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Domingo dia 8, as 19h30, 
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Editorial 

Padre SILVIO ROBERTO
PÁROCO

Querido pe. Silvio,
Parece que foi ontem que aqui che-

gastes, porém já se passaram 5 anos!
E nesse período, com o seu jeito 

acolhedor e carinhoso, foi cativando 

Homenagem ao pe. Silvio pelos 5 anos à 
frente da Paróquia Menino Jesus de Praga

Pe. Silvio celebra quinto ano de posse 
como pároco na Menino Jesus de Praga Pe. Silvio acolhe o visitante pe. Davi Pe. Leandro faz homegem ao pe. Silvio

Pe. Leandro e pe. Davi 
concelebram com pe. Silvio

Pe. Davi concelebra com 
pe. Silvio e pe. Leandro

Ministério de música cumprimenta 
pe. Silvio pelos 5 anos na paróquia

Comunidade abençoa o pe. Silvio

Ciomar Faria homenageia pe. Silvio

cada um de nós!
E aquela frase do Pequeno Prín-

cipe: “Tu te tornas eternamente res-
ponsável por aquilo que cativas” não 
poderia ser mais real e verdadeira, 
pois o senhor é um pastor que muitas 
ovelhas gostariam de tê-lo como con-
dutor e cuidador. E é isso que o senhor 
faz com os paroquianos e visitantes 
da Paróquia Menino Jesus de Praga.

Seu amor, sua preocupação e res-
ponsabilidade com as coisas de Deus 
são atributos e dons que irradiam de 

sua pessoa. Sua forma de conduzir a 
paróquia, de envolver e motivar os 
que aqui frequentam são combustíveis 
que não nos deixam nos afastarmos 
de Deus. São alimentos necessários e 
indispensáveis para que uma paróquia 
seja o espelho da Igreja que Cristo 
delegou a Pedro!

Mesmo nos momentos difíceis 
por ti enfrentados, sejam de cansaço 
ou mesmo de saúde, estavas sempre 
presente. O Bom Pastor não abandona 
suas ovelhas!

Queremos lhe agradecer por tudo 
que fez e faz por nós. Nossas ora-
ções são dirigidas ao nosso Pai para 
que lhe conserve esse ser amoroso e 
diferenciado.

Com certeza nossa paróquia é 
referência do amor incondicional de 
Cristo e o senhor é um dos responsá-
veis por essa grandeza.

Muito obrigada por estar conosco.
Equipe Liturgia

Caros irmãos paroquianos, a Paz em 
Cristo!!!

Iniciamos o novo tempo de 2017 e 
com ele nossos propósitos e projetos que 
deverão nortear nosso viver cristão. Ter-
minamos em 2016 o Ano Jubilar da Mi-
sericórdia e iniciamos 
2017 com a proposta 
do Papa Francisco para 
termos o “Ano Nacio-
nal Mariano”, como 
recordação dos trezen-
tos anos do encontro 
da imagem de Nossa 
Senhora da Conceição 
Aparecida, nas águas 
do rio Paraíba. 

Nosso bispo dio-
cesano Dom Tomé 
recomenda para o Ano 
Mariano valorizar as 
festas de Nossa Senho-
ra intensificando e resgatando as orações 
do Rosário e ladainha. Faz-se necessário 
promover estudos e pregações dos dog-

mas marianos e, sobretudo, levar os fiéis 
a uma maior e melhor conscientização 
do papel de Maria na vida dos cristãos, 
da Igreja e da sociedade. A devoção a 
Maria representa aquela que nos dá Jesus 
e serve de modelo ao cristão, pois ela 

foi a primeira cristã. Nossa diocese quer 
promover, na Semana de Nossa Senhora 
Aparecida, peregrinação das paróquias à 

Basílica Nacional de Aparecida.
Mudando um pouquinho o foco 

agora... No dia 19 de janeiro acontecerá 
a nossa Assembleia Paroquial, quando 
estaremos revendo os pontos positivos 
de 2016 em nossa paróquia e discu-

tindo em que deveremos nos 
empenhar em 2017. Neste dia, 
também apresentaremos com 
alegria e esperança o “7º Plano 
Diocesano de Pastoral”. Como 
salienta nosso bispo Dom Tomé, 
“Alegria resultante de uma ca-
minhada de quase nove décadas; 
esperança de prosseguir fazendo 
a vontade de Deus e que todos 
experimentem a salvação em 
Nosso Senhor Jesus Cristo.” 
Realmente, a maturidade cristã 
nos leva ao discernimento dos 
sinais do tempo, à comunhão 
com o Papa Francisco e em 

sintonia com a Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil. 

