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Diácono: 
Aristides 

Pereira dos 
Santos

Na edição anterior, discor-
remos sobre o Batismo que 
juntamente à Confirmação ou 
Crisma e à Eucaristia constituem 
o conjunto dos sacramentos da 
iniciação cristã, cuja unidade 
deve ser salvaguardada. Na 
oportunidade, dissemos que o 
Sacramento do Batismo é ne-
cessário à salvação (Jo 3,5), que 
ele nos lava de todo pecado, faz 
de nós novas criaturas (2Cor 
5,17), filhos adotivos de Deus 
(Gl 4,5-7), templos do Espírito 
Santo (1Cor 6,19), membros de 
Cristo, incorporados à sua Igreja 
e participantes de sua missão 
(Ef 4,25). 

O Sacramento da Con-
firmação ou Crisma, que ora 
abordamos, confirma e fortalece 
em nós o dom do Espírito Santo 
recebido no Batismo. Somos 
ungidos para o testemunho de 
Cristo, para tornar visível o dom 

do Espírito Santo que sopra onde 
quer (Jo 3,8). Não é um simples 
assumir conscientemente o ba-
tismo, pois se assim fosse não 
seria sacramento. Existe algo de 
mais profundo na confirmação, 
ou seja, é um sinal de salvação, 
que o caracteriza como sacra-
mento, sinal sensível e eficaz da 
graça de Deus. 

Esse sacramento (crisma) 
imprime na alma do cristão 
um sinal espiritual ou caráter 
indelével, o que significa que 
só se pode recebê-lo uma vez 
na vida, e confere os dons do 
Espírito Santo, que são: sabe-
doria, entendimento, ciência, 
conselho, fortaleza, piedade e 
temor de Deus. 

Diríamos assim que a confir-
mação completa à obra iniciada 
no batismo aperfeiçoa a graça 
do batismo (At 8,14-17), intro-
duzindo a pessoa numa vida 

nova (filho de Deus), com res-
ponsabilidade dentro da Igreja 
(testemunho de vida), levando-o 
à perfeita comunhão com Deus e 
com a comunidade-Igreja, Povo 
de Deus, no Espírito Santo. É, em 
outras palavras, o sacramento de 
maturidade cristã e de engaja-
mento na comunidade. 

A propósito do tema ensina 
o Catecismo da Igreja Católica 
que “pelo sacramento da Con-
firmação os fiéis são vinculados 
mais perfeitamente à Igreja, 
enriquecidos de força especial 
do Espírito Santo e assim mais 
estritamente obrigados à fé que, 
como verdadeiras testemunhas 
de Cristo, devem difundir e de-
fender tanto por palavras como 
por obras” (número 1285). 

Quem recebe o Sacramento 
da Confirmação, independen-
temente da idade cronológica, 
torna-se uma pessoa espiritual-

SACRAMENTO DA CONFIRMAÇÃO OU CRISMA
mente madura, ou seja, decidida, 
responsável e compromissada, 
pois deixa agir o Espírito que 
está dentro dela e que é para nós 
a memória sempre ativa, atuali-
zada e nova das palavras e ações 
de Jesus. O Espírito que esteve 
sobre Ele está também conosco 
e sobre nós. Aquilo que Jesus 
realizou, movido pelo Espírito, é 
o que cada um e todos nós somos 
chamados a realizar na vida, ou 
seja, falar a linguagem do amor, 
o maior dom do Espírito Santo, 
compreensível a todos, e que 
deve ser partilhado, repartido, 
tornado vida. 

Somente o Bispo, como re-
presentante dos doze apóstolos, 
pode administrar o sacramento 
da crisma em missa solene, com 
grande participação do povo. 
Todavia, se ele quiser, pode 
permitir ou delegar que o padre 
administre o sacramento. 

Em regra, não existe uma ida-
de fixa para se receber a confir-
mação. Todo batizado ainda não 
confirmado pode e deve receber 
o sacramento. O que se pede ao 
candidato é maturidade cristã, 
isto é, a capacidade de deixar o 
Espírito Santo, presente gratuito 
de Deus, agir dentro e fora dele. 

Segundo o documento nú-
mero 22, intitulado “Diretório 

dos Sacramentos”, em nossa 
Diocese a idade mínima para a 
crisma é de 14 anos e o candidato 
deve participar de formação ca-
tequética que dure pelo menos 
dois anos para engajamento 
comunitário e litúrgico. O can-
didato maior de 18 anos de idade 
deverá participar de formação 
por um ano pelo menos. Os pais 
e padrinhos também devem ser 
preparados e após a crisma o 
crismando deve ter engajamento 
na comunidade, onde deve ser 
acolhido, amparado e apoiado, 
sublinha o documento. 

