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O evangelho de MATEUS 
5, 13-16 nos apresenta duas 
pequenas parábolas em que 
Jesus se utiliza das imagens 
do SAL e da LUZ (em outro 
momento fala também do 
FERMENTO)  como ele-
mentos necessários à vida 
dos homens para dar sabor, 
iluminar e fazer crescer.

É bem próprio de Jesus 
a sua linguagem simples, 
direta, sem rodeios em vez de 
palavras difíceis e enfeitadas. 
Um dia numa celebração o 
fiel disse: “O Pregador falou 
tão bonito, difícil, com pa-
lavras rebuscadas, mas não 
entendi nada. Parece que ele 
queria mostrar as palavras 
mais difíceis do dicionário 
e estava pregando para ele 
mesmo.” Jesus, ao contrário, 
usa elementos da natureza, da 
cultura e do corriqueiro da 
vida do povo, de forma que 
os letrados, cultos e estudados 
assim como os humildes, 
analfabetos, crianças, todos 
entendiam.

Jesus está se dirigindo a 
seus discípulos; são poucos, 
até parecem ser insignifican-
tes e Jesus compara o uso 
do sal, da luz e do fermento. 
Embora usados em pouca 
quantidade, são suficientes 
para dar sabor, iluminar e 
levedar a massa. É preciso, 
ainda que haja poucos, que 

tenhamos/sejamos de “boa 
qualidade e de primeira ca-
tegoria”, dando o melhor de 
nós mesmos. 

Já dizia o profeta Mala-
quias 3: “Quem dá o melhor 
de si pode se esconder numa 
floresta, no fim do mundo, que 
irão procurá-lo e achá-lo”. 
Pessoas cristãs de 3º catego-
ria podem provocam mortes, 
acidentes e até infortúnios.

Jesus inicialmente usa o 
sal que serve para dar sabor 
aos alimentos como símbo-
lo de sabedoria. Exemplo: 
quando uma pessoa fala de 
maneira sensata dizemos “sal 
na cabeça”. Ou quando é sem 
graça, pouco agradável ou 
sem conteúdo dizemos que é 
insossa ou sem sal.

Jesus quer que seus dis-
cípulos sejam aqueles que 
profiram discursos vivos, que 
dão sabor à vida dos homens. 
Sem a sabedoria divina do 
Evangelho, que sentido teria a 
vida? O objetivo da existência 
são só prazeres, diversões, 
dinheiro e tantas coisas mais? 
Que explicações teríamos 
para a dor e a alegria? O cris-
tão é sal porque consegue dar 
sabor e sentido a tudo aquilo 
que acontece. Difunde uma 
palavra e testemunho onde 
existe dor e semeia bondade 
onde existe ódio e rancor, e 
alastra esperança onde existe 

desânimo e desmotivação, e 
pela fé incomparável alastra 
força e dinamismo e alegria...

O sal também é usa-
do para CONSERVAR OS 
ALIMENTOS, para impedir 
que se estraguem. O cristão 
também, com a sua presença, 
impede que a humanidade se 
corrompa, não se apodreça ou 
descambe para a ruína. Onde 
não se conserva princípios 
cristãos, se alastram a violên-
cia, o ódio, a imoralidade, a 
exploração, a vingança e por 
aí vai...

Os químicos garantem 
que o sal por si só não se 
corrompe. Por que, então, 
Jesus recomenda aos seus 
discípulos não serem sal que 
perde o próprio sabor e se 
torna insípido? O Evangelho 
nunca perderá o seu sabor, 
mas podem aparecer certos 
pregadores “tontos” que 
estragam tudo com suas ig-
norantes e próprias interpreta-
ções, seus maus testemunhos, 
seu despreparo, falta de zelo 
e carinho com a palavra de 
Deus. Adoçam o sal, ou seja, 
dão justificativas do tipo “se 
a gente perdoa demais, os ou-
tros abusam”... São práticos, 
mas sem sabor. Querem dar 
um jeitinho pra tudo. 

A segunda comparação é a 
da LUZ que deve ser colocada 
num lugar elevado: no alto  e 

não escondida.
É linda a recomendação: 

colocar-se bem à vista, provo-
car destaque, ser de primeira 
categoria. Mas isso não soa 
contraditório já que Jesus 
pede para não tocar trom-
betas e nem ficar em praças 
públicas dando uma de bom, 
e chamando a atenção?

Aqui é bom destacar que a 
luz não existe para ser olhada 
diretamente, se não ficamos 
cegos, não enxergaremos 
nada. Não se deve olhar para a 
LUZ, mas para coisas ILUMI-
NADAS. O cristão não deve 
atrair a atenção para si, ou pra-
ticar boas ações para serem 
admirados ou elogiados. Isso 
prejudicaria, incomodaria e 
causaria irritação, pois acaba 
humilhando os outros. 

Nunca devemos dizer “Eu 
sou o melhor”, mas “eu dou 
o melhor de mim mesmo!” 
Não há mérito nosso o bem 
que fazemos porque amamos 
com o amor de Deus em nós. 
Portanto o mérito, a honra e 
a glória pertencem a Deus. 
Glorificar o Pai e não a nós! 
Sermos fermento significa 
sermos pessoas de fé, de 
zelo, simples, mas consisten-
tes; dessa maneira faremos 
crescer as demais, atraindo 
e levedando a comunidade 
Pastoral e o grupo social.