Na Assembleia paroquial, conhece-

remos nossos novos coorde-
nadores de Pastorais, movi-
mentos, regiões e grupos. 
Queremos, sobretudo, louvar 
e bendizer a Deus pelos seus 
feitos em nós e entre nós.

Manifesto aqui toda a 
gratidão àqueles que cami-
nharam na fé e no serviço em 
nossa comunidade e clamo as 
bênçãos divinas para nossa 
caminhada em 2017.

Bênçãos para 2017!!!

Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, 
Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles
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Começamos o ano civil 
de 2017, um novo tempo de 
esperança. Esperança de que 
a mudança é possível, que a 
esperança vence o medo, o 
cansaço, o desânimo. Espe-
rança de vida nova, de vida 
melhor, que nunca pode ser 
vivida na sua plenitude sem 
a paz. 

No dia primeiro do ano, 
a Igreja Católica celebra a 
crença na Santa Mãe de Deus, 
Maria, a maternidade divina 
de Maria que, em Jesus, o hu-
mano e o divino se encontram. 

Celebramos também o 
dia internacional da paz, o 
que nos proporciona crer 
que sob a proteção de Maria, 
podemos caminhar em busca 
da paz. É uma bela motivação 
para quem deseja marcar o 
novo tempo com esperança 
e otimismo. Maria, mãe de 
Deus, acolhe-nos no seu 
imenso coração materno. E 
Jesus, que se comprometeu 
a permanecer conosco até o 
fim, confirma esse propósito 
e presenteia-nos com o dom 
da sua paz. Maria é a mulher 
da paz, pois nos trouxe o 

príncipe da paz. 
Talvez nunca tenhamos 

falado tanto da necessidade 
da paz como em nossos dias. 
Quanto mais falamos dela e 
por ela rezamos, mais dis-
tante parece que fica. Vários 
tratados já foram assinados 
com a finalidade de as nações 
viverem em maior harmonia; 
vários apelos já foram formu-
lados para que os homens se 
desarmem, sejam pacíficos 
diante de represálias, trans-
formando as ofensas recebi-
das em pedras para alicerçar 
a civilização da paz. 

Parece que tudo que se 
faz pela paz é inútil! Por 
isso, questionamos: como 
viver em paz num mundo tão 
conturbado, tão violento, com 
comportamentos pessoais 
desumamos e cruéis contra 
crianças, jovens, idosos, po-
bres, negros etc.? 

Jesus, o príncipe da paz, 
responde com a proposta de 
um coração manso e humil-
de, e ensina que se alguém 
o ofender, perdoe; se ofen-
der alguém, peça perdão. 
Desarme-se porque, quem 

anda armado e preparado 
para ferir os outros, acabará 
ferido. Baseando-se nos en-
sinamentos de Jesus, o papa 
Paulo VI dizia: “A paz deve 
guiar o destino dos povos e da 
humanidade. Se quereis ser 
irmãos, deixai cair as armas 
de vossas mãos. Não se pode 
amar com armas ofensivas 
em punho”. 

Isso significa que pode-
mos contar com a força de 
Deus e o auxílio de Maria 
para alcançar a paz. Porém, 
para que a paz floresça, é 
indispensável fazermos a 
nossa parte. A paz não cai do 
céu por acaso, porque não é 
fruto apenas da providência 
divina. Na sua preparação, 
a mediação das pessoas que 
desejam fazer o bem também 
é imprescindível. 

Portanto, a paz – que não 
é apenas ausência de guerra e 
de violência, mas, sobretudo, 
o que a palavra shalom em 
hebraico significa: bem-estar, 
desfrutando o necessário 
para viver com dignidade, 
na harmonia consigo mesmo, 
com os outros e com Deus – 

depende de cada um de nós 
construí-la, não somente com 
desejo, com sentimento, mas 
com atitudes concretas de paz. 