Concluindo, se o confirmado 
é alguém que recebe uma missão 
apostólica, um apostolado, signi-
fica que ele deve ser testemunha 
de Jesus,agir na fé e no amor, 
contribuir para a santificação do 
mundo em seu ambiente fami-
liar, profissional, social, e tornar a 
Igreja presente no mundo como 
fermento na massa!

O que é para você o sacra-
mento da Confirmação ou Cris-
ma? O que fazer para assumir, 
no dia a dia, a confirmação que 
recebemos? 

Como família cristã, celebremos o grande mistério 
da Paixão, Morte e Ressurreição de Jesus

Neste final de semana, está 
ocorrendo o Retiro Quaresmal 
com a presença de 600 paro-
quianos na chácara VIVA 5. 
Certamente, uma experiência 
inesquecível com profundas pre-
gações e momentos de reflexão, 
recolhimento e espiritualidade 
para todos aqueles que se dispu-
seram a viver este momento com 
o Senhor. Sairemos do Retiro 
mais preparados espiritualmente 
para vivermos santamente a 
Semana Santa que se inicia no 
Domingo de Ramos, quando 
declaramos Jesus como rei em 

nossas vidas.
Na quinta-feira Santa, aco-

lheremos o exemplo de Jesus 
que lava os pés dos apóstolos e 
institui a eucaristia como dom 
de seu grande coração amoroso 
para ficar presente entre nós e 
em nós. Neste dia, teremos a 
Vigília de Adoração ao Santís-
simo que é uma oportunidade 
de colocarmo-nos na presença 
da Hóstia Consagrada que é o 
próprio Jesus entre nós, esta-
belecendo assim uma sintonia 
com Ele,  desfrutando da inefável 
e amorosa presença entre nós.

Na sexta-feira Santa, vivemos 
o grande mistério da nossa sal-
vação: Jesus padece e morre por 
nós; ensinando-nos a conviver 
com as nossas limitações, fra-
cassos e sofrimentos de cada dia.

No sábado Santo tudo se 
torna vitória, luz, glória e vida 
nova. Somos inseridos neste 
mistério grandioso e proclama-
mos as alegrias de um Deus que 
promete ressurreição: a morte 
não tem vez!

Queridos paroquianos, Se-
mana Santa não é feriado para 
viagens turísticas e férias nos 

ranchos da vida. Somos convo-
cados a viver e celebrar a nossa fé. 
Acompanhe a programação que 
elaboramos com muito carinho 
para sua presença em nossa pa-
róquia, celebrando em unidade, 
como irmãos, a salvação que nos 
foi prometida e hoje adquirida 
como graça de Jesus morto e 
ressuscitado. Nas páginas 6 e 
7, você também encontra uma 
explicação das principais cele-
brações que ocorrem durante a 
Semana Santa.

A coordenação de Liturgia 
e Pastoral da nossa paróquia, 

junto comigo, com o pe. Lean-
dro e com o Diácono Aristides, 
queremos desejar bênçãos sobre 
bênçãos nesta celebração pascal 
e antecipar agradecimentos 
por conviver conosco nestes 
momentos de intimidade com 
o Senhor.

Feliz e Santa Páscoa!!
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No dia 05 de fevereiro 
fui a missa das 10h 
como faço todo os  

domingos  e no final peguei 
o jornal da paróquia, ao 
abri-lo meus olhos foram 
direto para a chamada Con-
te sua História, onde somos 
convidados a compartilhar 
nossa história na intenção 
de alcançar aqueles que 
precisam ouvir uma pala-
vra de esperança.   Percebi 
ali que era Deus falando 
comigo, Deus me dizendo 
“Vai filha, chegou sua hora 
de testemunhar, chegou a 
hora de contar o quê a fé 
fez em sua vida.

No dia 17 de março de 
2015 recebi o diagnóstico 
de um  câncer de mama. 
Nos exames de imagem 
o tumor tinha quase 9cm, 
nos exames anteriores de 
mamografia e ultrassom 
ele não aparecia. No come-
ço chorei , me desesperei 
,mas depois parei ,pensei 
e agradeci a Deus por ser 
comigo e não com a minha 
filha.

Depois do diagnóstico, 
fazendo os exames com-
plementares foi descoberto 
um pequeno tumor no fíga-
do, ou seja , a tão temida 

metástase, o chão foge dos 
meus pés mais uma vez.