A boa obra que flui através 

Caros irmãos e irmãs em Cristo Jesus!

de nós leva o outro a conhecer 
a força do Evangelho que 
dá sabor, sentido e ilumina 
as diversas áreas da vida do 
homem: pode provocar o 
perdão, a partilha dos bens, 
o bom uso do dinheiro, da 
sexualidade, do prestígio so-
cial, da boa administração, da 
serenidade diante dos vícios, 
da harmonia na convivência, 
na solidariedade e na simpli-
cidade do viver.

Sem a luz do Evangelho 
perde-se o sentido dessas 
coisas, por isso o cristão deve 
preocupar-se em praticá-lo, 
estando, assim, em condições 
de produzir frutos e assim 
poder glorificar a Deus!

Que durante o mês de 
fevereiro, possamos ser luz 
e sal para a nossa comuni-
dade, família e para todos 
os que passarem pelo nosso 
caminho.

 Louvado seja nosso Se-
nhor Jesus Cristo...

Pe. Sílvio Roberto dos Santos
Pároco

Que tal contar a sua história? 
Durante a nossa 

assembleia paro-
quial, discutimos 

sobre a importância que 
as histórias de vida com 
clara interferência divina 
podem ter sobre nós. Por 
isso, estamos abrindo este 
espaço no jornal para que 

todos os que queiram dar 
seu testemunho, a fim 
de ajudar o irmão nos 
momentos de crise pelos 
quais todos passamos, 
possam falar. 

Inicialmente, será aber-
to o espaço para apenas um 
testemunho em cada edi-
ção; mas isso pode mudar 
no decorrer do ano.

Se você tem uma história 
que sirva como testemunho 
da ação direta de Deus em 
sua vida, divida conosco!!! 
Certamente, você estará 
ajudando alguém....

Para isso, é só mandar 
um email: scrdamacena@
gmail.com – Sílvia
site.mjp@meninojesusde-
praga.org.br  - Ricardo

Contamos com a sua 
participação! Afinal, quem 
não gosta de ouvir uma boa 
história, sobretudo quando 
nela podemos também vi-
venciar a presença de Deus 
na vida de alguém?

Sílvia
Damacena
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“Grupo de Apoio a Mães e 
Pais de Filhos no Céu”

Diácono: 
Aristides 

Pereira dos 
Santos

A palavra sacramento 
significa sinal. Nós dizemos 
que o batismo, a confirmação, 
a reconciliação, a eucaristia, a 
unção dos enfermos, a ordem 
e o matrimônio são sacramen-
tos, ou seja, sinais. Sinais 
de quê? Sinais do amor de 
Deus para com a humanida-
de. Exemplo: você ama uma 
pessoa e quer demonstrar esse 
amor dando-lhe um presente. 
O presente não é o amor que 
você tem por aquela pessoa: 
é simplesmente uma prova, 
um sinal. E a pessoa que re-
cebe seu presente sabe que, 
escondido nele, está todo o 
amor que você tem por ela. 

Deus sempre amou a hu-
manidade. Ele criou o homem 
e a mulher à sua imagem e 
semelhança, mas o ser huma-
no foi teimoso e pecou. Seu 
pecado foi afastar-se do seu 

Criador. Apesar disso, o Pai 
não abandonou aqueles que 
foram criados à sua imagem 
e semelhança: pelo contrário, 
chamou-os de volta à amizade 
e fez com eles uma aliança 
(Gn 12,1-5). 

Porém, o ser humano é 
teimoso mesmo, hoje é fiel, 
amanhã já desmancha o con-
trato. Deus, todavia, é fiel e 
carinhoso. Ele não se cansa de 
inventar modos para conquis-
tar o coração humano, é um 
apaixonado por sua criatura 
preferida: o ser humano. E 
por isso, ao longo da história 
do povo, lhe envia juízes, 
profetas, a fim de que volte 
à amizade. 

Apesar de a pessoa se 
afastar continuamente de seu 
Criador, este sempre deseja 
salvá-la. E o grande sinal 
do Pai se realizou em Jesus 

Cristo. Deus não se conten-
tou em enviar profetas: quis 
Ele mesmo vir ao encontro 
da humanidade, na pessoa 
de Jesus, a fim de ensiná-la 
a amar, a viver, a saborear a 
amizade e o amor do Pai. Por 
isso é que dizemos: Jesus é o 
SACRAMENTO DO PAI. É 
o grande gesto-sinal de Deus: 
seu Filho vem ao mundo para 
resumir com sua vida o amor 
do Pai, e para levar as pessoas 
à perfeita união com Deus. 

