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Editorial de natal 

Padre SILVIO ROBERTO
PÁROCO

JESUS: o Deus entre nós!
Maria: modelo a ser seguido!

Queridos irmãozinhos!
Chegou o Natal e com ele 

todo o clima de beleza que en-
volve essa festa: enfeites, luzes, 
alimentação natalina, trocas de 
presentes, vitrines sortidas de 
ofertas para as comprar, cartões 
natalinos e reuniões familiares 
e celebrações religiosas. 

Tudo isso para demonstrar 
que a festa paira para todos. É 
preciso, porém, não permitir 
que tudo isso não perca a 
referência da celebração do 
Natal. Gostaria nessa humilde 
reflexão transportar cada um de 
nós ao real sentido do Natal do 

Senhor Jesus, que inclui cada 
um de nós no âmago desse 
nascimento tão precioso.

Comecemos observando 
o que São Paulo escreve aos 
Colossenses 1, 15-20: “Ele é 
o primogênito do Deus invisí-
vel... Ele é a imagem do Deus 
invisível... tudo foi criado por 
Ele e para Ele... N´Ele todas 
as coisas têm sentido... Ele é 
a cabeça e o corpo da Igreja; 
Ele é o principio... Em tudo 
Ele tem a primazia, pois Deus 
quis fazer habitar nele toda 
a plenitude, estabelecendo a 
paz perdida por meio dele... 

sim, queridos irmãos, Ele foi 
gerado e não criado. O Pai o 
gerou: Ele é o Filho! O Pai o 
amou tanto que quis dar a Ele 
um grande presente: a criação. 
O Pai o constituiu “ SENHOR” 
de tudo. Tudo foi criado por 
ele e para Ele. Portanto, Deus 
Pai nos criou por causa do seu 
Filho Jesus e para Ele, como 
presente para Ele. Ele é o 
“PRIMOGÊNITO”: o irmão 
mais velho no meio de uma 
multidão de irmãos.

Que maravilha! Somos o 
presente do Pai para Jesus, o 
Filho de Deus! Já pensaram 
nisso irmãos: Somos o presente 
do Pai para Jesus? Esse era o 
desejo de Deus Pai, que o seu 
Filho viesse e renascesse nessa 
Terra, para aqui Ele reinar, ser 
o Rei, o governador e o Senhor. 
Aí está beleza!

Natal: festa de Jesus que 
veio para assumir a humanida-
de e essa é a nossa dignidade, 
nossa alegria, nossa festa...

Ele veio para unir o Céu 
e a terra, unir o humano ao 
divino, por isso Ele assumiu 
duas naturezas: a divina e 
também a humana, o natural e 

o sobrenatural, entre a matéria 
e o Espírito.

Para que isso acontecesse, 
era preciso que alguém lhe 
oferecesse a sua carne; o Pai 
desejou que, como toda cria-
tura humana, seu Filho tivesse 
uma mãe, que fosse concebido, 
gerado, dado à luz. Jesus não é 
criatura: Ele é Filho de Deus. A 
primeira criatura pensada por 
Deus, já foi Maria de Nazaré, 
a mãe para seu Filho. Mas 
Deus precisava do SIM dela, 
do FIAT (faça-se e em mim 
a Vossa Vontade). Foi Maria, 
a mulher que Deus concebeu 
para ser Mãe de Jesus: para 
oferecer a natureza humana a 
seu Filho, para dar-lhe a carne.

Por isso, Maria é digna, e 
essa dignidade não foi dada por 
nós, mas por Deus que a fez: 
quem a glorificou foi Deus Pai. 

Exatamente por isso que 
Isabel fez a grande proclama-
ção a ela: “Tu és bendita entre 
todas as mulheres. A quem 
devo a honra, o privilégio e o 
prazer de receber  a visita da 
mãe do meu Senhor? “Essa é a 
beleza de Maria. Nela estamos 
todos nós. No Natal Maria é 

modelo; exemplo a ser seguido. 
No Natal devemos repensar o 
nosso SIM ao Pai Celeste; o 
nosso SIM a Jesus nosso Se-
nhor. Como ela, repetir o nosso 
Senhor. Como ela, repetir o 
nosso SIM ao plano magnífico 
de Deus. Diante do presépio 
cada um de nós encantado com 
esse mistério de Amor, olhar 
para aquela criança indefesa, 
humilde, pobre e simples, 
mas todo poderoso e repetir 
seu SIM a Deus: QUERO JE-
SUS COMO MEU SENHOR 
E SALVADOR e agradecer 
Maria por ser nosso modelo e 
nossa mãe!