Começa o tratamento. 
Como o tumor era muito 
grande os médicos optaram 
por começar pela quimio-
terapia, seriam 6 meses. 

Me lembro que antes de 
começar o tratamento  fui 
na minha primeira missa 
de cura e libertação na 
paróquia, naquele dia senti 
algo indescritível, uma 
força e fé que nunca havia 
sentido antes. Me  joguei 
nos braços de Deus e pedi 
que Ele fizesse o milagre 
na minha vida.

Durante a passagem do 
Santíssimo , ao tocá-lo tive 
a certeza que seria curada 
ou melhor , já estava. Des-
se dia em diante sempre 
que sentia minhas forças 
começando a se esgota-
rem eu corria pra igreja 
e pedia ao Senhor pra me 
sustentar .  Participava de 
quase todas as missas de 
cura não só no Menino 
Jesus como também em 
outras paróquias , grupos 
de oração, e Deus sempre 
me mandava a mensagem 
“Você está curada”.

Fiz 16 sessões de qui-
mioterapia, já na terceira 

não sentia dor e o nódulo 
havia diminuído significati-
vamente, Deus estava agin-
do pelas mãos dos médicos, 
porque é Ele quem  coloca 
as pessoas no nosso cami-
nho. Na 16º o nódulo já não 
era percebido ao tato. Os 
exames mostraram que de  
quase 9cm havia caído para 
1,7cm. Glória a Deus!!!! 
Muitos podem pensar “Mas 
também depois de 16 ses-
sões de quimioterapia!!!”. 
Sim , depois de 16 sessões 
poderia não ter dado certo, 
como muitos tratamentos 
não dão, mas Deus agiu ali. 

Terminada as quimiote-
rapias fui para a cirurgia no 
dia 26 de novembro de 2015 
onde foi feita a retirada total 
da mama e também do nó-
dulo no fígado porque para 
a glória de Deus e Nossa 
Senhora Aparecida , ele era 
operável, muitos não são. 

Após a cirurgia fiz 28 
sessões de radioterapia 
que segundo alguns relatos 
queimam a pele  e danificam 
a prótese, mais um agir de 
Deus, não tive nenhum 
problema. 

Hoje faço acompanha-
mento de 3 em 3 meses, os 
exames apontam que não 

tenho mais nada. Somente 
as cicatrizes para provar a 
minha vitória . 

Hoje não me vejo sem 
Deus na minha vida, Ele 
é tudo. Me carregou no 
colo nos momentos mais 
difíceis, que foram muitos, 
pois o tratamento contra 
um   câncer não é fácil, 
mas devemos sempre ter fé 
e nunca pensar  “Será que 
vai dar certo??” pois essa 
fé é morna.Ter fé é nunca 
pensar no pode ser ou será, 
ter fé é entregar nas Mãos 
de Deus e ter a CERTEZA 
que já deu certo. 

Pra você que passa por 
uma dificuldade na sua vida 
nesse momento, acredite 
que tudo passa,nada é para 
sempre e depois da tem-
pestade o sentimento de 
felicidade é indescritível .

Eu acreditei sempre, até 
mesmo quando ouvi que 
o câncer que eu tive era 
incurável, continuei acredi-
tando que sim, eu já estava 
curada porque tenho um 
Deus maravilhoso e uma 
Mãe que é Nossa Senhora 
Aparecida  que me amam 
e que estiveram sempre ao 
meu lado e muitas vezes me 
carregando no colo.

Que tal contar a sua história? 

Por: 
Sílvia  Damacena

Flavia Renata

Durante a nossa assembleia paroquial, 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 aberto o espaço para apenas um testemunho em cada edição; 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@meninojesusdepraga.org.br  - Ricardo
Contamos com a sua participação! Afinal, quem não gosta de ouvir uma boa história, 

sobretudo quando nela podemos também vivenciar a presença de Deus na vida de alguém?
Então, vamos a ela... Nesta edição, vamos conhecer a história da Flávia Renata...
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João Vítor
CordioliMarcela  Pinoti

Garotas de 18 a 26 
anos podem se prepa-
rar! O Miss Rio Preto 
2018 Versão Miss 
Universo promete 
agitar as interessadas 
no concurso.