Deus não vai acabar com 
as guerras e os conflitos, 
pois não foram criados por 
Ele. São criações humanas. 
E quando queremos viver a 
paz, ela tem que ser buscada 
a todo custo. Ela tem que ter a 
construção humana, de modo 
que não basta só rezar para 
ter a paz, temos que buscá-la 
concretamente. 

Olhando por esse ângulo, 
essa paz não está tão distante 
como imaginamos. A paz em 
primeiro lugar deve aconte-
cer dentro de casa, na famí-
lia. Os pais devem ensinar 
aos seus filhos uma cultura 
de paz, a cultivarem a paz 
desde pequenos. Devemos 
também cultivar essa paz nos 
nossos relacionamentos, no 
trabalho e com as pessoas 
que estão ao nosso redor, 
amando-as, respeitando-as, 
partilhando o necessário 
para subsistência dos que 
necessitam de ajuda, solida-
rizando-se com elas na dor 

Diácono: 
Aristides 

Pereira dos 
Santos

SENHOR, DAI-NOS A PAZ! 
e no sofrimento, e fazendo-
-lhes o que gostaríamos que 
fizessem para nós!  

O Salmo 66 diz: “Que 
Deus nos dê a sua graça e 
sua benção”, de sorte que 
devemos sempre abençoar 
uns aos outros, pais e filhos, 
abençoar nosso trabalho, 
nossa casa, nossa família. E 
quando você pede a bênção 
e a proteção de Deus, Ele te 
abençoa e te dá a paz! E assim 
deveríamos sempre rezar a 
oração que está em Números 
6,22-27, pedindo a bênção de 
Deus: “O Senhor te abençoe 
e te guarde! O Senhor faça 
brilhar sobre ti Sua face e se 
compadeça de ti! O Senhor 
volte para ti o Seu rosto e te 
dê a paz!”.

Sob a intercessão de 
Nossa Senhora, dai-nos 
Senhor a vossa paz para nos 
acompanhar em todos os dias 
de 2017! 

Missa Vigília 
do  Natal

Missa de Natal 
para as crianças

Missa da Passagem 
de Ano - 2016-2017

Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles
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João Vítor
Cordioli

Dia 25 de janeiro celebramos 
o dia de São Paulo Apóstolo, um 
dos principais e mais importantes 
santos da igreja católica. Paulo 
nasceu entre o ano 5 e 10 da era 
cristã, em Tarso. Descende de 
uma família de judeus, por isso 
foi criado em meio da comunidade 
judaica e frequentou a escola de 
Gamaliel, figura importante na 
cultura judaica. Paulo, hebreu 
convicto, tornou-se perseguidor 
das primeiras comunidades cristãs 
porque as considerava hereges, 
ou seja, contrárias aos dogmas 
judaicos. Após ter uma visão de 
Jesus Cristo lhe indagando sobre 
suas perseguições, Paulo ficou 
cego no mesmo instante, e então 
se entregou às orações. A mando 
de Jesus, Ananias vai ao encontro 
de Paulo e lhe restabelece a visão, e 
assim converte-o ao cristianismo, 
o que o fez se tornar apóstolo de 
Jesus. 

Paulo fez diversas viagens mis-
sionárias, e acabou transformando 
as crenças religiosas de toda a 
região da Bacia do Mediterrâneo. 
Sua liderança e influência levaram 
antigas comunidades judaicas a 
seguirem o Cristianismo. 

Entre suas viagens missioná-
rias, Paulo pregou na Macedônia, 
Acaia, Filipes, Atenas e Corinto. 
Permaneceu em Corinto durante 
dezoito meses e fundou uma 
comunidade cristã formada por 
pessoas da camada mais modesta 
da população. A primeira Carta 
aos Coríntios foi escrita em Éfeso, 
com o objetivo de restabelecer a 
unidade, advertindo que o único 
líder é Cristo.