Pe. Silvio Roberto dos Santos
Pároco
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Gabriel Bonfim

Uma pastoral que ainda 
não é bem conhecida, mas que 
encanta todas as paróquias 
ao ser implantada, a Pasto-
ral do Empreendedor busca 
conscientizar empresários 
de que podem trabalhar com 
ética, amor e com Jesus. Uma 
junção que faz a diferença nos 
dias de hoje.

A Pastoral do Empreen-
dedor nasceu em 2011, na 

Bahia, por inspiração do Frei 
Rogério Soares, na Paróquia 
Nossa Senhora da Luz, em 
Pituba, Salvador/BA, após o 
estudo do documento 94 da 
CNBB (Diretrizes gerais da 
ação evangelizadora da Igreja 
no Brasil). Na nossa cidade, 
a pioneira na implantação da 
Pastoral do Empreendedor 
foia Paróquia Nossa Senho-
ra do Brasil, no Bairro São 

Evangelizar e divulgar a ética cristã nas empresas 
por meio da PasToral Do EMPrEEnDEDor

Edson Gatto conta tudo sobre a nova pastoral da paróquia

Edson Gatto

ou  pastoral e tem força de 
vontade e disposição em co-
laborar e ajudar ao próximo, 
venha nos conhecer. Quem 
sabe esta não seja a sua pas-
toral? O chamado 
está feito.

o maior número de pessoas 
para que a nossa comunidade 
conheça a proposta da pasto-
ral. No dia 13/12, teremos a 
terceira reunião de sensibi-
lização. No mesmo dia, já  
vamos definir os cargos. Feito 
isso por orientação do Padre 
Silvio, faremos um período 
de formação dos membros 
participantes, vamos alicerçar 
as bases da nossa fé com o 
estudo de textos específicos 
para depois podermos levar a 
palavra de forma fundamen-
tada à comunidade.

MM – Qual a sua maior 
motivação?

Edson Gatto - Como disse, 
é dar espaço ao empreendedor 
dentro da igreja. Um local 
onde ele possa se sentir à 
vontade sem pressões e co-
branças. Um local onde ele 
possa refletir a palavra e de-
pois levar este espírito cristão 
para sua empresa. Queremos 
contagiar a todos com  a Boa 
Nova cristã e promover uma 
mudança no modo de vida 
das pessoas.

MM - A nova pastoral já 
tem algumas ideias forma-
das. Quais são?

Edson Gatto - Pretende-
mos ter uma vez por mês 
a Missa do Empreendedor, 
implantar um Painel de Ne-
gócios na paróquia, promover 
visitas de bênção nas empre-
sas, entre outras coisas. Mas 
tudo isso virá num segundo 
momento.

MM - Qual o seu recado 
para quem quiser participar?

Edson Gatto - Se você 
ainda não se encontrou na 
comunidade, não está enga-
jado em nenhum movimento 

Ficou interessado? 
Então agende aí: 

reunião no dia 
13/12, às 19h, 
na sala 05 de 
catequese. 
Para mais 

informações, 
ligue na secretaria 

paroquial 
(3304-6020).

No próximo dia 11, nosso querido padre Leandro completa 
mais um ano de vida. Que Deus o abençoe cada dia mais 
e permita que esteja conosco na comunidade por muito 

tempo!!! Felicidades!

ANIVERSário especial

Deocleciano, como sede da 
primeira célula em nossa 
cidade. O Padre Joãozinho é 
o diretor espiritual nacional. 
Em Rio Preto, o Padre Ernesto 
é o diretor espiritual Dioce-
sano. Na nossa paróquia, os 
idealizadores da pastoral são 
Edson Gatto, Consultor Em-
presarial atuando nas áreas de 
MKT Comunicação e vendas, 
e Suzete Bendini, consultora 
e coaching.

Edson Frank das Flores 
Gatto conta os bastidores da 
criação da Pastoral na nossa 
comunidade e responde as 
principais dúvidas sobre 
como participar dela.

MM - Qual o objetivo da 
Pastoral do Empreendedor?

Edson Gatto - O objetivo 
é de acolher os empresários, 
empreendedores, profissio-
nais liberais na Igreja para 
que tenham um espaço onde 
possam se sentir à vontade 
e que tenham suas angús-
tias, necessidades tratadas 
adequadamente á luz do 
Evangelho.