Padre Silvio Ro-
berto foi convidado 
e aceitou o desafio de 
coordenar o concurso 
em nossa cidade, des-
de que a renda fosse 
revertida ao Lar dos 
Velhinhos São Vicen-
te de Paulo, que passa 
por dificuldades eco-
nômicas para manter a 
entidade. “A renda da 
venda dos ingressos e 
patrocínio será desti-
nada ao lar”, explica 
o Padre que descobriu 
e preparou dezenas de 
jovens para concorrer 
em concursos tanto 
no Miss quanto Mis-
ter, jovens estes que 
conquistaram títulos 
de beleza no Brasil e 
no exterior.

Com uma nova 
roupagem, o con-
curso tem o apoio da 
Prefeitura Municipal 
por meio da Secretaria 
de Desenvolvimento 
Econômico e Negó-
cios de Turismo e será 
realizado no dia 19 de maio de 2017, 
às 20h, no Teatro Paulo Moura.

Padre Silvio revela que a nova 
Miss deverá ser uma mulher de per-
sonalidade, carismática, de opinião, 
beleza facial, harmonia de linhas 
físicas, determinação, que valoriza 
sua beleza única e estilo próprio. É 
uma mulher que deverá ser engajada, 
interessante, trazendo um conteúdo 

A nossa paróquia realizará no 
próximo dia 8 de abril, o Encontro de 
Recém-Casados, que é realizado uma 
vez por ano. Esta edição acontecerá 
no auditório da paróquia, com início 
às 13 horas. O encontro abordará vá-
rios assuntos que envolvem a família, 
filhos e oração. 

O pároco Silvio Roberto comenta 
sobre a importância do encontro: “Ele 
é para reabastecera espiritualidade 
da vida matrimonial, e buscar em 
Jesus os critérios de convivência 
conjugal nesta caminhada chamada 
vida”, conta.

Só podem participar aqueles que 
estão casados há, no máximo, 10 anos. 
O encontro é organizado pela Pastoral 
Familiar que há 14 anos 
trabalha na evangeliza-
ção da vida em conjunto. 

No dia 28 de abril, às 19h30, será 
celebrada em nossa Paróquia, a Missa 
da Primeira Eucaristia. Ao todo, 80 
crianças receberão pela primeira vez o 
Corpo e o Sangue de Cristo. Na Missa 
da Primeira Eucaristia, as crianças que 
fizeram a catequese, tanto a paroquial 
quanto a familiar, estarão vestidas 
com a camiseta oficial, confeccionada 
especialmente para esta Missa. Na 
celebração, haverá a renovação das 
promessas do Batismo, o primeiro 
sacramento da Igreja com o qual eles 
tiveram contato, e depois receberão 
pela primeira vez a hóstia consagrada 
e Jesus em seus corações. 

A Primeira Eucaristia é o exato do 
momento em que nos aproximamos 
da ceia do Senhor, recebendo pela 
primeira vez o seu corpo e sangue, 
permitindo que Jesus habite em nossos 
corações. A Eucaristia é a 
fonte da vida da Igreja, e 
também de nossa vida em 
Deus. 

Rio Preto será sede de um dos eventos mais 
glamorosos e belos do ano: o Concurso Miss 
São José do Rio Preto / Versão Miss Universo
CoNCurso Com objETIvo fIlaNTróPICo TEm sElETIva 
marCaDa Para 09 DE abrIl E a fINal Para 19 DE maIo

interessante e algo para representar 
nossa cidade.

A produção artística do concurso 
está sob a responsabilidade de Adriano 
Chiacchio. Cesar Augusto na divul-
gação das mídias digitais; Marcela 
Pinoti na Assessoria de Imprensa. O 
departamento Comercial ficou com 
Marcia Scochie e o departamento 
econômico com Paulo Esteves do Lar 

São Vicente de Paulo. 
As interessadas 

podem entrar em con-
tato através do telefo-
ne 17 30124237 ou 
email: missriopreto@
hotmail.com.

Regulamento:
A candidatada 

deve ter as seguintes 
características:

Idade: De 18 anos 
(completados até fe-
vereiro de 2018) a 
26 anos

Altura mínima: 
1,68cm

Medidas do corpo 
(aproximadas): 90 
cm de quadril, 60 cm 
de cintura, 90cm de 
busto

Candidatas com 
medidas muito dis-
tantes deste padrão 
não poderão ser acei-
tas

Deve ser solteira, 
sem filhos

Documentos a 
apresentar: Cópias do 
RG e CPF, compro-
vante de residência 
(mínimo de 6 meses) 
foto 3X4 (recente), 
comprovante de es-
colaridade, autori-
zação dos pais para 

participar do concurso (para menor 
de idade).