Suas viagens missionárias 
foram fundamentais para o cresci-
mento do cristianismo, pois Paulo 
evangelizava principalmente entre 
os pagãos. Ele era um grande 
estudioso, conhecia diversas 
culturas, e por isso evangelizava 
com propriedade. A influência que 
exerceu no pensamento cristão é 
chamada de Paulinismo, e é fun-
damental por causa do seu papel 
relevante como apóstolo durante 
a propagação do Evangelho pelo 
Império Romano. Dois pontos me-
recem destaque no Paulinismo: a 
importância dada à evangelização, 
ao encontro com Jesus e as mudan-
ças que isso promove na vida das 
pessoas, pois foi exatamente o que 
aconteceu com ele; e o outro é o 
amor, mas especificamente o amor 
ágape. Esse é o amor mais sublime 
que existe, pois ele representa o 
amor por entrega. Temos Jesus 
Cristo como o maior exemplo de 
amor ágape, pois Ele deu sua vida 
pela nossa salvação. 

Paulo é chamado “o Apóstolo” 
por ter sido o maior anunciador 
do cristianismo depois de Cristo: 
ao todo são 13 cartas paulinas no 
Novo Testamento. Por ter tido 
papel importantíssimo no cresci-
mento da Igreja Católica, hoje São 
Paulo é considerado um dos prin-
cipais Santos da Igreja católica, e 
por isso há diversos movimentos 
e grupos paulinos, que atuam 
por intercessão de São 
Paulo. 

ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Mais uma vez temos a alegria de 
apresentar nossa novena de Natal 
onde grupos de famílias se uniram 
a fim de prepararem a celebração do 
Nascimento de Jesus que com muita 
alegria desfrutaram a espiritualidade 
do Advento. Nos dividimos em cinco 

NoveNa de Natal 2016 
– deus visita nossa casa comum

Teatro missa de NatalCoral missa de Natal

Músicos mirim da Capela junto com o 
professor Kadu

Menino Jesus sendo conduzido até o 
presépio pelo padre Leandro

NOvENA DE NAtAl

Bodas de ouro e prata comemorada 
juntas na Capela, com celebração do 

Padre Silvio
Aniversariantes do Mês

grupos onde passagens bíblicas apro-
priadas nos conduziram ao longo dos 
nove encontros.

Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles
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Casamentos na Paróquia:
Batizados na Paróquia

8 de Dezembro - Hora da Graça

Aniversário Pe. Leandro - 11/12

Rafael e Mariana

Luis Fernando e Larissa

Eduardo e Márcia Macagnani

Diego e Sandra

Henrique e Camila

Fernando e Marina

Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles
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Isabella 
Sanches

Paróquia comemora 18 anos de criação
Em 1976, o Bispo Dio-

cesano Dom José de Aquino 
Pereira arquitetou uma paró-
quia no Bairro São Manoel. 
Porém, a ideia  só começou a 
se formatar em 1986, quando 
Dom José convidou o comer-
ciante Hélio João Rodrigues 
para tomar para si a responsa-
bilidade de toda a construção 
do novo templo. Desde então, 
a casa do senhor Hélio passou 
a ser sede de diversas missas, 
que eram celebradas toda 
quinta-feira, por Dom José 
ou pelo PE. Carlos Bracci, 
já falecido.

Diversos moradores fi-
caram sabendo da obra que 
estava nascendo, e por meio 
de quermesses, sorteios, 
campanhas e muito trabalho, 
o prédio começou a crescer. A 
primeira missa no salão paro-
quial foi celebrada em 27 de 
março de 1997. E assim foram 
durante 11 anos. Somente em 
1998, houve a inauguração 
da Paróquia Menino Jesus de 
Praga, que teve seu primeiro 
pároco, PE.  Geomar Alves 
dos Santos.

“Todos os anos foram 

cheios de surpresas e con-
quistas, uma bênção. Tinha 
em pensamento que seria 
pesado assumir essa respon-
sabilidade, mas foi e é até 
hoje, maravilhoso. Tenho 
uma grande satisfação em 
ver tudo o que a igreja e 
a comunidade promovem, 
principalmente, quando 
vejo que por meio de nossos 
trabalhos levamos o conhe-
cimento de Deus e de seus 
projetos”. – conta Sr Hélio. 
Quando recebeu o convite, 
não se negou; resolveu, pelo 
menos, que tentaria, e logo 
percebeu que daria certo, e 
seria um eterno motivo de 
alegria. Isso o tranquilizou e 
lhe deu apenas mais certeza 
de que não teria problemas.