Cristo Jesus cumpriu sua 
missão aqui na Terra: viveu 
fazendo o bem (At 10,38). E 
obediente à vontade do Pai, 
amou até o fim, ou seja, até 
as últimas consequências do 
ato de amar (Jo 13,1). Por 
isso deu a vida por nós. E o 
Pai o ressuscitou. E Jesus foi 
elevado ao céu (Fl 2,5-11). 
Antes, porém, de voltar para 

junto do Pai, encarregou os 
apóstolos a continuarem sua 
missão. “Toda autoridade foi 
dada a mim no céu e sobre a 
terra. Portanto, vão e façam 
com que todos os povos se 
tornem meus discípulos... 
Eis que eu estarei com vocês 
todos os dias, até o fim do 
mundo” (Mt 28,18-20). 

Portanto, a Igreja continua 
fazendo o que Cristo fez. E 
Cristo está presente no meio 
dela, continuando a salvar 
a humanidade. A Igreja é, 
pois, sinal da presença de 
Cristo no meio dos homens; é 
Sacramento de Cristo. Ele se 
entregou por ela, deu a vida 
(Ef 5,25). E pertencer à Igreja 
é pertencer a Cristo. E como 
é que Jesus está presente na 
Igreja? Entre outras formas, 
através dos sacramentos, ou 
seja, mediante os sinais pri-

SACRAMENTOS: presença do próprio Deus
vilegiados do seu amor. 

Em sua, os sacramentos 
não são só sinais do amor de 
Deus. Não são somente sinais 
da presença de Cristo na Igre-
ja. Eles são o próprio Deus, 
presente nesses sinais, de tal 
sorte que os sacramentos são 
realidade. A hóstia consagra-
da não é só sinal da presença 
de Cristo: é o próprio Cristo. 
E assim acontece com os de-
mais sacramentos: o próprio 
Deus está presente neles! 

Feita esta pequena intro-
dução, a partir das próximas 
edições estaremos estudando 
com vocês cada um dos sa-
cramentos. 

14/02 - missa do 
empreendedor 

O Grupo de Apoio a Fa-
miliares com “Filhos no Céu” 
visa fortificar e ajudar os pais 
neste momento difícil.

É principalmente um es-
paço de identificação, onde 
mães e pais sabem que não 
estão sozinhos, que existem 
outras pessoas que passam 
pela mesma situação.

É um momento de parti-
lhar a dor.

Podemos ajudar uns aos 
outros a transformar toda 
essa dor em amor, e levar 
adiante essa nova etapa de 
nossa vida.

Todos sabem que inexis-
tem palavras de conforto, 
mas que nesta nossa condição 

o melhor é falar, desabafar.
Este nosso “Grupo de 

Mães e Pais Filhos no Céu”, 
nos proporciona este espaço!

• O encontro do Grupo é 
voltado as Mães e Pais e fa-
miliares que tiveram a ordem 
natural da Vida invertida.

• Os encontros do Grupo 
Filhos no Céu acontecem 
mensalmente todas 2º, Se-
gunda Feira do mês as 20:00 
horas no Auditório da Igreja 
Menino Jesus de Praga, a Rua 
Teodoro Demonte, nº 465 - 
São Manoel, São José do Rio 
Preto - SP - (17) 3304-6020.

•  Próximo encontro 
dia 13/02/2017 a partir das 
20:00 horas

 • Informações na Se-
cretária da Igreja

site: www.meninojesus-
depraga.org.br ou Fone 
(17) 3304-6020.

email valmescampa-
nia@gmail.com ou Fone: 
(17) 3033.8685 Susana.

Toda segunda terça-feira do mês, teremos 
a Missa do Empreendedor, cujo objetivo é de 
abençoar os empreendedores e seus negócios/
atividades profissionais.

A Liturgia, Homilia e Orações da Assembléia 
terão como foco acolher, abençoar e orar pelos 
empreendedores.

Para a bênção do Santíssimo Sacramento, os 
fiéis podem trazer objetos para serem abençoados 
tais como  cartões de visitas, chaves das empresas, 
planos de negócios, projetos, contratos etc.

Após a missa do empreendedor sempre há 
uma breve reunião de apresentação da Pastoral do 
Empreendedor no Salão Paroquial inferior. Será 
um momento de networking, por isso sugerimos 
que todos tragam cartões de visitas.
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João Vítor
Cordioli

ACONTECIMENTOS DA CAPELA

No último dia 14, presenciamos a 
páscoa do nosso irmão Isaac Garuti, 
sua participação no banquete nupcial 
de nosso Deus após 28 dias de UTI 
em decorrência de seu tombo na poda 
de uma árvore. Além da tristeza e 
da saudade, queremos evidenciar o 
agradecimento pela dádiva de sua 
vida partilhada conosco. Deus nos 
ama! E deixa isso bem claro pelos 
seus filhos e filhas, sinais e imagens 
de sua face. Na convivência comu-
nitária com o Isaac, recebemos o 
zelo, o compromisso, a seriedade, 
a disposição, o exemplo de vida de 
oração e de intercessão, o trabalho e 
a organização, o sagrado. Pelo Isaac, 
o Senhor nos ensinava e nos amava. 
Para nós foi um privilégio, uma dá-
diva ter convivido com ele. De fato, 
após anos à frente da catequese tam-
bém toda semana cuidava de nosso 
Templo como ninguém e continuará 
seu zelo pela Capela São Pedro por 
sua intercessão no face a face com 
Cristo. Aquele que toda semana 
preparava nosso assento, nosso lugar 

Isaac, exemplo de vida, de 
oração e de intercessão

Fabiano  Passos
Vox Dei

pra celebração, agora com certeza, 
ajudará o Senhor a preparar nosso 
lugar pra celebração definitiva, o 
banquete nupcial no novo céu e na 
nova terra. Obrigado mi-
sericordiosíssimo Deus 
pelo nosso irmão Isaac.