MM - O que o levou a se 
interessar pela implantação 
da pastoral em nossa comu-
nidade?

Edson Gatto – Eu estava 
em busca de um novo desafio, 
trabalhando com empreende-
dores, mas, ao mesmo tempo, 
que pudesse estar ligado 
à Igreja Católica. Quando 
conheci a Pastoral do Em-
preendedor, entendi que este 
era o caminho a ser seguido.

MM - Quais são os maio-
res desafios para esta im-
plantação?

Edson Gatto - Em um pri-
meiro momento divulgar para 
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes da semana

 Bênção aos casais que farão o 2º encontro de casaisBênção pelos 22 anos de casados dos ministros Francisco e Silvana

Sem  dúvida, 2016 vai ficar na 
história. Foi um ano de muitos acon-
tecimentos e sempre quando isso 
acontece fica a impressão de que o 
ano não passou e sim voou.  Tivemos 
as Olimpíadas no Rio de Janeiro,  o 
impeachment da presidente  da Re-
pública Dilma Rousseff, as eleições 
municipais e a recente tragédia com 
o avião da Chapecoense.

Aqui na paróquia não foi diferente. 
Tivemos um ano cheio, repleto de 
atividades e eventos. 

Em março, cerca de 500 pessoas 
se reuniram em Jaci para participar 
do  retiro quaresmal  que contou esse 
ano  com  a presença do pregador 
Gabriel Tannus. O número de partici-
pantes surpreendeu os organizadores.   
Quando soube da quantidade de gente, 
o bispo Dom Tomé fez questão de 

presidir a missa.  De acordo com o 
padre Sílvio, foi um momento muito 
forte de espiritualidade mística. “Foi 
muito bom”, lembra.

A Semana Santa  também teve 
participação em peso  da comunidade. 
Outro evento importante  e forte des-
tacado pelo padre Sílvio. No sábado, 
durante a missa de Aleluia, foi preciso  
colocar um telão fora da igreja pra 
que todos pudessem acompanhar a 
celebração.

A festa julina   foi mais um evento 
importante para a comunidade.  Um 
evento, segundo padre Sílvio, que 
não visou lucro, mas a integração da 
comunidade e, por isso, de grande 
importância pra todos.

A semana do padroeiro está entre 
os destaques, principalmente pelas 
pregações da família Tannus que 

trouxe até a igreja em média três mil 
pessoas por noite. Foram três dias  
de muita emoção, revelações, graças 
e muitas curas.  “Foram chuvas de 
bênçãos e momentos profundos de 
espiritualidade”, lembra padre Sílvio. 
Esta semana foi fechada pela festa de 
confraternização que superou todas as 
expectativas.  

Padre Sílvio também destaca 
como atividade marcante esse ano,  
o movimento  Nossa Senhora Rosa 
Mística que fez um trabalho intenso 
percorrendo as casas das pessoas que 
solicitaram a imagem.

A vinda do padre Leandro Ber-
nardes  como vigário da paróquia 
também está entre os acontecimentos 
de destaque de 2016.

O número  de casamentos aumen-
tou esse ano e mudou um pouco a 

rotina da igreja. Por conta da agenda 
lotada, a paróquia realizou algumas 
cerimônias aos domingos e em fe-
riados.

Entre as pastorais,  a da Escuta é  
a que se destaca em 2016 por conta 
da ascensão  meteórica e na força na 
comunidade.

Para padre Sílvio esse ano houve 
um comprometimento maior dos fiéis, 
das pessoas que quiseram assumir 
pastorais, trabalhos e eventos. Isso, 
na opinião do padre, demonstra ma-
turidade na fé e a necessidade de uma 
experiência mais forte. Com certeza, 
2016 é um ano pra todos 
se orgulharem. E que 
venha 2017 com muito 
mais trabalho e fé!!

ADEUS 2016, QUE VENHA 2017!

