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Festa do padroeiro Menino Jesus de praga

Missa solene 
e procissão do 

padroeiro Menino 
Jesus de Praga

- primeira noite (dia 25/10 - 19h30): Oração de libertação e cura da 
árvore genealógica: cura e libertação para a família;
 
- segunda noite (26/10 - 19h30): Oração de Libertação na Vida Pessoal 
- trazer fotos, escrituras, cópias de processos judiciais, roupas, extrato 
de dívidas;
 
- terceira noite (27/10 - 19h30): Oração de cura - Jesus presente na 
Eucaristia quer nos curar e libertar de todas as enfermidades.

enContro de Cura e LiBertaÇÃo: 
CoM roBerto, neusa e gaBrieL tannus

Enfrentar os 
problemas 

com Fé 

Dia 

30 de 

Outubro, 

às 19h
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Editorial: 

padre siLVio roBerto
pÁroCo

Diácono: 
Aristides 

Pereira dos 
Santos

O suicídio é hoje um dos 
maiores desafios da vida hu-
mana, causando a morte de 
mais de 1 milhão de pessoas 
por ano. Dizem as estatísticas 
que se perdem mais vidas com 
o suicídio do que em todas as 
guerras no mundo, por ano, 
sugerindo que as fatalidades 
podem crescer para 1,5 milhão 
em 2020 e dez vezes mais em 
termos de tentativas de sui-
cídio, o que representa uma 
morte a cada 20 segundos e 
uma tentativa a cada 1 ou 2 
segundos. Diz-se, outrossim, 
que cerca de 80% daqueles que 
manifestam tal desejo acabam 
cumprindo seu propósito. 

Por iniciativa da Associa-
ção Internacional de Prevenção 
ao Suicídio, em conjunto com 
a OMS (Organização Mundial 
da Saúde), estabeleceu-se o 
dia 10 de setembro como o 
Dia Mundial de Prevenção ao 
Suicídio, para chamar a atenção 
da sociedade para a gravidade 
do problema, bem como da im-
portância de preservar a vida e 
de estar atento aos sentimentos 
de quem está por perto.  

Preocupado com a inci-
dência de suicídio que afeta 
profundamente pessoas, fami-
liares e amigos que, em cada 
morte por essa causa, têm suas 
vidas devastadas sob os pontos 

“Entre a eternidade 
e o último suspiro 
existe um abismo 
de misericórdia”, 
disse São João 

Maria Vianey

Como a igreja encara o suicídio?
Da condenação radical e negação de qualquer amparo litúrgico para o suicida, passou-
se para uma atitude de acolhida e solidariedade, sobretudo em relação aos familiares

a sua vida, acreditando na mi-
sericórdia de Deus, vez que é 
sempre mais corajoso viver, é 
sempre muito mais interessante 
passar por cima dos problemas, 
identificar o que nos angustia 
e buscar a superação dos con-
flitos com apoio da família, 
dos amigos, da oração, da 
leitura da Bíblia, da vivência 
religiosa que também exerce 
importante efeito inibitório na 
ação suicida. 

Em caso de suicídio, toda-
via, vamos ficar com o ensina-
mento do Catecismo da Igreja 
Católica e com a frase do padre 
Vianey, porque não sabemos 
o que se passa no coração da 
pessoa. Só Deus sabe. A gente 
não tem ideia do que se passa 
no íntimo do outro. Suicídio, 
quando falta a consciência li-
vre, não é um ato de coragem 
ou de covardia: muitas vezes é 
um ato de desespero, um grito 
de ajuda que exige de nós não 
um julgamento, mas a solida-
riedade! 

de vista emocional, espiritual, 
social e econômico, decidi 
escrever algumas linhas sobre 
o assunto. 

Antigamente, como se 
desconheciam os complexos 
fatores que intervinham em um 
suicídio, a Igreja não tinha uma 
visão ética clara e exagerava-se 
na responsabilidade pessoal 
do suicida, acreditando-se que 
sua ação correspondia a um 
plano pensado e executado 
com lucidez. Contudo, está 
suficientemente 
provado que, 
na maioria dos 
casos, o suicida 
está com a liber-
dade de escolha 
completamente 
comprometida. 

Isso fez a 
Igreja mudar 
sua postura éti-
ca em relação ao assunto, 
estabelecendo no Catecismo 
da Igreja Católica (CIC) que, 
inobstante a vida pertença 
a Deus, que somos apenas 
administradores e, portanto, 
não podemos dispor dela, sob 
pena de ofensa ao Criador e ao 
próximo, distúrbios graves, a 
angústia ou o medo de grave 

provação, do sofrimento ou 
da tortura podem diminuir a 
responsabilidade do suicida. 

Da condenação radical e 
negação de qualquer amparo 
litúrgico para o suicida, passou-
-se para uma atitude de acolhi-
da e solidariedade, sobretudo 
em relação aos familiares. 

Diz ainda o documento da 
Igreja que a família não precisa 
se desesperar em razão das pes-
soas que se mataram, uma vez 
que Deus pode, por caminhos 

que só Ele co-
nhece, dar-lhes 
ocasião de um 
arrependimen-
to salutar, e a 
Igreja deve orar 
pelas pessoas 
que atentaram 
contra a própria 
vida. 

São  João 
Maria Vianey, padroeiro dos 
padres, que experimentou a sua 
vida no confessionário, disse 
certa vez: entre a eternidade 
e o último suspiro existe um 
abismo de misericórdia. 

Isso significa que a Igreja 
não pode abrir mão da mi-
sericórdia, porém nunca irá 
motivar uma pessoa a retirar 

Jesus na sua misericór-
dia recebia, abraçava e 
abençoava as crianças. 

Ele mesmo disse: “deixai 
vir a mim as criancinhas”. 
Sinto-me imensamente feliz 
receber as crianças em nossa 
paróquia; sua espontaneidade 
e autenticidade me encantam.