Para o ano de 2017, há 
muitos projetos: um transfor-
mador elétrico será instalado 
na Paróquia; todas as salas de 
catequese deverão ser con-
templadas com ar condicio-
nado, além de outros projetos 
que ainda serão revelados 
para a comunidade no tempo 
certo. Agora, é aguardar o 
início dessas obras já citadas. 

Nossas pastorais con-
tam com trabalhos de-
senvolvidos pela Igreja, 
em ações organizadas e 
dirigidas pela Diocese e 
Paróquia. Todas, citadas 
ou não aqui, são impor-
tantes para que o Reino 
de Deus advenha. Entre 
as pastorais de nossa 
comunidade, temos: 

Pastoral Familiar – 
muito focada em trazer 
casais para a vivência da 
igreja; conta com encon-
tro de namorados, noivos, 
casais em segunda união.

Pastoral da Escuta – 
busca auxiliar as pessoas, 
por meio de muito diálo-
go, conversas, opiniões e 
vivências. 

A mais antiga - Cate-
quese – é uma educação 
da fé das crianças, jovens 
e adultos, que compre-
ende especialmente o 
ensino da doutrina cristã 
católica. É passada de 
maneira geral, orgânica e 
sistemática, com objetivo 
de iniciar a plenitude da 
vida cristã. Segundo o 
Novo catecismo da igreja 
católica “No centro da 
catequese encontramos 
essencialmente uma pes-
soa, a de Jesus Cristo 
Nazaré, filho único do 
Pai”. Por isso, a catequese 

é todo o coração da igreja.
No mesmo viés da 

evangelização, a paró-
quia conta também com 
os Pequeninos do Senhor, 
que pode ser considerada 
uma pré-catequese, pois 
as crianças são auxiliadas 
na compreensão da Pala-
vra, para já obterem uma 
noção, um pré-conheci-
mento dos ensinamentos 
cristãos.

Uma nova pastoral 
está sendo criada agora 
na nossa comunidade: a 
pastoral do empreende-
dor. Ainda embrionária, 
começa a se organizar e 
tomar forma.

Além disso tudo, a 
paróquia dispõe dos ser-
viços voluntários de psi-
cólogos, advogados, e a 
farmácia. 

Citamos apenas al-
guns dos trabalhos; há 
muitas outras coisas 
acontecendo. Precisa-
mos de sua ajuda, de sua 
colaboração; da doação 
de seu tempo. Quer saber 
mais? Ligue na secretaria 
da paróquia – 3304 6020 
-  e faça parte da história 
da nossa comunidade!

Conheça algumas de 
nossas pastorais e venha 

fazer parte conosco!!!
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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.

Missa de Cura e Libertação

Confraternização de Natal 
das famílias assistidas 

pelos Vicentinos

Confraternização dos Vicentinos
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles
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aniversários
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles
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fATOS E fOTOS
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles

Missa na Rede Vida - Janeiro - 2017

Missa na Rede Vida - Mês de Dezembro 2016Jantar de Confraternização da RCC

Natal na Casa de Repouso do 
Dr. Sergio Mussi

Visitas - Padre Carlão e 
seminarista Jonas

Visitantes de Votuporanga

Pe. Silvio no concurso de Miss 
e Mister Estudantil do Estado de 

São Paulo - Automóvel Clube

Pe. Silvio com seu primo 
Henrique Dourado

Noivado Ana e João

Visitas de Fátima e Rodrigo

Despedida da jovem norte 
americana intercambiária

Crianças da nossa paróquia 
rezam o terço na Rede Vida

Criança é apresentada no altar

Coral do Asilo São Vicente de Paulo

Confraternização dos 
funcionários paroquiais

Concerto Natalino da Banda 
Alta Conexão

Bodas de Lenira e Marcio

Bênção de matrimônio

Visita do Dr. Rubens Naime

Secretária do Esporte Cléa

Pe. Silvio com o técnico de futebol 
Dorival e Ricardo Secches

Pe. Silvio com Renata de Deus 
e o marido alemão

Pe. Silvio almoçando com os 
padres Jeová e Fábio

Noivado de Alan e Tatiane

Missa Jubileu de Prata sacerdotal do padre Leonildo Pierin
Ministério de Música na Rede Vida

Despedida da paroquiana Silvia

Com Dom Thomé na celebração 
de encerramento do Ano

Bodas de Ouro de 
Santo Belucci e Lucélia

Bodas de Ouro de 
Regina e Fausto

Alimentos arrecadados 
para o Haiti

A coroinha Sara comemora 
seus 15 anos
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Regina Céli 
Pinhata 
Novelini

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

No dia 6 de janeiro, a 
Igreja celebra a festa da Epi-
fania, ou seja, a visita dos Reis 
Magos vindos do Oriente, que 
foram adorar o Menino Jesus, 
o Filho por Deus enviado para 
a salvação da humanidade.