Graciela Andrade
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Casamentos na Paróquia:

Marla e Breno

Tiago e Jaqueline Na Basílica, Pe. TICÃO e pe Silvio Roberto 
com os noivos Fernando e Fernanda

Daniel e Rafaela

Murilo e Camila

Lawrence e Camila

Guilherme e Patrícia Tiago e Carol 

Guilherme e Inaise

Matheus e Belisa

Batizados na Paróquia
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Camila 
Furlanetto

Desde que chegou a Rio Preto, há 
05 anos Padre Silvio celebra a 
ceia de Natal ao lado dos mora-

dores de rua da cidade. “Na véspera de 
Natal é quase que impossível estar com 
a família, assim que termino a celebração 
do dia 24, o que faço é ir a Praça Central 
e levar tudo o que ganhei aos moradores 
de rua, panetones, tortas, etc... e passo a 
ceia com eles,” conta Padre Silvio. Estar 
com a família somente no almoço do 
dia 25, quando o Padre Silvio vai até a 
casa de sua irmã em Votuporanga. Padre 
Silvio pede em primeiro lugar que, neste 
momento, que todos possam celebrar o 
nascimento do Menino Jesus, vir à missa 
na véspera, que participem da grande festa 
da fraternidade. “Assim como Deus veio 
até a nós, se lembre de alguém que não 
tem o que comer, o que vestir, se lembre 
de fazer uma visita ao doente, assim como 
Jesus veio para os enfermos, os pobres 
e os pecadores”, afirma. Que a vida de 
cada um, e logicamente se perpetue, seja 
um dom para os outros. Para o Novo Ano, 
Padre Silvio espera que seja um ano de 
crer, acreditar, de contar com o Senhor, de 
buscar a Deus e dar o melhor de si em tudo 
que fizermos. “Este ano foi difícil, pois 
passei por uma enfermidade, mas penso 
que foi um momento de crescimento, 
fiquei mais humilde, mais simples, e mais 
cheio de viver, e que seja um ano cheio 
da presença de Deus”, diz Padre Silvio.

Padre Leandro diz que sua família é 
pequena, e por ser filho único todo ano 
se reúne para passar o Natal e o Ano 
Novo com seu pai, mãe e avó. Mas o 
mais importante é frisarmos sempre a 
importância do Natal, porque nos tempos 
de hoje nós vivemos um neopaganismo, 

isto é, as pessoas já não encontram o ver-
dadeiro sentido, que é o sentido cristão. 
“O sentido do Natal é o nascimento do 
Nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, nós 
não comemoramos o aniversário de Jesus, 
vai muito mais além, nós celebramos o 
mistério do nascimento do Cristo, que 
veio para nos salvar, redimir toda a hu-
manidade”, diz Padre Leandro. Hoje nos 
deparamos com pessoas que confundem 
o sentido verdadeiro, pensam apenas em 
presentes, comércio, coisas superficiais, é 
preciso voltar para o verdadeiro sentido 
do Natal. Padre Leandro diz que o maior 
presente que podemos receber neste Natal 
é o próprio Cristo, o próprio filho do Pai 
Eterno, que nos amou até o fim até a Cruz. 
“Para mim que sou sacerdote, o Natal é 
o momento de celebrar com o povo de 
Deus, de render a ação de graças por 
meio da Santa Missa que presidimos em 
nome de Cristo, e levar e conduzir o povo 
mais perto do coração de Cristo. Que nós 
possamos viver bem o Natal”, completa. 

O meu Natal e Ano Novo também 
como todos os anos será junto com a 
família, mas primeiro participando da 
missa. “É um momento realmente de 
preparação, de nos renovarmos no amor 
de Cristo”.

Que neste Natal e no Novo Ano que 
vai chegar, todos nós possamos assumir o 
compromisso de preparação, que sejamos 
realmente convidados a nos converter.

Um santo e alegre Natal, e um prós-
pero Ano Novo a todos!

FELIZ NATAL E PRÓSPERO ANO NOVO

Família Siqueira Lopes 

Família Amâncio

“Que Deus esteja entre nós”
E as festividades do fim de ano 

se aproximam, dias, em que todos se 
confraternizam. Nas festas de fim de 
ano ouvimos com muita frequência 
a frase: Vou entrar no espírito de 
Natal, no espírito de Ano Novo. Às 
vezes dá a impressão que é como se 
ligássemos e desligássemos as virtu-
des e maravilhas desta época do ano, 
como se tivesse um botão interruptor. 
Na verdade, o espírito de natal e Ano 
Novo é um estado que deve ser vivido 
constantemente durante todos os dias 
do ano; a fraternidade, o amor pelo 

próximo, a fé da renovação na figura 
do Menino Jesus é algo para ser per-
manente, constante em nossas vidas. 
No dia 25 de dezembro, dia de Natal, 
nascimento de Jesus Cristo,

todos deveriam lembrar-se na noite 
de Natal da figura de Jesus que, em 
verdade, é o importante aniversariante 
do dia, e assim, elevar seu pensamento 
para uma reflexão, e levar isso para 
todos os dias da vida. Não somente 
ser uma confraternização entre as 
famílias, mas sim sentir e viver o 
verdadeiro significado do Natal.