Procuro acolhê-las da 
melhor forma possível, pois 
elas me deixam à vontade, me 
fazem divertir, me ensinam 
sempre novas coisas: e eu me 
divirto com elas.

As crianças serão o fu-
turo do mundo e da igreja: 
é preciso acolhê-las e fazer 
com que se sintam na igreja 
como se estivessem dentro 
da sua própria casa, a igreja 

deve ser a extensão da sua 
casa. Sei que uma criança não 
consegue psicologicamente 
permanecer mais do que 15 
minutos concentrada, porém 
quando damos atenção a elas, 
conseguem entrar no clima da 
oração e espiritualidade.

Sou favorável que os pais 
tragam seus filhos à igreja e 
elas não me incomodam, mas 
é preciso que os pais estejam 
atentos quando elas gritam, 
choram ou no altar tiram a 
atenção dos fiéis.

Bom seria que cada pai 
ao perceber isso, dê uma 
volta com a criança até que 
ela se acalme ou se distraia 
com outra coisa.  Percebo 
também que a criança gosta 

Mês de Outubro, mês das crianças
Conviver com as 

crianças na igreja

de vir à igreja e quando seu 
pai não trabalha no domingo 
ela associa isso ao dia de ir à 
missa, e ela própria convida 
os pais a ir participarem da 
missa dominical.

Queridos pais, transmitam 
todo meu carinho, afeto e 
abraço à suas crianças. As-
seguro-lhes minhas orações 
para que elas cresçam em 
graça, em saúde e sabedoria.

Abençoadas sejam nossas 
crianças.

Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira
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Diácono: 
Aristides 

Pereira dos 
Santos

Diácono 
Michel CandeuMatheus Soares

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.

mjp@yahoo.com.br 

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

Continuamos avançando 
no estudo sobre as partes da 
Santa Missa. Nesta edição, 
continuamos estudando a 
Liturgia Eucarística, a terceira 
parte. 

2. ORAÇÃO EUCARÍS-
TICA

É o centro e ponto culmi-
nante de toda a celebração. 
A assembleia está em pé e se 
ajoelha no momento da con-
sagração, participando com 
respeito nas aclamações da 
comunidade, que podem ser 
cantadas. No Brasil, temos 14 
orações eucarísticas (3 delas 
para missas com crianças, 
2 sobre a reconciliação, 4 
para diversas circunstâncias). 
Algumas delas têm prefácio 
próprio (por exemplo a 2ª e a 
4ª). Quem preside, junto com 
a equipe de liturgia, procure 
uma oração eucarística que 
sintonize com o tema do dia ou 
do tempo litúrgico, para existir 
mais unidade na celebração. 

Cada oração eucarística 
tem suas características pró-

prias, mas em todas destacam-
-se as seguintes partes: 

a) Prefácio
É a abertura da oração 

eucarística. É o hino de agra-
decimento e louvor a Deus por 
toda a obra da salvação ou por 
um de seus aspectos. Inicia-se 
com um diálogo entre o presi-
dente e a assembleia reunida. 
Há vários prefácios para os 
tempos litúrgicos, solenida-
des, festas etc. Conclui-se 
com a assembleia cantando ou 
dizendo a santidade de Deus: 
“Santo, Santo, Santo ...”. 

b) Invocação do Espírito 
Santo (epiclese)

É a invocação do Espírito 
Santo sobre as oferendas. O 
presidente impõe as mãos 
sobre as oferendas de pão e 
vinho e pede ao Pai que en-
vie o Espírito Santo, a fim de 
que elas “se tornem para nós 
o Corpo e o Sangue de Jesus 
Cristo”. 

c) Narrativa da Institui-
ção e consagração

É o ponto alto da celebra-

ção eucarística. Quem preside 
repete os gestos e palavras 
proferidas pelo Senhor na 
última ceia. O pão e o vinho 
se tornam Corpo e Sangue do 
Senhor. O presidente mostra 
ao povo a hóstia e o vinho 
consagrados, e todos adoram 
em silêncio o Corpo e o San-
gue de Cristo. É o mistério 
da Trindade Santa, ao qual 
respondemos com a nossa fé. 
Isso basta, pois nunca compre-
enderemos suficientemente o 
que a Trindade fez e faz em 
nosso favor na Eucaristia. 

Nas celebrações solenes, 
costuma-se incensar o Corpo 
e o Sangue de Cristo. 

d) Memorial do mistério 
pascal

A Igreja faz memória do 
próprio Cristo, relembrando 
principalmente a sua bem-
-aventurada paixão, a gloriosa 
ressurreição e ascensão aos 
céus. Ele próprio ordenou a 
perpetuação deste mistério: 
“Fazei isto em memória de 
mim” (Instruções Gerais do 

Missal Romano, nº 79). O 
apóstolo Paulo escreveu a 
esse respeito: “Todas as ve-
zes que vocês comem deste 
pão e bebem deste cálice, 
estão anunciando a morte do 
Senhor, até que ele venha” 
(1COR 11,26). 

e) Oferecimento da Igreja 
e invocação do Espírito Santo

A Igreja oferece ao Pai, 
em ação de graças, “o pão da 
vida e o cálice da salvação”, e 
pede que “sejamos repletos do 
Espírito Santo e nos tornemos 
em Cristo um só corpo e um 
só espírito”. 

f) Intercessões
A missa é celebrada em 

comunhão com toda a Igreja, 
tanto celeste como terrestre: 
a Virgem Maria, os santos, 
apóstolos e mártires, a Igreja 
(papa, bispos, presbíteros, 
diáconos, todo o povo de 
Deus). São lembrados também 
os irmãos e irmãs falecidos. 

g) Doxologia ou louvor 
final

O presidente eleva o pão e 

MISSA PARTE POR PARTE (continuação)
o vinho consagrados, corpo e 
sangue do Senhor, por quem 
sobe ao Pai, na unidade do Es-
pírito Santo, o louvor de todo 
o universo celeste e terrestre: 
“Por Cristo, com Cristo e em 
Cristo ...”. Somente o presi-
dente recita ou canta este breve 
hino de louvor e a assembleia 
aclama com solene Amém, de 
preferência cantado e repetido 
várias vezes. 