Aniversariantes do mês de janeiro

Sr. 
Marcelo 
celebra 
82 anos 
ao lado 

de 
Padre 
Silvio

Fátima e Anésio celebraram 25 anos de união 
no altar ao lado do filho Daniel e do Padre Silvio

A Quaresma 
nos chama à 
conversão, mu-
dança de vida: 
cultivar o cami-
nho do segui-
mento de Jesus 
Cristo.  Os exer-
cícios do cultivo 
que a Igreja nos 
propõe, no tem-
po da Quaresma, 
são três: jejum, 
oração e es-
mola. O jejum: 
esvaziamento, 
libertação. O je-
jum abre nossa 
pessoa para a 
receptividade da 
vida em Cris-
to. A oração é 
a suplica pela 
misericórdia de 
Deus. E a esmo-
la é a partilha, o 
amor partilhado. 

Além dos 
três pilhares 
fundamentais 
para a conver-
são quaresmal, 
todos os anos, a 
Conferência Na-
cional dos Bispos do Brasil (CNBB) 
apresenta a Campanha da Fraterni-
dade como o caminho. Neste ano, a 
Campanha da Fraternidade apresenta 
o tema “Fraternidade: biomas brasi-
leiros e defesa da vida”, e o lema: 
“Cultivar e guardar a criação”. Tanto 
o tema quanto o lema tem como ob-
jetivo colocar em evidência a beleza 
natural da diversidade do nosso país e 
alertar para os perigos da devastação 
em curso. 

Inspirada no livro do Gênesis 2,15, 
a Campanha tem como objetivo geral: 
“Cuidar da criação, de modo especial 
dos biomas brasileiros, dons de Deus, 
e promover relações fraternas como 
a vida e a cultura dos povos, à luz 
do Evangelho”. A Campanha que 
também atende aos apelos do Papa 
Francisco que é a defesa da vida na 

Campanha da Fraternidade 2017 
– Biomas brasileiros e defesa da vida

ecologia, pede para nós, cristãos, 
defendermos o nosso patrimônio 
ecológico, fundamento natural das 
nossas vidas e deverá ser das gerações 
futuras. 

A depredação dos biomas é a 
manifestação da crise ecológica que 
pede uma profunda conversão interior. 
Procuremos, então, a nossa conversão 
ecológica, cultivar e guardar a dinâ-
mica do amor. Somos convidados ao 
hábito do cuidado e do cultivo. 

Maria, Mãe de Jesus, nos acompa-
nhe no caminho de conversão. A todos 
os irmãos e irmãs, todas as famílias da 
comunidade, uma abençoada Páscoa!
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Paróquia celebra 19º ano de instalação

Visitantes na paróquia

Grupo Lion Gong comemora seus aniversariantes

Na paróquia ginástica Lion Gong

Cantora Irina De Lucca no Grupo de Oração

Fotos: Nemércio Simplício, Ariuce Schiavon e Ricardo Piovesan
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Luís 
Netto

Comemora-se no 
dia 2 de fevereiro o 
dia de Nossa Senho-
ra das Candeias, po-
dendo dizer da Luz, 
da Candelária ou da 
Purificação, dan-
do ciência todas a 
mesma devoção, por 
contabilizar 40 dias 
após o nascimento 
de Jesus Cristo.

Como de te r-
minava a tradição 
mosaica, aquelas 
que acabavam de 
conceder à luz a 
uma criança fica-
vam impuras por 40 
dias, não podendo 
nesse período visitar 
o Templo. Quando 
chegada a data, elas 
deviam se prostrar 
diante do sumo-
-sacerdote, com o 
intuito de apresentar seu 
sacrifício, representado por 
um cordeiro e duas pombas, 
para então purificar-se diante 
de Nossa Senhora.

Não sendo diferente com 
José e Maria, eles se apre-
sentaram diante de Simeão 
a fim de prestar conta de sua 
obrigação, e ele após revelar 
as maravilhas que envolviam 
aquele filho, disse a eles: 
“Agora, Senhor, deixa partir 
o vosso servo em paz, con-
forme a Vossa Palavra. Pois 
os meus olhos viram a Vossa 
salvação que preparastes 
diante dos olhos das nações: 
Luz para aclarar os gentios, e 
glória de Israel, vosso povo” 
(Lucas, 2, 29-33).  

Tendo em vista a festa da 
Apresentação de Jesus e da 
Purificação da Virgem, nas-
ceu a festa de Nossa Senhora 
da Purificação. Prometendo 

NOSSA SENHORA 
DAS CANDEIAS

que Jesus será a luz que irá 
iluminar o caminho dos 
gentios, o do cântico de São 
Simeão, tão conhecido pelas 
suas primeiras palavras em 
latim, Nunc dimittis, nasce 
o culto em torno de Nossa 
Senhora das Candeias, cujas 
festas eram geralmente cele-
bradas com uma procissão 
de velas, a relembrar o fato.