Muitas famílias buscam nesta data fazer algo 
diferente, ou seja, se preparam para este grande dia.

Para a família de Mônica Maria 
Siqueira Lopes, 56 anos, e Nivaldo 
Antonio Lopes, 54 anos, é um momento 
muito especial, onde se reúnem com 
seus filhos Pedro, 26 anos e Gabriel, 
22 anos, que moram fora e vêm com as 
namoradas para celebrarem juntos esta 
data especial. “Para nós, é um momento 
de muita união, oração, temos o costume 
de vir à missa na véspera juntos, para 
depois celebrarmos num jantar simples 
em casa, e avaliarmos como foi o perío-
do”, conta Mônica.  Nivaldo conta que 
a importância do Natal é rever alguns 
conceitos e ideias.  “Nós entramos no 
clima natalino em nosso lar; montamos 

o presépio, árvore de natal; mas não só 
o clima, nós entramos no espírito da 
comemoração, entrando em contato 
com a espiritualidade, reafirmando o 
que a data nos traz. Já o Ano Novo da 
família, é um momento também de 
estarem juntos, de avaliar o que passou. 
“Também vamos à missa para antes 
agradecer o ano e depois pedir as graças 
para um novo ano de vida”. Colocamos 
nesta época uma reflexão para cada dia 
sermos mais santos, na tentativa sermos 
melhores a cada dia”, diz Mônica. Para 
Nivaldo, o Ano Novo é a esperança, para 
que o Ano seguinte seja melhor, e que 
consigam ser mais positivos.

“Natal quer dizer um espírito de 
amor, um tempo quando o amor de 
Deus e o amor dos seres humanos 
deveriam prevalecer acima de todo 
o ódio e amargura, um tempo em 
que nossos pensamentos, ações, e o 
espírito de nossas vidas manifestam 

a presença de Deus”
Já na família de Adriana Carla 

Amâncio, 47 anos e Marcos José 
Amâncio, 47 anos, a preparação para o 
Natal é uma festividade para celebrar o 
nascimento de Jesus, um entendimento 
que pais já procuram passar para seus 
filhos, Gustavo de 12 nos e Lara de 8 
anos. Fazemos uma oração antes da ceia 
e comemoramos a virada da noite com 

toda a família reunida”, diz Marcos. 
Toda esta preparação começamos com 
o tempo do advento, conta Adriana, que 
é muito importante para a chegada do 
Nosso Senhor. “É uma espera feliz e 
abençoada, é o tempo de refletir, sobre 
tudo o que Ele fez por nós, que somos 
pequeninos diante dele, e somente 
agradecer e louvar por tudo que somos”, 
completa Adriana.

E não somente estas famílias relatam como passam e vivenciam 
a chegada do Menino Jesus, e a virada para um Novo Ano. Padre 

Silvio Roberto e Padre Leandro também contam um pouco sobre este 
momento tão importante para a Igreja e as famílias.
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Marcela
 Pinoti
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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.

O dia 8 de dezembro, às 12 horas, é 
considerado a Hora da Graça. A cele-
bração é inspirada na graça gerada por 
Deus, através das visões da enfermeira 
Pierina Gilli, em Montechiari, norte 
da Itália a qual deu origem à devoção 
a Nossa Senhora Rosa Mística.

 Nossa Senhora apareceu inúmeras 
vezes entre os anos de 1947 e 1984.  
A primeira vez estava toda de branco, 
com três espadas cravadas no peito e 
disse três palavras: Oração, sacrifício 
e penitência. Em uma outra aparição 
trazia no peito três rosas: uma branca, 
outra vermelha e outra amarela. De-
pois, disse que voltaria no dia 08 de 
dezembro (1947) ao meio dia, hora 
da graça. Perguntada por Pierina o 
que isso significava, respondeu: con-
versões em massa. Neste dia, muitas 
graças são alcançadas.