É o fecho ou conclusão 
da oração eucarística, obser-
vando que sempre que um 
diácono estiver participando 
da celebração cabe a ele ele-
var o cálice com o sangue do 
Senhor. 

Na próxima edição, con-
cluiremos a terceira parte da 
Santa Missa, com os Ritos da 
Comunhão, e estudaremos a 
quarte parte (Ritos finais). 

Outubro é muito especial para todos nós, 
pois o mês missionário. A palavra missão 
significa enviar, portanto nos remete a uma 
obrigação com o Pai. Sua origem está no 
próprio Deus quando envia seus servos ou, 
até mesmo, quando enviou seu filho para 
salvar a humanidade. Todo cristão deve ser 
um missionário, pois é nossa obrigação con-
tribuir para a expansão da palavra do Filho 
do Homem. Assim como todos aqueles que 
pregavam a palavra do Pai receberam poder 
para tal, nós também o recebemos de nosso 
criador e da Igreja. Todos que são batizados 
são também missionários e por isso todos 
podem levar os ensinamentos do Filho do 
Homem a qualquer pessoa, resgatando os 
que mais necessitam de ajuda. 

Para falar um pouco mais sobre o assun-
to, convidamos o diácono Michel 
Candeu que, no texto ao lado, nos 
explica de forma clara o que é ser 
missionário.

outubro: mês Missionário – tempo de assumirmos o 
desejo de Deus, sermos anunciadores

 Atualmente, estamos diante de 
uma sociedade que não conhece a Deus 
realmente, mas um deus distorcido. 
Com tantas informações, velocidade 
dos dados,  acesso às redes sociais,  
uma mídia que distorce a realidade 
cristã, tudo isso faz com que os ho-
mens se dispersem, assim não nos 
aprofundamos na verdadeira teologia 
da cruz e ressurreição transmitida pelos 
apóstolos.

Para muitos,  basta participar ape-
nas da missa dominical para alcançar a 
salvação, mas  próprio Cristo nos fala 
que só a partir de nossas obras é que 
alcançaremos o reino do céus. E para 
chegarmos lá, devemos ir e evangeli-
zar, sermos missionários de Deus, pois 
Cristo afirma: “Como o Pai me enviou, 
também eu vos envio” (cf. Jo 20,21). O 
papa Francisco, ainda, nos convoca a 
sermos uma Igreja em saída, irmos aos 
necessitados, romper com as barreiras 

da Igreja institucional para chegarmos 
à igreja “carnal”, ao homem, que sofre 
e precisa sentir e viver o amor de Deus, 
que acolhe incondicionalmente, que 
cuida da suas ovelhas.

De modo geral, nós como batiza-
dos, temos o dever de exalar o cheiro 
de Deus, anunciar a boa nova aos que 
têm sede, e neste ano jubilar extraor-
dinário da Misericórdia praticar obras 
de Misericórdia: visitar os pobres, os 
presos, vestir o nu, dar de comer e beber 
a quem precisa (cf. Mt 25)

 Assim, neste mês missionário, 
pensamos a força de Deus para sermos 
verdadeiros missionários, para reali-
zar o desejo Dele, ser anunciadores, 
discípulos,  praticando 
obras cristãs a todos os 
pequeninos do Senhor.
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No dia 29 de outubro, às 19h, a 
nossa paróquia realizará a 17ª 
festa do padroeiro, Menino Je-

sus de Praga. Será uma festa recheada 
de diversão para toda família. Música 
ao vivo, bingo, e para as crianças terá 
pescaria e pula-pula. Também terão 
muitas delicias para saborearmos: 
churrasco, cachorro quente, pipoca, 
até comida árabe, doce alemão, pizzas 
e pernil. Mais de 200 mesas já estão 

sendo vendidas, custando apenas 
R$ 50,00, sendo que R$ 30,00 estão 
disponíveis para consumação. 

Então, anote aí:
Data da festa: 29/10
Horário: 19h
Cardápio: variado com muitas 

coisas boas!
Mesa – R$ 50 com direto a R$30 

de consumação

17º Festa do Padroeiro Menino Jesus de Praga
Santa Tereza D’Ávila foi a pri-

meira pessoa a vestir o Menino Jesus 
com roupas de rei. Foi ela quem in-
troduziu a devoção ao menino Jesus 
nos conventos carmelitas.

Vilem de Rozumberk, Impe-
rador da antiga Tchecoslováquia, 
fundou um Convento Carmelita 
após conseguir grande vitória numa 
batalha importante. Foi um ato de 
agradecimento.  Tempos mais tarde, 
o convento começou a passar por 
grande crise. Os padres carmelitas, 
então, pediram ajuda a Deus. Logo, 
receberam a visita da Princesa Po-
lixene Lobkwit à Praga. A mãe da 
Princesa, que era espanhola, tinha 
ganhado a imagem da própria Santa 
Tereza D’Ávila, e deu de presente 
de casamento à sua filha. 

Ela levou aos padres uma grande 
oferta em dinheiro que os tirou da 
crise. A princesa prometeu dar aos 
padres uma bela imagem do menino 
Jesus, vestido de Rei, com o globo 
terrestre na mão esquerda e a mão 
direita levantada para abençoar. A 
princesa então disse aos padres: 
Meus padres, vos dou o que de mais 
caro possuo, honrai essa imagem do 
menino Deus e nada lhes faltará. 

A imagem do Menino Jesus, de 
fato, foi entregue aos carmelitas logo 
após o falecimento da princesa. E 
como elahavia falado, o convento 
não passou mais neces-
sidades.