Os magos não eram nem 
astrólogos nem bruxos; eram 
sábios, de origens distintas 
que seguiram a indicação da 
estrela em uma jornada ao en-
contro do Messias prometido. 
Essa visita simboliza a ma-
nifestação de Nosso Senhor 
não somente aos judeus, mas 
a todas as nações da Terra.

Foram os magos que 
mostraram ao mundo o 
cumprimento da profecia de 
séculos, chegando ao palácio 
do rei Herodes, de surpresa e 
perguntando “pelo Messias, 
o recém-nascido rei dos ju-
deus”. Nesta época, aquele 
tirano reprimia a população 
pelo medo, com ira sanguiná-
ria. Mas eles não o temeram, 
prosseguiram sua busca e 
encontraram o Menino Deus.

Ali, os reis magos - Mel-
chior, Gaspar e Baltazar - 
depois de adorar o Messias, 
entregaram os presentes: 
ouro, que significa a reale-
za de Jesus; o incenso, sua 
essência divina; e mirra, sua 
essência humana. Prestada a 
homenagem, voltaram para 
suas nações, evitando novo 
contato com Herodes, como 
lhes indicou o anjo do Senhor.

O simbolismo dos reis ma-
gos se manteve como tradição 
religiosa e festiva nos países 
católicos pelo mundo. Porém, 
essas tradições vão sofrendo 
mudanças ao longo do tempo. 
Exemplo disso é a troca de 
presentes realizada no Natal, 
como decorrência de forte 
apelo comercial, superando 
a prática de poucos países 

AMOR EXIGENTE
AMOR EXIGENTE é um grupo de 

apoio a famílias desestruturadas em questão 
de desentendimentos interpessoais (pais 
e filhos, esposos...), financeiros e sociais, 
dependentes químicos e familiares que 
estejam empenhados em sanar desafios ina-
ceitáveis. O grupo não tem vinculo político 
ou religioso, hoje conta com espaço físico 
cedido para as reuniões, caminha e mantém 
estrutura própria administrada por pessoas 
voluntárias que se unem pelo objetivo de 
partilhar conhecimentos e experiências 
vividas com aqueles que necessitam de 
escuta e ajuda. 

o 1º Princípio Básico do amor-
exigente é: Identificador

Os problemas enfrentados na família, 
na escola e na comunidade têm raízes na 
estruturação atual da sociedade. Em linhas 
gerais, o primeiro princípio estudado neste 
primeiro mês do ano identifica os valores, 
aquilo que somos e o que queremos ser; 
trabalha os objetivos de cada pessoa para que 
se ajudem mutuamente. Por isso nos leva a 
refletir sobre as “RAÍZES CULTURAIS”. 

Mas o que são RAÍZES CULTURAIS?
Quando falamos em raízes culturais, vem 

a nossa mente a palavra Família. “Família é 
a principal fonte de transmissão de valores e 
tradições culturais. Nós e nossos familiares 
somos produtos dos nossos tempos”.

São certos valores que são passados 
pelos nossos pais, pela nossa família, pelas 
pessoas que participaram de nossa educação, 
de nossa criação, de nossa vivência.

Analisar os verdadeiros valores que 
temos, ver quais os que consideramos imu-
táveis, e ao estarmos seguros de quais são, 
vamos agregando a família em torno deles, 
porque raízes culturais é a nossa identidade 
– nossa origem familiar, princípios e valores 
que herdamos, e é por eles que começamos 
a nossa construção como pessoa.

Existem na nossa vida desafios vitais que 
temos que enfrentar de maneira particular, e 

isso é precioso. Somos ciclo de uma história 
da humanidade porque milhares de pessoas 
que nos antecederam acumularam experiên-
cias e de alguma maneira nos transmitiram 
e isso é o que somos.