Quem quiser acompanhar o con-
curso poderá acessar via 
Facebook e Instagram-
Missriopreto2017.

Gabriel 
Bonfim

Encontro para Recém-
Casados acontece no 
próximo dia 8 de abril
O encontro tem como objetivo 
aproximar os casais de Jesus 

para uma vida mais santa

Missa da Primeira Eucaristia
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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.

Regina Céli 
Pinhata Novelini

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Catarina Benincasa nasceu em 
Siena, na Itália, em 25 de março de 
1347 e teve uma existência carac-
terizada pela união entre as vidas 
mística e apostólica. Para fugir do 
matrimônio planejado para ela por 
sua mãe, Catarina se tornou Terci-
ária Dominicana.

Em meio a uma sociedade 
conturbada e a uma Igreja necessi-
tada de reforma, Catarina foi uma 
cristã leiga a serviço da paz e da 
Igreja. Mesmo analfabeta, ditou 
suas experiências espirituais e seus 
conselhos nas famosas “As Cartas” 
onde, numa linguagem clara, lógica 
e cheia de sabedoria, ocupava-se de 
diversos assuntos: questões familia-
res, pessoais, sacerdotais, espiritu-
ais, eclesiais e até governamentais.

Sua atividade política e religiosa 
era ousada: pretendia corrigir os 
ministros da Igreja, fazendo-os 
passar do luxo para a simplicidade, 
e da corrupção para a honestidade e 
transparência. Lutava também para 
restabelecer a unidade da Igreja, que 
na época contava com dois papas: 
um em Roma e outro em Avignon, 
na França, e assim, reconciliar os 
cristãos divididos. Catarina não 
se conformava com essa situação. 
Defendia e dizia: “Que o Papa volte 
a Roma, deixada em abandono!”. 
Depois de muita luta e censura 

pela falta de coragem do papa 
voltar para Roma, seus desejos se 
concretizaram.

No campo político também foi 
uma lutadora. Viajava às cidades 
onde havia conflitos, falava com 
políticos, embaixadores, legados e 
pessoas influentes; fazia-os sentar à 
mesa e, por meio do diálogo, conse-
guia chegar à paz. Era uma mulher 
em busca da reconciliação e da paz 
como fruto da justiça.

Quando as forças foram decli-
nando, a correspondência era sua 
forma de continuar buscando solu-
ções para os conflitos. Em todas elas 
revela um grande amor pela Igreja.

Em 29 de abril de 1380, aos 
33 anos, a morte pôs fim a seus 
lamentos e às suas preocupações 
com a sorte da Igreja. Canonizada 
em 1491, foi declarada padroeira da 
Itália juntamente com São Francisco 
de Assis em 1939 e doutora da Igreja 
em 1970. Foi a primeira mulher, 
junto com Santa Teresa d’Ávila, 
a ser agraciada com esse título, 
demonstrando assim a importância 
de sua vida e de seu ensinamento. 
Sua festa litúrgica se dá em 29 de 
abril, data de sua morte.

 

Pais e filhos não são iguais; pro-
fessores e alunos não são iguais; você 
e eu não somos iguais. Cada um de 
nós tem um papel diferente. É impor-
tante assumir nossa missão no papel a 
cada um proposto: pais, professores, 
médicos... enfim, orientar e nortear a 
conduta das pessoas, respeitando as 
regras e normas regidas no ambiente 
em que vivemos não é tarefa fácil.

“PAIS E FILHOS 
NÃO SÃO IGUAIS”

O Princípio estudado no mês 
de abril nos leva a refletir sobre as 
diferenças de papéis existentes em 
todos os relacionamentos, sejam eles 
familiares ou sociais. 

O princípio valorizador nos ga-
rante reconhecer o papel que cada um 
desempenha ao assumir a autonomia 
e a consciência da importância de sua 
atuação como protagonista de um 
acontecimento, ou seja, pai é pai e 
para ser pai é necessário o filho e vice-
-versa; professor é professor e para 
ser professor é necessário o aluno e 
vice-versa, com a mesma naturalidade 
que para existir a dança é necessário 
o movimento acoplado à música, ao 
ritmo e ao desejo de se dançar, mas 
que cada coisa compõe o seu papel! 

Em se tratando de pais, para que 
não ocorra inversão de papéis, é neces-
sário que sejam identificados direitos 
e deveres dos membros do grupo 
familiar e social: identificar compor-

O 4º Princípio Básico do Amor: Princípio Valorizador
tamentos adequados e inadequados 
frente à hierarquia é a sã consciência 
entre autoridade e autoritarismo.