A devoção a Nossa Se-
nhora das Candeias veio de 
Portugal. Celebrada à noite, 
devido às velas, Nossa Se-
nhora da Luz, como também 
é conhecida, determina a 
bênçãos as velas no dia de 
sua comemoração para que 
essas iluminem os caminhos 
para seguirmos 
Jesus.

Em abril a Paróquia rea-
liza o retiro quaresmal.  
Quem ainda não teve 

a oportunidade de participar 
de um retiro como esse, vale 
a pena pensar no assunto.  A 
proposta  é tirar um dia, no 
caso, um fim de semana,  para 
reflexão, para estar mais perto 
de Deus.

Padre Sílvio explica que 
o retiro recorda o tempo de 
encontro com Deus.  “Jesus 
se retirava para orar a sós, 
no silêncio. O retiro lembra 
o deserto, o espaço para estar 

com o Senhor, na solidão, no 
silêncio.  O retiro quaresmal 
é o único retiro recomendado 
pela Igreja”, explica.

É a oportunidade de viver 
uma experiência diferente.  A 
experiência de ouvir Deus,  no 
próprio coração. De acordo 
com padre Sílvio, o retiro é 
a oportunidade que cada um 
tem  de rever a própria vida, 
tomar novas posições de con-
versão e o mais importante: 
se preparar para a Páscoa.  
“A quaresma é a preparação 
para a Páscoa, que significa 

Mais perto de Deus
O retiro quaresmal  tem esta 

proposta: nos aproximar de Deus

Graciela 
Andrade

passagem da morte para a 
vida, do pecado para a salva-
ção e libertação e, portanto, 
o retiro é a chance que cada 
um tem para poder rever a 
própria vida, pra poder orar 
mais, estar em comunhão com 
o Senhor”.

Esse ano o retiro  vai ser  
realizado no sábado e no 
domingo e contará com a 
pregação de Roberto Tannus,  
missionário de Goiânia, que 
tem o dom de cura e liberta-
ção. Roberto Tannus já passou 
pela paróquia e volta a pedido 
dos próprios paroquianos.

Padre Sílvio explica 
que o retiro vai ser um mo-
mento de recolhimento, de 
espiritualidade, de silêncio. 
“Precisamos nos juntar ao 
Senhor no deserto, passar 
pelas tentações e dificul-
dades da vida com Ele, nos 
aprofundarmos nos misté-
rios da palavra de Deus para 
saber responder com a vida 
diante da tentação de cada 
dia. A quaresma exige essa 
união com o Senhor que so-
fre fome, solidão, angústia 
e tentações no deserto. É 
tempo de unir nossos so-
frimentos com os de Cristo 
para aprendermos a superar  
e amadurecer nos caminhos 
dos desertos da nossa vida. 
O retiro é ficar com Jesus, 
curtir a intimidade, ouvir o 
que ele tem a dizer”, explica 
padre Sílvio.
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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 7º Plano Diocesano da Pastoral 
- material discutido e estudado 
na Assembleia Paroquial - é 

um livro que contém as diretrizes 
para o período de 2017 a 2019, com 
as urgências pastorais na ação evan-
gelizadora.

Segundo o Bispo Dom Tomé, “O 

atual Plano Diocesano de Pastoral 
nasceu da partilha e da reflexão nas 
reuniões pastorais e assembleias 
paroquiais e diocesanas. É fruto de 
um esforço concentrado do trabalho 
e participação das nossas lideranças 
diocesanas, especialmente dos padres, 
diáconos, religiosos, religiosas, mas 

também dos leigos e leigas compro-
metidos com a pastoral em nossas 
comunidades”.

As seis urgências pastorais 
propostas: 1) Igreja em estado per-
manente de missão; 2) Igreja, casa 
da iniciação à vida cristã; 3) Igreja, 
lugar de animação bíblica da vida e 

da pastoral; 4) Igreja, comunidade de 
comunidades; 5) Igreja a serviço da 
vida plena para todos e 6) Família, 
igreja doméstica têm papeis distintos, 
mas no final se fundem a uma só 
missão de evangelizar, de aplicar a 
palavra de Cristo. 

Assumir o papel de evangelizador 
é buscar Jesus de uma forma sincera 
e verdadeira, priorizando a realidade 
de cada um, estando atento às opor-
tunidades, encontrando caminhos 
distintos para a evangelização de 
maneira sistemática, objetiva, efi-
ciente e árdua. 

A palavra de Deus ensina que no 
irmão está o prolongamento perma-
nente da Encarnação para cada um de 
nós (Mt.25,10; Mt.7,2; Lc 6, 36-38),    
por isso não podemos e nem devemos 
esmorecer. 