Podemos e devemos olhar para o passa-
do, para a história, e reconhecer que tudo 
foi bom. Não podemos deixar, simples-
mente por modismo, perder o que nossos 
antepassados nos deixaram: a honra, a 
honestidade, o respeito. As nossas raízes 
vêm dos papéis definidos na família: este 
é o pai e estas são suas responsabilidades e 
funções; esta é a mãe, a tia, a avó, fazendo 
uma inter-relação mais sadia e se ajudando 
mutuamente. Pais devem ser perceptivos, 
atentos e participantes. Devemos contar a 
nossa história familiar aos nossos filhos: 
através de fotos, explicando para eles quem 
é quem e como eles eram.

A proposta não é mudarmos nossas raízes 
culturais, mas entender as mudanças que 
estão ocorrendo, aceitando as positivas e 
rejeitando as negativas, lembrando sempre 
que o respeito e a honestidade nunca vão 
sair de moda.

Vale agora uma autoanálise: quais são as 
minhas raízes culturais? Quais pontos posi-
tivos e vividos dessas raízes culturais estou 
deixando para meus filhos, meus familiares, 
meus amigos? Essas raízes são boas para a 
coletividade, para a nossa sociedade? Estou 
sendo exemplo, modelo?

Se as minhas raízes são boas e servem 
de exemplo, de modelo para os meus, o 
que devo fazer para que permaneçam e 
sejam vividas adiante? Caso não sejam, 
uma revisão, uma reflexão, uma mudança 
é necessária, pois sempre é tempo. “Nada 
muda se você não mudar!”.

FORÇA, 
FÉ E ALEGRIA!!!!

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

SANTOS REIS MAGOS

que a fazem no dia de Reis. 
Em alguns países europeus, 
como na Espanha, até hoje as 
trocas de presentes são feitas 
no Dia de Reis.

No Brasil, a tradição 
mais marcante são as Folias 
de Reis que se caracterizam 
por um grupo de cantadores, 
palhaços e reis, que saem 
em cortejo pelas ruas das 
cidades para levar o Menino 
Jesus de casa em casa. Esses 
grupos seguem atrás de um 
estandarte estampado com 
imagens dos reis magos e da 
estrela guia, cantando alegre-
mente e agradecendo bênçãos 
e graças alcançadas, pedindo 
proteção e gritando vivas aos 
reis e a Jesus.

Essa alegre manifestação 
acontece em nossa Paróquia 
no dia 8 de janeiro, domingo, 
na missa das 19h30, quando 
uma Folia de Reis de Votupo-
ranga animará a liturgia com 
seus cantos e tradições.

VIVA OS 
SANTOS REIS 

MAGOS!
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Karina 
Catelan

Luís  Netto

Não tem jeito, quando um 
ano começa muitas pessoas 
têm suas energias renovadas, 
a esperança de novas pers-
pectivas renasce  e inúmeras 
promessas são feitas para que 
tudo seja diferente do ano que 
passou.  

São metas, vontades, de-
sejos e  sonhos  que, por mais 
pequeninos, são  capazes de 
mudar a vida; mas para que 
isso aconteça, devemos sair 
da zona de conforto e trans-
formar os sonhos em atitude 
de vida nova. 

Para a Camila Furlanetto, 
ano novo é, sim, sinônimo de 
vida nova. “Sim ano novo, 
vida nova, porque eu sempre 
considero que este novo ano 
que está chegando vai ser uma 
nova vida, pois mudam-se 
os capítulos da nossa vida. 
Serão  novamente 365 dias de 
novas oportunidades, então  é 
considerado tudo muito novo 
para a gente  poder conseguir, 
ser melhor neste ano, naquilo  
que a gente não foi no ano 
anterior e conseguir alcançar 
novos objetivos.”  

Ao longo de um ano, 
muitas coisas acontecem: 

tanto boas,  como ruins;  mas 
enquanto tudo acontece sem-
pre há espaço para crescer e 
mudar a história.  Devemos 
agradecer o que temos  e 
junto disso adquirirmos forças 
para alcançarmos mais e mais 
nossos objetivos sem deixar o 
orgulho tomar conta. 