 Fernanda Marques conta que uma 
amiga havia pedido para que orasse 
por ela. Que ela precisava muito de 
um milagre na sua vida. Naquele dia, 
Fernanda, receberia a visita de Nossa 
Senhora Rosa Mística em sua casa, 
e ao recebê-la, ajoelhou-se e pediu 
para que ela intercedesse e atendesse 
ao pedido da amiga. Que fizesse um 
milagre, pois ela precisava muito. 
Orou e voltou aos seus afazeres. Na 
madrugada daquele dia recebeu uma 
mensagem da amiga, que tudo estava 
bem, que suas preces tinham sido 
ouvidas e que o milagre estava acon-
tecendo. “Nossa Senhora intercedeu e 
minha amiga conseguiu seu milagre”, 
conta feliz Fernanda.

 Outro que recebeu uma graça este 
ano foi Walter estava com o diag-
nóstico de câncer de pele em mãos. 
Apreensivo, orou, pediu, suplicou 
naquele dia 8 de dezembro e ao vol-
tar a sua médica para saber quais os 
procedimentos seguintes foi surpre-
endido pela profissional que o câncer 
de pele já tinha sido removido com a 
cirurgia e que agora era vida nova e 
muito cuidado com exposição ao sol.

 Após 18 anos sem frequentar a 

Movimento Nossa Senhora Rosa 
Mística: Oração, Sacrifício e Penitência

A imagem de nossa paróquia veio da Alemanha

A branca 
simboliza
 a oração; 

A vermelha, 
o espírito de 
reparação e 
sacrifício; 

A amarela, a 
penitência.

O significado 
das três 

rosas:

igreja, o marido de Ana Belmiro foi 
tocado.  Ana participou do terço na 
paróquia e pediu para que N. Sra. 
intercedesse e que o marido  voltasse 
a frequentar a igreja. Coração tocado. 
Na mesma semana seu pedido foi 
atendido e até hoje não faltou em 
nenhuma missa dominical. 

Dia 08 de dezembro ao meio dia 
estaremos unidos em oração no Mo-
vimento Nossa Senhora Rosa Mística 
que começou em nossa paróquia no 
ano passado. Nossa imagem chegou 
no dia 19.09.15, vindo da cidade de 
Essen, na Alemanha.

 Os milagres e as graças alcança-
das são muitos. Traga sua intenção. 
Entregue a Nossa Senhora. Creia. 
Tenha Fé!



AMOR EXIGENTE

Célia Regina 
Cavícchia 

Vasconcelos

Amor-Exigente 
Menino Jesus
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Regina Céli 
Pinhata Novelini

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Francisco nasceu em 
1506, no Castelo de Xavier, 
de nobre família basca 
da região de Navarra, na 
Espanha, onde seu pai era 
conselheiro do rei.

Aos dezoito anos foi 
para Paris, onde estudou 
filosofia e, depois de for-
mado começou a lecionar, 
com grande êxito, devido 
sua brilhante inteligência. 
Nessa época, conheceu 
Inácio de Loyola, com o 
qual formou um grupo que 
mais tarde daria origem à Companhia 
de Jesus, os Jesuítas.

Já como padre, dedicou-se a obras 
de caridade e, empenhado no cami-
nho da santidade, foi designado por 
Inácio a ir em missão para o Extremo 
Oriente. Depois de um ano de viagem 
pelas costas africanas, chegou a Goa, 
na Índia, onde fez frutuoso trabalho 
de evangelização junto a crianças e 
conseguia que aprendessem o cate-
cismo por meio de canções. Também 
dedicava um bom tempo para visitar 
os doentes, trabalho muito admirado 
pelo carinho com que tratava a todos.

Anunciou a Boa Nova, além da 
Índia, também no Ceilão e nas Ilhas 
Molucas, onde encontrou os primeiros 
japoneses. Daí embarcou para o Japão, 
sendo ele o primeiro europeu a chegar 

nessa ilha, onde formou 
uma pequena comunidade 
em Yamaguchi.

Penitência, oração e 
pregação caracterizavam 
a atividade missionária de 
Francisco Xavier. Em meio 
a dificuldades culturais e do 
difícil idioma japonês, fun-
dou novas comunidades, 
converteu cerca de 30 mil 
pessoas e percorreu cerca 
de 80 mil quilômetros em 
quase 12 anos de trabalho.

Planejou ir para a China, 
império proibido aos estrangeiros, 
mas, atacado de febre e esgotado, 
invocando a Santíssima Trindade e 
o nome de Jesus, morreu em 3 de 
dezembro de 1552 com apenas 46 
anos de idade.