Que saibamos plantar a semente da 
evangelização e colher 
o amor aopróximo.

as prioridades 
Diocesanas

Paroquiano Miguel 
ingressa no 
Seminário 

- Missa de Envio
Fotos: Ricardo Piovesan
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aniversários
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles

CASAMENTOS NA PARÓQUIA 

BODAS NA PARÓQUIA 

Dr. Renato de Freitas e Luciana sacramentam a sua união Noivos Rômulo e IaraEder e Arlinda

Batizado na 
Paróquia

Bodas de prata Sandra e HebersonBodas de Ouro de Décio e Vitória

Bodas de 
diamantes 
60 anos de 

casados: Natilia 
e Antônio

Bodas de 
prata: 

Silvania e 
Angelo

Bodas de 
Estanho: 

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

Encontro da Pastoral do Empreendedor

Formatura de Medicina do Dr. Leonardo Manzano Lima

Encontro de confraternização dos sacerdotes 
que celebram missa na Rede Vida

Padre Silvio faz palestra no Grupo de Oração Paroquial

Missa de formatura da 
turma de Odontologia

Jean Dornelas Júnior dá seu 
testemunho de vida

Despedida de Alexandre e Daniela 
como Ministros da Eucaristia

Coroinha se despede do ministério

Cantor Antonio Cardoso dá 
uma palhinha no final da missa

Abraço feliz no Pedrinho

Silvania e Angelo celebram 
bodas de prata

Sandra assume a nova 
coordenação da equipe de 

voluntários da Sopa

Pastoral Familiar em 
campanha de alimentos

Ministério Infantil do Grupo de 
Oração Paroquial

Josimeire homenageia padre Silvio

Encontro dos Leitores da paróquia 
Encontro da coordenação da 

PASCOM Diocesana

Missa do Apostolado da Oração

Assembleia Paroquial
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Regina Céli 
Pinhata Novelini

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

APOSTOLADO DA ORAÇÃO AMOR EXIGENTE

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor 
Exigente

Os pais também são gente, 
filhos também são gente. Pro-
fessores também são gente. Você 
também é gente. Quer dizer 
que pais não são super heróis e 
nem são perfeitos, ao contrário, 
devem entender e aceitar as 
limitações e saber perdoar sem 
perder a autoridade, o amor pela 
vida e amor por aqueles que hoje 
dependem de orientação e norte 
sem desanimar por causa dos 
problemas.

Quando nos tornamos pais, 
não somos transformados em 
super pessoas: continuamos a 
ser o que somos: homens e mu-
lheres na busca de aprendizado, 
sobrevivência e vitórias. Gente 
que erra, que acerta e segue pela 
vida a fora na ânsia de que toda 
prática resulte em sucesso e pon-
to positivo. As dúvidas sempre 
existiram, existem e quem sabe 
se dia cessarão. Casados ou não, 
na alegria de ter os filhos, os 
jovens pais cheios de sonhos e 
esperança entendem que adqui-
rem certo poder. 

Pequeninos, lindos, inde-
fesos, precisam de  tantos 
cuidados, de amor, cuidados e 
orientações. Para recebê-los, nos 
preparamos, lemos tudo que nos 
cai nas mãos e acreditamos que 
sabemos das coisas. Temos uma 
criança e já queremos outra. As 
mulheres, um tanto inadverti-
damente, viram mães e vivem 
em função dos filhos o tempo 
todo.  

Num misto de deslum-
bramento e exaustão, vão se 
adaptando as novas condições 
e na maior parte das vezes se 
anulando, renunciando seus ob-
jetivos e se deixando esquecidas. 
Muitas vezes no papel de pais são 
conservados valores cultivados 
em família e que resultaram em 
sucesso, vitórias e grandes ale-
grias. Por outras vezes, os pais 
perdem o controle, entretanto, 

impensadamente, fazem e dão 
coisas demais aos filhos, de tal 
forma que chega uma hora em 
que, desanimados, sentido um 
fardo de culpa e tristes, percebem 
que foram além de suas forças e 
passam a negar os pedidos. 

O que foi perdido para os pais 
até então, de outro lado ganhou 
forças o sentimento de poder. Os 
pais se veem perdidos, perdem a 
consciência dos seus papéis, da 
autonomia, direitos e deveres 
e até a consciência da humani-
dade. As crianças, aquelas que 
eram indefesas e nada lhes foi 
deixado faltar mesmo quando 
não estava ao alcance dos pais, 
aprendem que os pais dão um 
jeito em tudo, e espera tudo 
conseguir seja a qualquer custo, 
e se veem no direito de exigirem 
mais a cada dia, muitas vezes 
levando os pais enfraquecidos 
a se sentirem frustrados com 
o tipo de vida que levam, sem 
autoridade, sem autonomia, sem 
regras e sem direitos.  

As instituições que apoiam 
os pais vêm se tornando insu-
ficientes, e as que deveriam 
complementá-las não estão 
prontas. Estes acabam se sen-
tindo despreparados, sem forças 
para seguir em frente e sozinhos. 
O que, na maioria das vezes, 
resulta em pais cansados, estres-
sados. Diante disso, muitas vezes 
a primeira opção abraçada é abrir 
mão do papel de provedor ou 
protetor da família, se tornando 
agressivos; as mulheres, des-
valorizadas e sobrecarregadas, 
cansam-se da desconsideração 
vivida, do desrespeito por sua 
vida de trabalho pesado e sem 
reconhecimento, deixam apagar 
aquela doçura de mãe, de rainha 
do lar – porto seguro dos filhos. 
Ambos, pai e mãe sentem vonta-
de de sumir e abandonar o barco, 
muitas vezes o que foi feito por 
amor, mas que se encontra um 

amor calejado, cheio de cicatri-
zes e vago na própria vida que 
foi anulada. 

