho o XV JUPAC. 
Coordenado por Marco Bonuto 
e Tayná Renesto, o grupo de jo-
vens da Paróquia Menino Jesus 
de Praga, o JUPAC – Jovens 
Unidos pelo Amor de Cristo 
– irá proporcionar a cerca de 
80 jovens a oportunidade de 
passar um fim de semana em 
comunhão com Deus.

Durante esses dois dias, os 
jovens do grupo oferecerão aos 
demais uma completa estrutura 
para que cada um possa ter seu 
primeiro ou mais um encontro 
com Jesus Cristo, a partir de 
palestras sobre o Kerigma, 
animações, adorações, dentre 
outras atividades.

O JUPAC, grupo que está 
organizando esse grandioso 
evento para a juventude da 
comunidade, é um movimento 
paroquial existente há 17 anos, 
que visa incentivar o jovem a 
não apenas ser atuante na Igreja 
Católica, mas principalmente a 
estar mais próximo de Jesus, 
deixando que Ele guie seus 
caminhos.

O XV JUPAC traz como 
tema EU SONHO COM O 
CÉU A TODO TEMPO, cujo 
objetivo é fazer com que 
cada um dos 80 jovens que 
estiverem na Casa de Cursilho 
almeje levar uma cristã plena. 
“Buscamos as coisas do Alto e 
mais uma vez vamos fazer de 
um encontro, uma experiência 
única, em que o jovem terá 
o seu grande momento com 
Deus. Famílias serão restau-
radas, jovens transformados 
e bênçãos derramadas. Eu fiz 
o meu encontro há 6 anos e 
desde então não me vi longe do 
JUPAC, pois percebi o quanto o 
grupo poderia me ajudar a bus-
car todos os dias a mudança”, 
testemunha a coordenadora do 
JUPAC, Tayná Renesto. 

O que o grupo vem buscan-
do é que os jovens percebam 
que tudo que o mundo pode 
oferecer nunca será maior que 
o amor que Cristo 
tem por nós. 

Para nós, católicos do 
Brasil, o mês de setem-
bro é dedicado à Bíblia. 

O dia da Bíblia é comemorado 
no último domingo de setem-
bro, dia de São Jerônimo.  

São Jerônimo foi um 
grande biblista e foi ele quem 
traduziu a bíblia dos originais 
(hebraico e grego) para o 
latim, que naquela época era 
língua falada no mundo e 
usada na liturgia da Igreja. A 
palavra Bíblia significa “li-
vros”, e vem do grego (língua 
em que foi escrito o Novo 

“Com a bíblia aprendemos a escutar o que Deus quer nos falar”

Camila 
Furlanetto

Testamento) “tà Bíblia” - ou 
seja, livros sagrados. O plural 
justifica-se, já que a Bíblia 
não é um livro somente, mas 
uma biblioteca composta de 
66 livros, sendo que 39 per-
tencem ao Antigo Testamento 
e 27 ao Novo Testamento. 

Hoje, a bíblia é o único 
livro que está traduzido em 
praticamente todas as línguas 
do mundo. Ela é formada por 
histórias de um povo, o povo 
de Deus, que teve o dom de 
interpretar sua realidade à 
luz da presença de Deus e 
compreender que a vida é um 
projeto de amor que parte de 
Deus e volta para ele. 

A bíblia, palavra de Deus, 
é o fruto da comunicação 
entre Deus - que se revela 
-, e a pessoa - que acolhe e 
responde à revelação. Mas 
normalmente as pessoas não 
têm o hábito de ler a bíblia, 
e somente escutam a Palavra 
durante as missas.  

Gigliola Chschettini Mar-

tins, uma das coordenadoras 
da liturgia na Paróquia, diz 
que temos que ter uma leitura 
diária da bíblia, pois é um 
livro de oração e reflexão. 
“A bíblia é um instrumento 
de conhecimento de Cristo 
que leva a refletir sobre 
sua vida, não somente na 
busca e na ajuda, mas serve 
também para a consciência 
de onde viemos, sua vida e 
o seu fim”, diz. A bíblia nos 
ajuda a nos familiarizarmos 
sempre mais com o texto 
sagrado, não só pela leitura 
que deles se faz na liturgia, 
mas em nossas leituras e 
meditações pessoais ou nos 
círculos Bíblicos e grupos 
de reflexão que hoje fazem 
crescer tanto a Igreja, ali-
mentada com a Palavra de 
Deus. “A bíblia auxilia na 
vida inteira da pessoa, todas 
as passagens nos fazem re-
fletir”, acrescenta Gigliola. 