Esse grande santo missionário foi 
canonizado em 1662 e merecidamen-
te declarado patrono da Índia e de 
todo Extremo Oriente.  Em 1927 foi 
proclamado Patrono Universal das 
Missões ao lado de Santa Teresinha 
do Menino Jesus.

São Francisco Xavier, rogai por 
nós e por todos os mis-
sionários.

Chegamos a mais um final de 
ano e, como sempre no mês de de-
zembro, o grupo de apoio aos fami-
liares de dependentes químicos, aos 
próprios dependentes e às pessoas 
com problemas de relacionamentos, 
amor-Exigente discute com seus 
participantes e voluntários o tema 
amor.

Muitos perguntam por que “amor 
exigente”. De acordo com a filosofia 
do Amor-Exigente, amor não se 
caracteriza como um sentimento 
e, sim, como um comportamento. 
Sabemos, por exemplo, que uma 
pessoa nos ama não porque ela 
fala que nos ama e sim pela forma 
como se comporta diante de nós. 
Disposição, cooperação e apoio 
são formas de comportamento de 
quem realmente ama. Amamos al-
guém quando também temos esses 
comportamentos e, principalmente, 
quando decidimos fazer o que é 
melhor para o bem do outro.

Quando fazemos por nossos 
filhos o que eles são capazes de 
fazer, estamos roubando a possibi-
lidade de realização deles. Não os 
estamos amando de fato. Amamos 

quando levamos a pessoa a agir e não 
agirmos por ela. Amamos quando 
desencorajamos a agressividade e 
a violência. Amamos quando en-
corajamos a cooperação familiar e 
comunitária, propondo valores de 
integridade moral  e ética. Amar 
é saber separar a pessoa do com-
portamento inadequado dela. Por 
isso é preciso sempre lembrar-se 
do preceito: “Amo você, mas não 
aceito o que você está fazendo de 
errado”, diante de situações inade-
quadas dos filhos.

Amamos quando exigimos com-
portamentos adequados, respeito, 
compreensão, integridade, com-
prometimento. O amor é exigente 
porque orienta e educa. E quem 
orienta e educa está em constante 
vigilância, não se acomoda, porque 
quer ver os filhos crescerem como 
seres responsáveis e íntegros. Amar, 
portanto, não é sentir, é fazer.

Um amor que exige, orienta e educa

São Francisco Xavier, um grande 
missionário evangelizador do oriente

fATOS E fOTOS
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira

Representantes da Associação Nipo Brasileira de Rio Preto apresentam o kit 
Yakissoba na paróquia - nossa gratidão

Último encontro dos catequizandos com seus pais e catequistas

Missa do mês de Outubro na Rede Vida
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fATOS E fOTOS
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira

Aniversário da Cristina Camargo 
em Mirassolândia

Bênção do Presépio paroquial

Confraternização dos Ministros 
da Eucaristia paroquial

Família Colato visita padre Silvio

Equipe paroquial da Ornamentação Natalina

Encontro de confraternização da Equipe da Sopa

Doação de roupas dos Catequizandos

Diácono Michel Candeu primeiro Batizado

Despedida de Eder, agente dos 
Pequeninos do Senhor da paróquia

Janice e família em visita ao padre Silvio

Última reunião do CPP do ano de 2016

Retiro da Pastoral da Escuta

Participantes do Encontro da Pastoral de Segunda União Estável

Jovens do Jupac no Encontro do Setor 
Juventude Diocesano

Leiga consagrada Matides Ganeu

Nossos músicos no casamento do 
Lawrence e Camila

Visita do prefeito eleito Edinho Araújo 
e sua esposa

Missa para as crianças com encenação lúdica

Missa do Cadáver na Faculdade de Medicina

Missa no condomínio Quinta do Golfe - Rede de Comunidades
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ANIVERSARIANTES Fotos: Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplicio, Ricardo e Terezinha Vieira
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Se você está desemprega-
do ou tem alguém próximo 
precisando de uma nova 
oportunidade no mercado de 
trabalho, pode contar com a 
ajuda da Pastoral do Trabalho, 
da nossa paróquia. O intuito 
dessa pastoral é recolocar 
a pessoa desempregada no 
mercado de trabalho, apro-
veitando de parcerias de 
empresários, muitas vezes de 
dentro da própria paróquia.