Comissão da Festa do Padroeiro

Um pouco da história do nosso padroeiro

João Vítor
Cordioli

Madre Teresa de Calcutá: exemplo 
de consagração de vida a Deus

“Sei que meu trabalho é 
uma gota no oceano, mas 
sem ele, o oceano seria 

menor”

Karina Catelan

Falar sobre Madre Teresa de Cal-
cutá é sinônimo do mais puro 
sentimento de fidelidade ao amor 

por Deus. Uma mulher que foi fiel em 
sua missão e passou por cima de todos 
os obstáculos para poder cumpri-la. 
Missionária, humana, iluminada, to-
mada de um amor além das fronteiras, 
teve a oração como principal alicerce 
de suas obras voluntárias.

Agnes Gonxha Bojaxhiu nasceu 

Precedida pela beatificação, ato 
pelo qual o Santo Padre permite que 
seja prestado culto público a um 
servo de Deus em certa região ou 
certa família religiosa (excepcio-
nalmente na Igreja), canonização 
é a sentença definitiva pela qual o 
Papa insere no Cânon ou Catálogo 
dos Santos alguém já proclamando 
bem-aventurado. Por meio dela, o 
Sumo Pontífice declara estar algum 
servo de Deus na glória celeste e, 
assim, autoriza que lhe seja pres-
tada veneração pública em toda a 
Igreja. Para que este veredicto seja 
dado, é preciso ter acontecido um 
milagre, uma cura inexplicável à 
luz da ciência e da medicina. Deve 
ser uma cura perfeita, duradoura e 
que ocorra rapidamente, em geral 
de um a dois dias. 

em 27 de agosto de 1910, em uma famí-
lia católica da comunidade albanesa do 
sul da antiga Iugoslávia. Foi educada 
numa escola pública e, ainda jovem, 
tornou-se solista no coro da igreja. Era 
o início de uma história marcada pela 
bondade, caridade e amor aos pobres 
e abandonados, sentimentos que ela 
tinha de sobra.

Quando completou 18 anos, entrou 
para a Casa das Irmãs de Nossa Senho-
ra do Loreto, em Dublin na Irlanda, 
mas seu desejo sempre foi de realizar 
sua causa na Índia, para fazer trabalhos 
evangelizadores junto aos pobres. No 
ano de 1931, fez votos de pobreza, 
castidade e obediência, recebendo o 
nome de Teresa e logo depois partiu 
para Índia.

Em setembro de 1946, Madre 
Teresa - nome cujo significado era 
de se parecer com Teresa de Jesus, 
uma humilde carmelita - viaja de trem 
quando sente um chamado interior 
para abandonar tudo e doar-se aos 
necessitados.

Fundadora das Missionárias da 

Caridade,  contribuiu para a formação 
de seguidoras de seu amor e ação. A 
solidariedade dos voluntários orga-
nizou dispensários e escolas ao ar 
livre e fundou inúmeros centros para 
cegos, idosos, leprosos, aleijados e 
moribundos. 

Como toda pessoa que se dispõe ao 
serviço da fé, ela tem seus trabalhos 
e sua vida pelos pobres questionada 
por várias pessoas. Algumas che-
gam a dizer que tudo o que ela fazia 
eram ações de “uma fundamentalista 
religiosa, uma agente política, uma 
pregadora primitiva e uma cúmplice 
dos poderes seculares mundanos”.

Madre Teresa de Calcutá recebeu o 
prêmio Nobel da Paz em 1979; morreu 
em 1997, foi beatificada pelo Papa 
João Paulo II em 2003 e no dia 4 de 
setembro, deste ano, foi canonizada 
pelo Papa Francisco, pelo 
milagre da cura de um 
brasileiro.

O que é a 
canonização?
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Karina Catelan

A paróquia recebeu a imagem de 
Nossa Senhora da Comunicação. Sua 
redoma está sendo preparada e assim 
que estiver pronta, ela será apresentada 
e depois entronizada, em uma missa 
junto com os agentes da Pascom.

A imagem faz alusão à Mãe que 
comunica seu Filho Jesus. Com o gesto 
de erguê-lo colocando-o em destaque, 
Maria traduz sua missão de ser humilde 
portadora do Senhor que é digno de toda 
adoração, honra e glória. Jesus Cristo é 
a manchete mais linda da história; sua 
mãe nos deu a notícia mais significativa, 
a mensagem mais importante para a 
humanidade: Jesus! 

Nossa Senhora da Comunicação ain-
da não é muito conhecida, 
mas você já pode conhecer 
sua oração e fazer parte 
dessa devoção!

Outubro rosa – um laço com a vida
Você certamente conhece o movi-

mento Outubro Rosa. Mas sabe quando 
ele surgiu e por quê? Fique atento!!!

Este movimento surgiu em 1990, na 
primeira Corrida pela cura, realizada 
em Nova York. O nome foi dado para 
a campanha internacional de conscien-
tização da população para o câncer de 
mama, que é dirigida à sociedade e às 
mulheres, para mostrar a importância 
de prevenção precoce do câncer de 
mama. Esta luta busca estimular a par-
ticipação de toda população, empresas, 
comércios, entidades. Em Rio Preto, é 
realizada desde 2011.

Após ver o alcance da campanha, 
quando foi notado o grande número de 
mamografias feitas, criou-se também o 
Novembro Azul, aumentando a ida dos 
homens aos urologistas. Além destes 
dois tipos, este ano, a campanha vai 
enfocar mais dois tipos de câncer que 
tem uma grande incidência: o de pulmão 
- cor pérola -, e o de pele representado 
pela cor laranja. Então, este ano o Ou-
tubro Rosa tem mais cores!

Uma das características do Outubro 

Rosa é a iluminação rosa em monumen-
tos importantes. No Brasil, o primeiro 
monumento com esta iluminação foi o 
Obelisco do Ibirapuera, em São Paulo, 
no ano 2002. Atualmente, são também 
iluminados outros monumentos, como 
o Palácio do Planalto, o Panteão da Pá-
tria Tancredo Neves, Cristo Redentor, 
o Congresso Nacional e vários outros.