Não devemos ler a Sagra-
da escritura apenas por uma 

curiosidade científica ou para 
um deleite estético. É um 
falar com Deus. É muito im-
portante nos lembrarmos de 
que o Espírito não só inspirou 
os autores sagrados para que 
escrevessem os livros, mas 
continua de algum modo 
misterioso a inspirar a Igreja 
e os fiéis, quando lemos esses 
livros. 

 
“Lâmpada para os 

meus pés e luz para 
os meus caminhos”

A Sagrada Escritura é viva 
e eficaz. Por isso, enquanto 
membros da Igreja, a comu-
nidade dos fiéis é chamada a 
ser como aquela comunidade 
que “escuta religiosamente a 
palavra de Deus, santamente a 
guarda e fielmente a expõe”. 

De acordo com a CNBB, 
a temática para este ano, para 
o mês da bíblia, traz reflexões 
inspiradas no livro do profeta 
Miqueias, com o tema “Para 

que n´Ele nossos povos te-
nham vida” e o lema “Praticar 
a justiça, amar a misericórdia 
e caminhar com Deus”. Pre-
cisamos ter mais experiência 
com Deus. O mesmo vale para 
a nossa Igreja e para as nos-
sas comunidades. Enquanto 
houver profetas, aqueles que 
pronunciam a Palavra ouvida 
de seu Senhor, Deus ainda não 
terá sido silenciado em meio 
aos seus. Valorizar a palavra 
profética, ouvindo-a com hu-
mildade e respondendo com 
fidelidade, é como desejar que 
a voz de Deus seja sempre a 
primeira a ressoar e a última 
a ecoar.

Que neste mês da bíblia 
possamos ser convidados a 
estudar e refletir sobre este 
abençoado livro que tem tanto 
a nos revelar e instruir.
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fATOS E fOTOS
Fotos: Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplicio, Ricardo, Carla Amâncio e Terezinha Vieira

Almoço na residência de José Luis e Lurdinha

Bênção inaugural da capela N. Sra. Graças 
de Rubens e Sonia Mahfuz Facchini

Apresentação da Beatriz na 
comunidade

Aniversário da Drika Porto Encontro de adolescentes do AJEC

Dia do Catequista na paróquia

Encontro dos Vicentinos Diocesanos

Formação para novos agentes da Pastoral da Escuta

Missa das Crianças

Missa de Encerramento da Semana da Família, em Palestina

Entrevista para Bárbara Karan, 
no programa VIP

Missa no Condomínio Santa Helena - Rede de Comunidades

Padre Silvio participa cantando no Jubileu de 
Prata Sacerdotal do Padre José Vince

Ordenação Diaconal dos Seminaristas Michel e Rafael

Jantar no condomínio 
Green Valley

Homenageando pe. Leandro 
pelo seu aniversário

Padre Silvio preside missa do 
Cerco de Jericó, na paróquia 
São Francisco em Rio Preto

Missa no Condomínio 
Green Valley

Catequistas da paróquia 
participam do Dia do Catequista 

em Américo de Campos

Com o cantor Lucas Ferracini e 
Marcela Albarela

Padre Silvio na Festa de Bom 
Jesus dos Castores
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Visita à família de sírios

Bênção na Hortifruti

fATOS E fOTOS

bATIzADOS NA PAróquIA

Time do JUPAC classificado para a 
próxima etapa do campeonato

Jovens do JUPAC promovem Dia da Pizza

Missa de agosto na Rede Vida

No dia 14 de agosto, Padre Silvio 
apresentou o Padre Leandro Luiz 
Bernardes, 34 anos, que veio a nossa 
Paróquia como vigário para ajudar e 
auxiliá-lo no ministério paroquial.  Na 
Igreja há os direitos canônicos, onde 
se fala sobre o vigário, que é um outro 
sacerdote que auxilia o Pároco, com 
todos os deveres e todas as suas missões 
sacerdotais. Realiza as celebrações 
dos sacramentos, atendimento, visitas, 
formação, tudo que um padre faz, mas 
com a característica do vigário, só não 
se envolve diretamente nas situações 
administrativas.

Em um bate papo muito agradável, 
com sua simpatia Padre Leandro, natu-
ral de São José do Rio Preto, conta um 
pouquinho sobre sua vida sacerdotal.