Mesmo tendo abraçado o 
papel de pais, homens e mulheres 
não deixaram de ser gente que 
têm sentimentos, objetivos, de-
sejos e também necessidade de 
viver alegrias e que precisam 
conhecer e colocar em prática 
seus limites. Ter algum tempo 
para eles, tempo para parar 
quando o cansaço bate, con-
versar com pessoas diferentes 
e até deixar que saibam quem 
são, do que gostam, tempo de 
se alegrarem com as vitórias, 
conquistas e viver também em 
unidade a hierarquia, pais – pais, 
filhos – filhos, espaços e perso-
nalidade de cada um é alimento 
essencial para a boa vivência, 
entendimento e conhecimento. 

Se ganharmos presentes que 
não usamos, é porque nossos 
filhos, marido ou esposas não 
sabem do que gostamos. Não 
nos conhecem e não conseguem 
intuir, muito menos adivinhar 
nossos desejos. Se isso está 
acontecendo, é porque não nos 
damos espaços e está na hora de 
rever algumas de nossas atitudes 
de pai e mãe. Até hoje não houve 
quem apresentasse uma receita 
pronta, mas aprendemos que os 
bons pais não são aqueles que 
ocultam sua identidade ou se 
anulam na tentativa de provar 
amor aos filhos, permitindo 
tudo, mas sim gente com senti-
mentos e gostos próprios, dando 
testemunhos de vivência dentro 
dos valores, da espiritualidade 
e moralidade com autonomia, 
respeito, sentimento sim verda-
deiro, mas com a força do SIM 
ou do NÃO!

Lourdes, com seus 15.000 
habitantes, é uma cidade si-
tuada no sudeste da França, 
pertencente à diocese de 
Tarbes, e um dos santuários 
marianos mais visitados do 
mundo. Foi lá que, no ano de 
1858, a Virgem Santíssima 
apareceu 18 vezes a Santa 
Bernadete Soubirous, na 
gruta de Massabiele.

Certo dia, Bernadete, 
que contava com 14 anos de 
idade, e mais duas amigas, 
foram às margens do rio 
Gave buscar lenha. Ouviram 
um barulho, quando, Ber-
nadete levantando a cabeça 
e olhando para a gruta viu 
uma linda senhora vestida 
de branco, com uma faixa 
azul celeste na cintura e 
segurando um rosário.

Essa senhora pediu a 
Bernadete que voltasse lá 
durante 15 dias. Pediu que 
dissesse aos sacerdotes para 
construir ali uma capela, 
a qual fosse visitada por 
procissões de fiéis. Recebeu 
também a ordem de beber da 
água e se lavar na fonte, que 
primeiramente não existia, 
mas que, imediatamente 
brotou, a princípio muito 
fraca, mas que se avolumou 
e que, atualmente fornece 
aproximadamente 122.000 
litros de água por dia. 

As procissões que acon-
tecem até hoje, cada vez 
com mais peregrinos parti-
cipando, são emocionantes: 
milhares de pessoas e, grande 
parte de doentes, são levados 
cuidadosamente por voluntá-
rios em pequenos carrinhos, 
carregando enormes velas, 
rezando e cantando hinos à 
Nossa Senhora.

Na terceira aparição, a 
linda senhora, com braços 
e olhos erguidos para o céu, 
revelou para Bernadete: “Eu 

NOSSA SENHORA DE LOURDES

sou a Imaculada Concei-
ção”. Em repetidas apari-
ções a Santíssima Virgem 
insistiu na necessidade da 
penitência e da oração pela 
conversão dos pecadores.

Lourdes recebe a cada 
ano seis milhões de pesso-
as que veem na cidade um 
lugar de bênçãos e graças. 
Um lugar onde doentes 
são privilegiados, um lu-
gar de oração, de serviço 
e de fraternidade entre os 
povos. A fama das curas 
extraordinárias verificadas 
na gruta, na água da fonte 
que os doentes bebem e 
tomam banho de imersão, 
os favores obtidos por meio 
das orações dirigidas à Ma-
ria Santíssima, encheu toda 
a França  e se estendeu para 
o mundo inteiro.

Santa Bernadete se tor-
nou religiosa em 1865 e 
faleceu no convento de 
Nevers, na França, em 16 
de abril de 1879.

A festa de Nossa Senho-
ra de Lourdes é comemora-
da no dia 11 de fevereiro, 
data da primeira aparição da 
Virgem à Santa Bernadete. 