O símbolo do Outubro Rosa é um 
laço ou fita rosa, que começou graças à 
G. Komen Breast Cancer Foundation, 
que os distribuiu numa corrida de 
sensibilização do câncer de mama.O 
que se espera é ampliar a compreensão 
sobre os desafios no controle do câncer 
de mama, entender que esse controle 
não depende apenas da realização da 
mamografia, mas também do acesso ao 
diagnóstico, ao tratamento com quali-
dade e no tempo oportuno. Releva-se 
ainda a necessidade de se importar, 
pensar, em ações ao longo de todo o 
ano e não apenas no mês de 
outubro.

Outubro rosa – um laço com a vida

Isabella 
Sanches

o que é: Todo câncer se caracteriza por um crescimento rápido e desordenado 
de células, que adquirem a capacidade de se multiplicar. Essas células tendem a ser 
muito agressivas e incontroláveis, determinando a formação de tumores malignos 
(câncer), que podem espalhar-se para outras regiões do corpo. O câncer de mama, 
como o próprio nome diz, afeta as mamas, que são glândulas formadas por lobos, 
que se dividem em estruturas menores chamadas lóbulos e ductos mamários. É o 
tumor maligno mais comum em mulheres e o que mais leva as brasileiras à morte, 
segundo o Instituto Nacional de Câncer (Inca).

prevenção: Como toda doença, prevenções primárias são sempre eficazes. Boa 
alimentação, exercícios físicos regulares, cuidado com o sol, bons relacionamentos 
afetivos, eliminar totalmente o tabagismo. Além da prevenção, precisamos nos 
atentar que para o câncer, a grande diferença é o diagnóstico precoce, pois sendo 
detectado em tempo, tem grande possibilidade de cura e sequelas muito menores. 
O sofrimento é menor e o resultado melhor.

tratamento: Depende do estágio do câncer. Ele pode consistir em quimioterapia, 
radioterapia e cirurgia. Além do autoexame, a mamografia também é indispensável.

sintomas: Seja um nódulo na mama, uma dificuldade maior em urinar, tosse 
que não cessa ou uma pinta que muda de cor. Ao descobrir um câncer, faça o 
tratamento o mais cedo possível, já que o medo não evita o câncer, ele apenas 
atrasa o tratamento. 

dicas para enfrentar a doença: Sempre que há o diagnóstico do câncer, ele 
nunca vem sozinho. É como se uma bomba tivesse caído muito perto, deixando 
a pessoa perdida no meio da poeira da angústia, do medo, da revolta e também 
da dúvida. Por isso é importante contar com ajuda e companhia dos familiares, 
profissionais capacitados na área da saúde e de uma grande espiritualidade, que 
pode dar muito suporte esse momento de angústia.

Paróquia recebe imagem de 
Nossa Senhora da Comunicação

Virgem Santa da Comunicação, 
Vós que acolhestes o Verbo e 
o apresentastes ao mundo pela 
divina maternidade; ajudai-nos a 
nos comunicarmos e mostrarmos 
o rosto de Jesus para todos.

Faze-nos usar de todos os meios 
disponíveis para anunciarmos o 
amor de Deus e denunciarmos tudo 
que seja motivo de morte.

Que a tecnologia, com seus avanços, 
seja sempre instrumento de comunicação 
para a promoção da vida.

Que os agentes da comunicação sejam amantes 
da verdade em favor do bem comum, incentivando 
a fraternidade e a solidariedade entre os povos.

Ó Maria da Comunicação, intercedei por todos nós 
que queremos comunicar ao mundo o vosso Filho 
e Senhor nosso, Jesus Cristo. Amém.

Nossa Senhora da Comunicação, Rogai por nós! 

oração de nossa senhora 
da Comunicação

No dia 25 de outubro, recebermos 
na Paróquia Menino Jesus de Praga uma 
pessoa que, com certeza, proporcionará à 
comunidade um momento único, no qual 
será abordado o tema  “Cura e Libertação”.

Para conduzir esse momento, a pedido 
do pároco Padre Silvio, a Paróquia convi-
dou o grande palestrante Roberto Tannus, 
conhecido mundialmente pelas bênçãos 
que caminham juntos com suas palavras. 
Desde 1980, ele vem anunciando a graça 
de Deus a países da América do Sul, Eu-
ropa, Ásia e ainda nos Estados Unidos.

Nascido em Goiás no ano de 1957, 
casado com a Neusa desde 1983, pai de 
três filhos, e avô de dois netos, fruto de 
uma família de sete irmãos, Roberto fez 
a escolha de viver na palavra de Deus. 
Paroquiano na Catedral Metropolitana de 
Goiânia e Missionário da Igreja Católica 
em tempo integral, pregador Nacional 
e Internacional da RCC, da qual ele é 
atuante desde 1978.

Roberto Tannus hoje ministra cursos 
e encontros, no qual discorre sobre Cura 
e Libertação, Experiência de Oração, 
Família, Formação de Pregadores, For-
mação de Intercessores, Formação em 
Doutrina Católica, na área da Teologia, 
onde se especializou em Apologética 
(defendendo a Fé Católica), além de ser 
o autor de diversos livros publicados e 
ainda possui CDs e DVDs gravados e uma 
Coleção de CDs de pregações. 

É com muito entusiasmo que a Paró-
quia Menino Jesus de Praga convida a toda 
comunidade a comparecer no dia 25 de 
outubro a essa pregação que, com certeza, 
renovará muito corações, concedendo 
cura, libertação e muitas 
graças a todos. Participe!!!

Visita de Roberto Tannus

Luís 
Netto
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Camila 
Furlanetto

Outro grande exemplo, e muito 
importante, é a participação da crian-
ça no dízimo mirim. Com o dízimo 
mirim, a criança aprende o sentido da 
partilha. Mas qual o valor a criança 
paga? O valor de um chocolate, um 
sanduíche, um ingresso de cinema, 
etc. O importante é que ela tenha 
consciência de que devemos separar 
um pouco do que temos para levar 
ao Pai. É o que faz o pequeno Oscar 
Slade Tayar Nunes Pereira, de 08 anos, 
da capela São Pedro, que tira do seu 
lanchinho para pagar o dízimo todo 
mês. Segundo sua avó, Maria Lucia 
Slade, ele gosta muito de participar 
da missa, senta no primeiro banco e 
presta atenção em tudo. Oscar que 
acabou de entrar no catecismo teve 
a própria iniciativa de ser dizimista 
mirim. “O Padre falou sobre o dízimo, 

e sua mãe Cláudia ex-
plicou a ele, e a partir 
daí ele disse que tira-
ria do seu lanchinho 
para pagar o dízimo”, 
conta a avó. 