Não é bom terminarmos 
um ano com pessimismo, 
achando que nossas vidas fo-
ram horríveis, pois tragédias, 
fome, guerra, solidão e mortes 
acontecem todos os dias e 
várias coisas nossas ficam 
pendentes para o próximo 
ano, isso é inevitável. 

 Que ao longo do ano 
possamos observar mais o 
sol, o novo despertar,  cuidar 
da saúde, passar mais tempo 
com as pessoas que amamos 
e dizer para elas o quão são 
importantes e enfim viver 
intensamente, pois só assim 
estaremos cumprindo as 
promessas de Deus e firman-
do nossa vida com amor e 
dignidade. Feliz  
2017! 

2017 chegou! ano Novo ou novo ano? 

“Espero que as pessoas tenham mais amor no coração, sejam mais 
solidárias e tenham mais atitude. Que elas encham sua vida com o Espírito 
Santo e sigam os ensinamentos de Cristo. Que dediquem alguns minutos 
do seu dia a fazer o bem a si mesmo, que se olhem interiormente e olhem 
ao redor também. Uma oração, um telefonema a alguém perguntando 
como está, um tempinho a mais com filhos, pais e amigos. Um tempinho 
de silêncio interior. Coisas simples que na correria deixamos de lado 
e fazem toda a diferença. Que venha 2017 com muita saúde e paz.”  

Marcela Pinoti  

“Espero que 2017 seja um ano mais leve pra todos! 
Que a situação do país comece a melhorar! Eu como 
jornalista espero poder ter muitas notícias boas pra 
divulgar! Pessoalmente eu pretendo arranjar mais 
tempo pra me dedicar ao próximo!  Quero poder ajudar 
mais as pessoas!” 

Graciela Andrade 

“Que tenha novos desafios, novos projetos, novos sonhos. Que  
seja um ano de novas conquistas de muita prosperidade e de amor . 
Primeiramente agradecer as bênçãos recebidas no ano que se foi e 
que esse seja um ano de muito trabalho, de alegrias,  que eu possa 
compartilhar grandes momentos com minha família e com os amigos 
e, principalmente,  que seja um ano de muito amor com o próximo 
entre as pessoas, que elas busquem mais a Deus que elas busquem 
serem melhores, e que seja um ano de muitas bênçãos e realizações.” 

Camila Furlanetto  

O quE aS pESSOaS ESpERaM DO nOvO anO... 

A Paróquia Menino 
Jesus de Praga 
está organizando 

um grande evento que 
será nomeado como 1º 
Acampamento Sênior, 
cujo objetivo é dar aos 
fiéis participantes a opor-
tunidade de experimentar 
de uma maneira diferente 
o amor de Deus.

Sob a direção de Car-
los Couros Correa, o 

Coordenador Geral da 
Liderança, essa inicia-
tiva de inserir o proje-
to em nossa Paróquia 
Menino Jesus de Praga 
surgiu pela percepção da 
eficiência desse método 
de acolhida. Diferente 
de um retiro, o Acam-
pamento Sênior é tido 
como mais intenso, pois 
opta, principalmente, por 
dinâmicas e em meio a 

elas algumas pregações, 
bem como a vivência.

Com duração de 5 dias, 
esse encontro pessoal 
com Deus é visto como 
algo inovador, tendo em 
vista que se trata de uma 
adaptação de ensinamen-
tos para executivos rea-
lizados inicialmente nos 
Estados Unidos, trazido 
para o Presidente Pruden-
te, porém aqui é destinado 

ao ensino religioso.
Para que seja realiza-

do o 1º Acampamento 
Sênior da Paróquia Me-
nino Jesus de Praga, os 
responsáveis pela orga-
nização estão buscando 
cerca de 130 pessoas 
de outras paróquias que 
se disponham a fazer o 
acampamento, para que 
eles possam trabalhar 
em função dos 100 cam-

pistas que são esperados 
para o encontro em nossa 
paróquia. 

Realmente é  algo 
grandioso que fará com 
que Deus toque o cora-
ção de cada um de uma 
maneira diferente. Vale a 
pena participar 
dessa experi-
ência!

1º Acampamento Sênior
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BAZAR 
DE NATAL

NOVOS ARTESãOS