Fernanda Lopes, psicólo-
ga e integrante da pastoral, 
conta como começa o proces-
so. “A gente orienta a pessoa 
a levar currículo em mãos ou 
mandar por e-mail. Eu, como 
sou psicóloga tanto clínica, 

quanto organizacional e tra-
balho em várias empresas, 
faço essa ponte; eu apoio, eu 
pego esses currículos, insiro 
essas pessoas no processo 
seletivo na empresa, e se elas 
tiverem o perfil, começam a 
trabalhar.”

Com ajuda dos integran-
tes da Pastoral do Trabalho, 
as pessoas que a procuram 
têm uma facilidade maior de 
adentrar em uma empresa que 
corresponda ao perfil dela, 
pois contam com apoio de 
profissionais. 

A também psicóloga e 
coordenadora da pastoral, 
Gigliola Schettini Martins, 
explica qual a finalidade 

da pastoral. “O objetivo é 
ajudar as pessoas da pró-
pria comunidade que estão 
desempregadas, ou seja, ser 
uma ponte entre os empre-
sários. Às vezes, as pessoas 
estão do nosso lado, dentro 
da comunidade precisando 
de ajuda e a gente sai pra 
ajudar alguém fora. Não que 
a gente não deva fazer isso, 
mas a gente tem um olhar 
mais misericordioso para as 
pessoas que estão dentro da 
nossa comunidade e que, às 
vezes, estão passando difi-
culdade. Ajudar o próximo, 
que, muitas vezes, está muito 
próximo.”

Essa intermediação torna 

o contato mais tangível. “A 
pastoral do trabalho é uma 
porta de suporte e apoio 
para mediar as pessoas da 
comunidade que realmente 
precisam de ajuda e querem 
trabalhar e eu faço esse in-
termédio entre a pastoral e 
as empresas, apoiando com 
as entrevistas e indicações”, 
completa Fernanda.

Segundo Gigliola, além 
das vagas, a pastoral pretende 
promover palestras sobre em-
pregabilidade, como montar 
currículo adequado, como 
se portar em entrevista. E 
também a soma de novos 
profissionais interessados 
para participar da pastoral.

Karina 
Catelan

É bOM SabER: 
entenda a Pastoral do Trabalho

Empresas 
– enviar vagas 
para o email: 
vagasmjp@
gmail.com 

Candidatos – 
enviar e-mail para: 

candidatomjp@
gmail.com 
Aproveite 

e boa sorte

Em 1717, fora encontra no 
rio Paraíba do Sul, a imagem 
da padroeira de nossa nação, a 
Imagem Milagrosa de Nossa 
Senhora Aparecida. Portanto, 
fazendo as contas notamos 
que no ano que vem, em 
2017, a aparição da imagem 
completará 300 anos. 

Com o intuito de comemo-
rar esta data tão importante 
para a comunidade Católica, 
o Santuário Nacional de 
Aparecida promove o Jubileu 
“300 anos de bênçãos”, com 
uma programação devocional 
e obras de fé que vão nos 
preparar para o grandioso 
tricentenário.

Imagens peregrinas estão 
sendo enviadas a diversas 
dioceses, inclusive já passou 

pela nossa Paróquia Menino 
Jesus de Praga, e Missionários 
Redentoristas levarão a cada 
capital do país uma imagem 
fac símile da Padroeira. Du-
rante a peregrinação, porções 
de terra serão recolhidas, a 
fim de compor uma singela 
homenagem em forma de 
presente à Nossa Senhora 
Aparecida, que receberá um 
coroa especial, feita por essas 
mesmas terras retiradas de 
cada capital brasileira por 
onde a sua milagrosa imagem 
passar.

 Será inaugurado o Cam-
panário do Santuário Nacio-
nal com sinos fabricados na 
Holanda e a grandiosa Cúpula 
da Basílica que também será 
inaugurada no Ano Jubilar. O 

Consagração à Nossa Senhora Aparecida

dia 12 de outubro de 2016 
marcou a abertura do Ano 
Jubilar em comemoração 
aos 300 anos. Cardeal-
-arcebispo, Dom Raymundo 
Damasceno Assis, reafirmou 

que a devoção a Nossa Se-
nhora faz parte da história 
do Brasil. “Maria sempre foi 
uma porta aberta ao conheci-
mento de Jesus; é o modelo 
de seguimento de Cristo, 

dos valores humanos que 
marcam a identi-
dade religiosa do 
povo”.

Luís  Netto



Social Bazar 
Gourmet

Fotos: Ariuce Schiavon
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Social Bazar 
Gourmet

Profª nuticionista Maria José nos 
presenteou com uma receita de 

Brownie de Natal !