Menino Mensageiro: Padre Lean-
dro, como foi o seu chamado de Deus 
para a vocação sacerdotal?

Padre leandro: Eu tinha 18 
anos, estava afastado da Igreja, mas foi 
em um movimento mariano, chamado 
Legião de Maria, que Deus tocou meu 
coração. Aí então voltei à Igreja, me 
confessei, pois estava bem afastado, 
pois havia feito apenas a primeira 
comunhão e então “zarpei”; como 
adolescente, tive umas experiências 
digamos, “mundanas”, mas daí vol-
tando para a Igreja, me engajei, voltei 
a frequentar os sacramentos e seguir 
novamente a Eucaristia, e me converti 
definitivamente.

CASAMENTOS NA PARÓQUIA:

Henrique e Izabela Lucas e Fernanda Thiago e Thaís

Padre Leandro chega 
para ajudar Padre 

Silvio no ministério 
paroquial

Dom Tomé nomeia vigário para a 
Paróquia menino Jesus de Praga

Camila 
Furlanetto

MM: E quando foi sua ordenação?
Padre leandro:  Há seis anos, 

foi no dia 13 de agosto de 2010 na Basíli-
ca Menor de Nossa Senhora Aparecida. 
Minha primeira missa aconteceu no 
dia seguinte, na Basílica, a missa das 
primícias sacerdotais.

MM: E sua missão qual é perante a 
Igreja, a comunidade?

Padre leandro: A missão do 
sacerdote é servir a Igreja. O sacerdote 
faz as vezes de Cristo, ele é a própria 
pessoa, digamos em uma linguagem 
sacerdotal, quando celebra, atende 
confissão, absolve os penitentes. E a 
partir disso decorre todo o ministério 
sacerdotal, de servir, de ser não apenas 
um pai espiritual, mas um irmão, uma 
pessoa em quem se pode confiar, uma 
pessoa para quem as pessoas podem 
contar segredos, pois temos o sigilo 
sacramental, uma pessoa de confiança, 
que leva a oração, um homem de Deus, 
que conduz seu povo a Jesus Cristo.

“O amor do
 padre é a Igreja”

MM: Padre, o que achou da Paróquia 
Meninos Jesus de Praga?

Padre leandro: Fiquei maravi-
lhado, uma comunidade muito viva, que 
tem um movimento grande, acolhedor. 
A Paróquia Menino Jesus de Praga tem 
esta característica de acolhimento, por 
isso me senti muito bem acolhido, estou 
me sentindo amado, já estou amando a 
tudo e a todos; é o começo, claro, mas 
uma relação que vejo que só tende a 
crescer.

MM: Deixe um recado para a comu-
nidade Meninos Jesus de Praga...

Padre leandro:  Que nós pos-
samos servir a Igreja, cada um com um 
chamado, cada um com a sua missão, 
eu como vigário e o padre Silvio como 
Pároco, para caminharmos juntos rumo 
ao céu. Que nós sejamos peregrinos, 
e que o menino Jesus nos abençoe. É 
muito bonito isso, esta dimensão da 
infância de Cristo, e vejo esta paróquia 
muito abençoada, porque ela evidencia 
a infância de Cristo, é o Menino Jesus, 
como ele mesmo disse que se não for-
mos crianças, não vamos 
entrar no reino de Deus, 
que nós então possamos ser 
crianças.
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ANIVERSARIANTES - AGOSTO

Matheus 
Soares

No dia 17 de setem-
bro de 2016, acontece 
a Assembleia Dioce-
sana, que é o encontro 
dos coordenadores de 
pastoral e de assuntos 
econômicos, junto com o 
Padre de cada paróquia, 
o Bispo e a coordenação 
diocesana. A assembléia, 
realizada uma vez por 
ano, ocorrerá no colégio 
Santo André.

A Assembleia decide 
assuntos e prioridades 
para três anos. Esse ano 
serão escolhidos seis 
assuntos prioritários para 
serem realizados em toda 
Diocese e  paróquias. O 

levantamento já foi feito 
com todos os conselhos 
paroquiais da diocese, e 
serão decididas durante 
a assembleia quais serão 
as prioridades.

O coordenador do 
CPP (Conselho Pastoral 
Paroquial), coordenador 
do CPAE (Conselho De 
Pastoral De Assuntos 
Econômicos) e o padre 
de cada uma das paró-
quias deverão participar 
da assembleia.

Assembleia DiocesanaSEmaNa Da FamílIa

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