Este princípio nos alerta que, para 
a sua prática, o conceito das diferen-
ças (que implica na diversidade e 
variedades de papéis) é um ponto de 
vista que contribui para a posição no 
meio em que vivemos. De certa forma, 
é necessário haver diferenças para 
que haja hierarquia e respeito e isso 
tudo aconteça de forma harmoniosa, 
ou seja, as diferenças são elementos 
positivos na estrutura social, mas isso 
é diferente do conceito de desigualda-
de, cuja consequência é a injustiça, o 
julgamento e, até mesmo, a exclusão.

A interdependência dos papéis é 

que promove o conjunto dos seres e 
a participação na sociedade. Só há 
pais se existirem filhos; professores, 
se existirem alunos. Sem desvios de 
papéis, a participação é harmônica e 
disciplinada, gerando a valorização 
pessoal acrescida dos conceitos de 
humildade, coerência, assertividade 
e unidade na diversidade.

 “Eu e você, não somos iguais. 
Somos seres diferentes uns dos 

outros com a missão de promover 
harmonia de seres humanos onde 
quer que atuemos”. 

SANTA CATARINA DE SENA: 
símbolo de luta

AMOR EXIGENTE

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente



ABRIL/2017 9

fatos e fotos
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles

Padre Silvio canta no 
jantar italiano da paróquia 
Santa Luzia de Rio Preto

Terço cantado 
dos músicos

Presenteando Graciele, repórter 
da TV Tem, com uma imagem 

de Santo Antônio menino

Pe. Silvio na festa 
- Bella Polenta - Promoção da 

Amici D Itália

Pe. Silvio apresenta no altar 
seuprimo recém-nascido, Gabriel

Paroquias na missa dominical da Rede Vida

Momento do Creio Catecumenal 
para o batismo

Padre Silvio em visita ao recém 
nascido Francisco

Missa para as crianças

Missa de Formatura da turma de 
Arquitetura e UrbanismoEncontro de padres e coordenadores

Encontro de Noivos para preparação do matrimônio

Curso de formação da Pastoral da Escuta paroquial

Crianças do Pequeninos 
do Senhor

Com visitantes, familiares 
da Mel - RCC Batizado de Bettina Lania 

Mahfuz Facchini

Adolescentes se despedem da preparação do Crisma

Acolhida na missa de Cura e libertação

24 horas para o Senhor

Prof. Luis Netto, da PASCOM, 
ministra Curso de Leitura 

Dinâmica na paróquia

Bênção final na missa da 
Pastoral do Empreendedor

Reunião da Pastoral do 
Empreendedor

Procissão da Penitência Quaresmal Visita do pároco pe. Silvio às salas da catequese

Reunião de coordenação da Pastoral da Comunicação Diocesana
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aniversários de MarÇo
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles

Vinicius e MarianiJoão Guilherme e JulianaFrancisco e Kaline
Casamento em São Paulo de Beatriz e 

José Roberto Resek

CasaMenTos na ParÓQUia
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aCoNteCIMeNtos Da CaPeLa

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

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

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

É um momento de partilhar 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 inexistem 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 familiares que 
tiveram a ordem natural da Vida invertida.
• Os encontros do Grupo Filhos no Céu acontecem mensalmente 
todas 2º, Segunda 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 10/04/2017 a partir das 20:00 horas

• Informações na 
Secretária da Igreja

site: www.
meninojesusdepraga.org.br 

ou Fone (17) 3304-6020. 
email valmescampania@
gmail.com ou Fone (17) 

3033.8685 Susana.

A missa do 1º domingo 
da quaresma, na Capela 
São Pedro, foi celebrada 
pelo Bispo Dom Tomé. Na 

sua homilia, ele reforçou 
para que nós, cristãos, 
busquemos mudar e nos 
transformar para nos apro-

ximamos mais ainda do que 
Deus quer de cada um de 
nós e para isso recomen-
dou as três práticas citadas 

por Jesus: jejum, oração e 
caridade.

Toda a comunidade 
ficou muito feliz com a 

primeira visita do Bispo à 
Capela e desejamos que ele 
volte sempre que possível!!

Sandra Freire

Visita do Bispo Dom Tomé à Capela São Pedro

Visita do Bispo à Capela
Visita do Bispo à Capela

Bispo e adolescentes

Aniversariantes 
do mês



Fotos: Ariuce Schiavon
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Sucesso absoluto no 3º BAZAR 
GOURMET da nossa paróquia