Na Capela São 
Pedro, aproximada-
mente, 15 crianças 
são dizimistas mirins. Uma iniciativa 
que todos os pais devem ter com seus 
filhos, conscientizar e despertar as 
crianças para a importância e necessi-
dade da partilha, bem como o hábito de 
ser um dizimista mirim, contribuindo 
com o que pode, de coração alegre; 
colaborando dessa forma 
com sua comunidade e com 
a Igreja.

A criAnçA nA igrejA
12 DE OUTUBRO: DIA DA CRIANCA

EVANGELIZAÇÃO DAS CRIANÇAS
Já que o mês é das crianças, vamos falar um pouco 

da evangelização e participação delas na Igreja.

Uma Igreja que se preocupa com as 
crianças é uma igreja que se importa 
com o seu presente e que se preocupa 
com o seu futuro. Mas como devemos 
conduzir uma criança a Jesus? Desde 
pequenas já devemos passar os ensi-
namentos da Igreja. De acordo com 
a idade devemos ensinar as crianças 
para manter o coração limpo para ter 
um lugar no céu. 

Mas quando, efetivamente, os 
pais devem começar a evangelizar 
as crianças?

Na fase inicial da vida não há 
necessidade de falar de pecado e de 
culpa para uma criança, será melhor 
encher o seu coraçãozinho da presença 
de Deus através da leitura da Bíblia, 
de cânticos, oração e sinal da cruz. 
Quando tiver mais idade, a criança 
vai compreender o que quer dizer 
desobedecer a Deus. Também quando 
se fala em evangelização de crianças, 

os exemplos que se dão no dia a dia 
da família ensinam muito mais. Uma 
delas é levar as crianças à missa aos 
domingos, que também fará com que 
aprendam mais rapidamente.

Mas os pais devem ficar atentos, 
quando falamos em levar os filhos à 
missa. É  também necessário ensiná-
-los a participar da celebração. Não 
deixá-los ficar correndo nos corre-
dores da Igreja, pois querendo ou 
não, isso acaba tirando a atenção das 
pessoas. E para que isso não aconte-
ça, a Paróquia conta coma pastoral 
dos Pequeninos do Senhor, que tem 
por objetivo acolher e evangelizar 
crianças de 03 a 08 anos durante 
as missas dominicais. As crianças 
ficam com os catequistas que, de 
forma didática, os evangelizam 
através de teatro, música, desenhos, 
dinâmicas, tudo numa linguagem 
específica a eles. 

Vamos ensinar os filhos a rezar? 
Segue umas orações bem curtinhas:

“Com Deus me deito, com Deus me levanto, 
com a graça de Deus e do Espírito Santo. Muito 

obrigado Senhor, pelo dia de hoje”.

“Anjinho da guarda, meu bom amiguinho, 
me leve sempre, pelo bom caminho”.

“Meu bom Jesus, verdadeiro Filho da 
Virgem Maria, me acompanhe nesta noite, 

e amanhã por todo dia”.

“Precisamos ter Deus no coração para ajudar ao próximo, 
não adianta ir à Igreja e lá fora maltratar e fazer coisas erradas.”

Desde pequenos as 
crianças estão partici-
pando cada vez mais da 
igreja. Exemplo disso são 
os coroinhas. João Pedro 
Rossafa Domeneghetti, 
12 anos, e seu irmão Luiz 
Felipe Rossafa Domene-
ghetti, 17 anos, servem a 
Igreja.  João Pedro aos oito 
anos se tornou coroinha. 
“Quando eu era pequeno, olhava 
meu irmão servindo e achava muito 
interessante e queria ser como ele. 
Temos que servir ao altar com amor 
e dedicação, precisamos ter Deus no 
coração para ajudar ao próximo, e não 
adianta ir à Igreja e maltratar e fazer 
coisas erradas fora dela”, conta João 
Pedro. Já Luiz Felipe serve a Igreja há 
oito anos, sendo cinco como coroinha 

e três anos como Acólito. “Quando 
entrei eu tinha 09 anos, entrei com o 
intuito de me aproximar mais de Deus, 
algo que aconteceu. A Igreja é como 
uma segunda casa para mim, quase 
toda semana eu estou indo à missa, 
tanto para servir quanto para assistir. 
O bom cristão tem que estar sempre 
participando das coisas de Deus”, fala 
Luiz Felipe.  
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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.

Quem acha que padre não pode 
gostar de festa, de se vestir bem, de 
pintar o cabelo, de ser vaidoso, ante-
nado, conectado, não conhece padre 
Sílvio. Eita homem animado!! Agora 
em outubro padre Sílvio completa 66 
anos. Trinta e oito deles dedicados 
ao sacerdócio, que desempenha com 
plena dedicação e fervoroso amor.

Esse ano padre Sílvio teve vários 
problemas de saúde, enfrentou al-
gumas cirurgias e nunca se deixou 
abater, nunca demonstrou tristeza. 
Só deixou de celebrar as missas, de 
visitar os doentes, quando realmente 
não foi possível. Ninguém consegue 
fazer o padre parar. Parece que tem 
rodinhas nos pés.

Padre Sílvio. como todo libriano 
(eu me incluo aí), é um apaixonado 
pelo que faz, pela vida. Um dia antes 
de passar por mais uma cirurgia em 
São Paulo, ele conversou comigo. 
Estava confiante, animado, falou o 
tempo todo sorrindo e mais uma vez 
deu uma lição de humildade, sabe-
doria e perseverança. “Amo viver, 
amo conviver, amo conhecer pessoas, 
amo tudo que é bom e procuro estar 
preparado para os momentos difíceis.”