AMOR EXIGENTE: É um programa de auto e mútua ajuda que desenvolve preceitos para a organização da família. 
Há mais de 30 anos, o movimento atua como apoio e orientação aos familiares de dependentes químicos, na estru-
turação entre casais e toda a família com problemas de relacionamentos. Atualmente, o movimento conta com 11 mil 
voluntários que realizam, aproximadamente, 120 mil atendimentos mensais por meio de reuniões, cursos e palestras. 
São mais de 641 grupos no Brasil, um na Argentina e 14 no Uruguai. Há também 243 grupos de recuperação, em que 
os dependentes que desejam sair do abuso de álcool e outras drogas se reúnem semanalmente. 

O 2º Princípio Básico do Amor-Exigente é: Humanizador
“OS PAIS TAMBEM SÃO GENTE”
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No dia 11 de fevereiro, 
celebra-se em toda a Igreja 
o dia mundial do enfermo. 
A cada novo ano, um tema 
é escolhido e este ano será: 
A admiração pelo que Deus 
faz: “o Todo- Poderoso fez em 
mim maravilhas” (Lc 1, 49).

O dia tem como intuito 
olhar para todos os doentes 
e atribulados. Também con-
vida familiares, profissionais 
de saúde e voluntários a dar 
graças pela vocação de acom-
panhar os irmãos doentes. 

Como de costume, todo 
ano o Papa envia uma men-
sagem sobre o tema. O pon-
tífice afirmou que além de 
promover essa mobilização, 
“esta recorrência renova, 
na Igreja, o vigor espiritual 
para desempenhar sempre 
da melhor forma a parte 
fundamental da sua missão 
que engloba o serviço aos 
últimos, aos enfermos, aos 

atribulados, aos excluídos e 
aos marginalizados.”

Em outro trecho, o Papa 
encoraja todos os envolvi-
dos: “Desejo encorajar-vos a 
todos – doentes, atribulados, 
médicos, enfermeiros, fami-
liares, voluntários – a olhar 
Maria, Saúde dos Enfermos, 
como a garantia da ternura de 
Deus por todo o ser humano 
e o modelo de abandono à 
vontade divina.”

E ele ainda afirmou que 
estamos sobre o olhar de 
Maria, como Santa Bernadete 
teve ao ver a “Bela Senhora” 
na gruta e ele ainda faz um 
comparativo de sua história 
com as necessidades de hoje.  
O Papa reforçou que devemos 
pedir intercessão junto a Ma-
ria, sempre, para dar forças e 
ajudar os que precisam. 

A jornada é um meio de 
incentivo. “Por ocasião da 
Jornada Mundial do Doente, 

podemos encontrar novo 
impulso a fim de contribuir 
para a difusão de uma cultura 
respeitadora da vida, da saúde 
e do meio ambiente; encon-
trar um renovado impulso a 
fim de lutar pelo respeito da 
integridade e dignidade das 
pessoas, inclusive mediante 
uma abordagem correta das 
questões bioéticas, a tutela 
dos mais fracos e o cuidado 
pelo meio ambiente”, afirmou 
ele. 

Confira a mensagem na ín-
tegra no endereço eletrônico: 
http://noticias.cancaonova.
com/especiais/pontificado/
francisco/mensagem-do-pa-
pa-para-o-dia-mundial-do-
-doente-2017/.   

Vale a pena a 
reflexão!

No dia 3 de fevereiro, 
comemoramos o dia 
de São Brás, a quem 

é atribuído vários milagres, 
dentre eles  o mais conheci-
do é o da cura de um menino 
que se engasgou com uma 
espinha de peixe que ficou 
presa na sua traquéia;  a 
partir deste fato ele foi re-
conhecido como o protetor 
da garganta. 

Em 1708, o Giacomo 
Venuti do Matino teve um 
mal na garganta; fez vários 
tratamentos que não deram 
resultados. Já em estado de 
saúde terminal, mostraram-
-lhe a relíquia  do Glorioso 
São Brás e após tocar e 
beijar a imagem, ficou to-
talmente curado.

Outra santa protetora 
dos doentes é Santa Águe-
da, a quem a Igreja dedica 
o dia 05 de fevereiro. 

Ela nasceu no século III, 
na Sicília. Na juventude ela 
compreendeu um chamado 
de Deus consagrou sua 
virgindade ao Senhor seu 
amado esposo, mas foi pe-
dida em casamento por um 
jovem chamado Quintia-

XXV Dia Mundial do Enfermo
Devemos olhar como Maria, nossa mãe

Karina 
Catelan

Karina 
Catelan

São Brás e Santa 
Águeda: dois olhares 
santos que inspiram e 
fortificam os doentes

nus. Como ela não aceitou, 
ele começou a persegui-la. 
Dentre as diversas cruel-
dades a que a submeteu, 
ele a acusou de pertencer a 
seitas fora da lei. Por isso, 
ela foi condenada, esticada 
na roda, açoitada, marcada 
com ferro em brasa e por fim 
seus seios foram cortados 
e depois ela foi jogado em 
um calabouço. Teve suas 
feridas milagrosamente 
curadas por São Pedro.

Ela é reconhecida como 
a santa protetora das doen-
ças dos seios. 

Que o fervor, perseve-
rança e crença em Deus 
desses dois santos seja 
exemplo, força e encoraja-
mento  para to-
dos os doentes. 
Amém!!



Fotos: Ariuce Schiavon
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