Padre Sílvio faz questão de agra-
decer as pessoas que partilham a sua 
vida com ele. Prestes a ganhar mais 
um ano de vida, ele diz que se sente 
um privilegiado por estar rodeado de 
pessoas boas, de pessoas que repartem 

A Diocese de Rio Preto realiza no 
próximo dia 23 de outubro, domingo, 
o Dia Nacional da Juventude (DNJ), 
a partir das 8 horas da manhã, no 
Santuário  São Judas Tadeu.

O DNJ acontece uma vez por ano 
no Brasil desde o ano de 1986. Jovens 
de toda Diocese irão participar; da 
nossa Paróquia Menino Jesus de Praga 
serão 20 jovens. 

 Marco Bunuto, do JUPAC, fala 
sobre sua expectativa como coordena-
dor:  “Esse tipo de evento nos reserva 
um encontro pessoal e único com 
Deus, e além da expectativa de nos 
encontrarmos com Ele, é a expectativa 
que Ele tem de se encontrar conosco, 
filhos de Deus. Ele se manifesta de 

uma maneira muito linda, e é isso que 
buscamos”, diz emocionado.

A programação começa com a 
Santa Missa celebrada por Dom Tomé; 
em seguida, haverá palestra com 
Mauro Élber, seguida de um momento 
com os jovens que participaram da 
Jornada Mundial da Juventude, após 
haverá o momento Mariano e encer-
ramento com a Adoração e Bênção 
do Santíssimo.

Este ano o tema será “Casa Co-
mum”, que é focado na 
vivência social, economica 
e ambiental do jovem nos 
dias de hoje.  

Diocese de Rio Preto 
realizará DNJ neste mês
Dia Nacional da Juventude promete evangelizar e 

animar os jovens de todas as paróquias da Diocese

padre comemora 66 anos e diz que 
a melhor idade é aquela que se tem!

Apaixonado 
pela vida, 

pelo 
sacerdócio,  

ele nos 
convida 
a viver 

intensamente 
cada 

momento

o amor com ele. “Eu acho que isso é 
tudo pra mim”.

Quando pergunto a ele onde en-
contra tanta disposição, ele diz que 
desde que descobriu que Deus é amor 
ele tenta fazer de sua vida uma expe-
riência de amor a cada instante. “Nem 
sempre é fácil, mas a gente aprende 
com Jesus abandonado na cruz a su-
perar a dor e a viver o sacrifício em 
função do bem comum.”

Padre Sílvio diz que curte a idade 
que tem. Ele não concorda quando 
dizem que a melhor fase da vida é a 
juventude. “Quem diz isso, de certa 
forma, está menosprezando a idade 
adulta e também a velhice. Pra mim 
não é isso.

Eu acho que a vida é bela na idade 
que cada um vive e tem. “Eu penso 
que as dificuldades da vida surgem 
também  para os jovens; os jovens 
também  têm dificuldades, então a 
fase mais bonita da vida é aquela que 
cada um supera as suas dificuldades 
e vive intensamente o momento 
presente”, conclui. Para padre Sílvio 
não se deve endeusar a juventude e 
menosprezar, humilhar, ridicularizar 
as outras idades, como muita gente 
faz.  “A melhor idade  
é aquela que você  vive 
o momento presente, 
vive intensamente”.

Gabriel 
Bonfim
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Aniversários
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira
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fatos e fotos

Visita da imagem na paróquia

Visita da imagem na AACD

Visita da imagem no Hospital de Base

No Riopreto Shopping Center

Ana 
Cristina 
Jales, 
diretora 
proprietária 
do Riopreto 
Shopping 
Center

VISITA  DE  NOSSA  SENHORA APARECIDA

João e Daniela  Gustavo e Tatiane Reinaldo e Luma Bruno e Jesuelen

CaSaMENTOS Na PaRÓQUIa

Crianças 
sírias 
rezam 

em sua 
lingua 

diante da 
imagem

Retiro dos Ministros da Eucaristia

Pe. Silvio com a aniversariante Adriele Cirelli

Missa para as crianças - Mês da bíblia

Missa de setembro na Rede Vida

Encontro dos noivos em 
preparação ao Matrimônio

Missa de envio do Jupac

Missa Italiana de São Genaro

XV Encontro Jupac

Cecília é apresenta à comunidadeArthur Dedeo é apresentado à comunidade

Batizados 
na 

paróquia

Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira
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aCoNteCIMeNtos Da CaPeLa

Visita de Nossa Senhora Aparecida à Capela

Aniversariantes mês setembro

Aniversariantes mês setembro

 Aniversariantes do mês de setembro

Apresentação na Capela da pequena Milena, 
com seus pais Graziela e Levi

A mamãe Mônica e o papai Wellington 
trouxeram o Bernardo para ser apresentado 

na Capela pelo Pe. Leandro

2º JAAC - equipe da cozinha2º JAAC - Adolescentes no final de encontro em 25/9/16

Visita de Nossa Senhora Aparecida à Capela, 
celebrada com missa

Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira
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APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Neste mês de outubro, o grupo 
de apoio aos familiares de depen-
dentes químicos Amor-Exigente 
discute com os seus participantes 
a temática Cooperação. Parte-se 
da ideia de que A essência da 
família repousa na cooperação 
e não só na convivência, para 
mostrar que, para fazermos de 
nossa casa um lar, todos devem 
se responsabilizar pelo bem estar 
de todos, cooperando entre si. 
Caso contrário, nossa casa deixa 
de ser um lar e passa a ser apenas 
um hotel, uma pensão. Assim, 
aprendemos que o que constrói 
verdadeiramente uma família são 
as relações de vínculos que se 
estabelecem entre seus membros 
e a cooperação é um princípio 
fundamental para a formação da 
afetividade mútua.

Infelizmente, a maioria das 
famílias está na contramão dessa 
ideia. Cada vez mais os filhos são 
poupados de assumir quaisquer 
responsabilidades na casa. São 
servidos quase que o tempo todo, 
têm seus desejos atendidos quase 
que prontamente. São poupados 
das administrações de problemas 
domésticos e acostumam-se a não 
se preocupar com as pessoas ao 
seu redor. Os pais que agem assim, 
servindo os filhos o tempo todo, 
equivocam-se ao acreditar que os 
filhos vão, por isso, reconhecer os 
seus esforços. O resultado disso 
é, muitas vezes, uma relação fa-
miliar caracterizada pela frieza 
nos relacionamentos.

Celso Luís Garrefa, do Amor-
-Exigente de Sertãozinho, quando 
fala sobre “cooperação”, lembra 
que, também, “precisamos nos 
atentar que o verdadeiro sentido 
da cooperação vai além do fazer 
algo para o outro ou esperar que 
o outro faça para nós. A essência 
da cooperação está em fazer algo 

juntos, para o benefício de todos. 
Enquanto a mãe lava as louças, a 
filha enxuga, enquanto o pai lava 
o carro, o filho auxilia no enxágue, 
entretanto para que haja aprendi-
zados precisamos aproveitar esses 
momentos. Caso os filhos perce-
bam que durante a realização das 
tarefas os pais só reclamam, res-
mungam, estão mal humorados, 
despejando broncas, a tendência 
é que eles se afastem. É preciso 
aproveitar esses momentos e fazer 
as atividades de forma prazerosa, 
aproveitando para desenvolver 
um diálogo agradável, trocar 
contatos, interessar-se por eles, 
conquistá-los e assim desenvolver 
a criação de vínculos afetivos. 
Também podemos fortalecer 
os vínculos familiares, quando 
brincamos com nossos filhos, 
quando fazemos atividades juntos 
e participamos ativamente da vida 
deles, permitindo também que 
eles participem da nossa”

Interessante é que, até o fi-
nal do mês de outubro, depois 
de quatro semanas de estudos e 
discussões sobre a temática coo-
peração, apreendemos uma lição 
essencial para a nossa existência: 
sentimo-nos amados, quando a(s) 
pessoa(s) com a(s) qual(is) con-
vivemos coopera(m) conosco.E 
amamos de verdade quando tam-
bém cooperamos com ela(s). Não 
basta só ouvirmos um “amo você” 
ou dizermos um “eu te amo”. 

É a partir desse princípio que 
começamos a entender que amor 
não é sentimento e, sim, ação, 
participação. E isso começa com 
cooperação...

Francisco nasceu em 1182, em 
Assis, na Itália, filho de Pedro Bernar-
done dei Moriconi, rico comerciante 
de tecidos e da nobre senhora Pica 
Bourlemont. Pela vontade de seu 
pai, ele deveria dedicar-se à carreira 
comercial, mas sentia mesmo uma 
forte paixão pelas coisas do mundo.

Pela educação sólida que recebera 
e pela sua profunda religiosidade não 
o fizeram se corromper pelas más 
companhias. Era grande amigo dos 
pobres e tinha o propósito de nunca 
deixar de ajudá-los. Certa vez viu um 
leproso que lhe pedia esmolas. Ao ver 
a mão do leproso teve um arrepio de 
horror e nojo. Envergonhado desta 
fraqueza, tomou a mão do doente e 
beijou-a ternamente. 

Pouco a pouco se formou em 
Francisco o desejo de desfazer-se de 
tudo que era do mundo, procurar a 
solidão e entregar-se à oração. Aos 
24 anos renuncia publicamente na 
Praça do Episcopado de Assis a todos 
os bens paternos e se encaminha, 
com alguns poucos seguidores, a 
uma vida de oração e obediência à 
“Irmã Pobreza”.

O início foi muito difícil, pois seu 
pai protestou veementemente contra 
a ideia de Francisco sobre pobreza e 
sobre simplicidade de vida. Aos pou-
cos muitos foram os que o seguiram. 
Segundo as palavras do Evangelho: 
“Não deveis possuir nem ouro, nem 
prata e não ter nas vossas cintas di-
nheiro como propriedade vossa, nem 
tão pouco bolsa para o caminho, nem 
calçado, nem bordão” (Mt 10,9-10), 
Francisco conheceu claramente que 

esta seria a Regra Franciscana. Logo 
após, deu aos pobres o dinheiro que 
ainda possuía, tirou os sapatos, vestiu-
-se de grosso hábito e tomou a resolu-
ção de viver em pobreza apostólica. 

Em 1209 o Papa Inocêncio III 
aprova a regra da Ordem Francis-
cana. A partir daí, Francisco e seus 
companheiros passaram a visitar as 
aldeias e cidades pregando a neces-
sidade da penitência. Tão profundo 
era seu apelo, que pecadores se con-
verteram e outros se ofereceram para 
acompanhá-lo neste novo estado de 
vida. Recomendava-lhes o espírito 
de penitência com toda simplicida-
de, confiando naquele que venceu o 
mundo pela humildade.

Foi por humildade que Francisco 
não aceitou a ordenação sacerdotal, 
porque se julgava indigno de ser 
sacerdote. A devoção de Francisco 
à Sagrada Paixão e Morte de Nosso 
Senhor Jesus Cristo foi tão extraordi-
nária que Deus o recompensou com 
um também extraordinário milagre: 
nas mãos e nos pés tinha as chagas 
como as de Jesus, que o acompanha-
ram até a morte.

Depois de uma vida inteira de amor 
ao próximo, de servir aos doentes, de 
socorrer os necessitados, de consolar 
os aflitos, caiu gravemente enfermo 
e, em 4 de outubro de 1226 faleceu, 
deitado sobre o chão da pequena ca-
pela da Porciúncula em Assis.

São Francisco de assis: 
uma vida de doação

Francisco entendeu plenamente as 
palavras de Jesus no Evangelho
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