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Quantas muralhas preci-
sam ser derrubadas pelo po-
der de Deus em nossa vida? 
Ódio, violência, doenças, 
drogas, desemprego, álcool, 
enfim tantas muralhas que 
nos impedem de tomarmos 
posse de uma vida mais 
santa e que só a graça de 
Deus pode derrubar. E para 
que estas muralhas caiam, a 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga está preparada para 
mais uma edição do Cerco 
de Jericó, que terá início no 
dia 02 de maio às 19h30. 
Serão sete dias e sete noites 
de muita oração e pregações 
da palavra de Deus baseado 
no tema definido: “Esta te 
ferirá a cabeça” (Gn 3,15),  

No Antigo Testamento, 
depois da morte de Moisés, 
Deus escolheu Josué para 
conduzir o povo hebreu. 
Deus disse a Josué que 
atravessasse o rio Jordão 
com todo o povo e tomasse 
posse da Terra Prometida. 
Ora, a cidade de Jericó era 
uma fortaleza inexpugnável. 
Ao chegar junto às muralhas 
de Jericó, Josué ergueu os 
olhos e viu um anjo, com 
uma espada na mão, que 
lhe deu ordens concretas e 
detalhadas.

Josué e toda Israel exe-
cutaram fielmente as ordens 
recebidas: durante seis dias, 
os valentes guerreiros de 
Israel deram uma volta em 

torno da cidade. No sétimo 
dia deram sete voltas. Du-
rante a sétima volta, ao som 
da trombeta, todo o povo 
levantou um grande clamor 
e, pelo poder de Deus, as 
muralhas de Jericó caíram. 

Venha participar! Se está 
buscando algo este será o 
grande momento para derru-
bar as muralhas da sua vida, 
com fé e oração, seu milagre 
será alcançado, pois o Cerco 
de Jericó é como um grito de 
socorro para a solução de um 
problema seja ele financeiro, 
familiar, matrimo-
nial, ou qualquer 
outro. 

Semana de libertar e derrubar as muralhas da vida

Camila 
Furlanetto

EDITORIAL

Queridos paroquia-
nos! Neste ano Ma-
riano que culmina 

com a festa dos 100 anos 
das aparições de Nossa Se-
nhora de Fátima, cuja festa 
se celebra no dia 13 de maio, 
nós, paroquianos do Menino 
Jesus de Praga, intensificare-
mos nossa devoção mariana 
através da visita da imagem 
de Nossa Senhora de Fátima 
que verte o mel, no dia 6 do 
corrente mês; e pela coroa-
ção de Nossa Senhora pelos 
catequizandos e crianças no 
dia 27 de maio.

Maria, mãe de Jesus e 
nossa mãe, certamente tem 
o propósito de nos abençoar 
e nos cobrir com seu manto 
santo: estejamos com o cora-
ção aberto para receber dela 
as graças necessárias. Neste 
mês, celebramos também 
Santa Rita de Cássia, no 
dia 22, que é a Santa das 
causas impossíveis, quando 
faremos a bênção das rosas.

Não podemos esquecer 
que no dia 14 comemoramos 
o Dia das Mães. Quando se 
fala em mãe, veem-nos a 
imagem daquela que é ternu-

ra, segurança, afeto e amor. 
Do seu colo, aprendemos a 
cultivar a fé através da ora-
ção, devoções e caminhada 
na Igreja.

No final deste mês, es-
taremos empenhados na 
novena de preparação a 
Pentecostes: única novena 
aconselhada pela Igreja. 
Importante saber que o Es-
pírito Santo é quem continua 
hoje a obra de Jesus; por 
isso dependemos Dele para 
que nossa vida cristã seja 
eficiente.

Elaboramos um projeto 

para o concurso Miss São 
José do Rio Preto 2017 com 
renda totalmente revertida 
para o Lar São Vicente de 
Paulo, colaborando para 
que esta entidade dê con-
tinuidade à assistência aos 
nossos velhinhos. Esse 
projeto se chama “Beleza 
com propósito” e nele as 
candidatas emprestam sua 
beleza àqueles para quem 
a vida não é bela. Por isso 
convocamos a comunidade a 
comprar o ingresso e assistir 
a um belíssimo espetáculo, 
no dia 19 de maio, às 20 ho-

ras, no teatro Paulo Moura.
Queridos irmãos, nossa 

comunidade caminha em-
penhada e comprometida 
com o reino de Deus entre 
nós. Deus abençoe a todos e 
a cada um nesta empreitada 
cristã.
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artigo:

Juntamente com o Batis-
mo e a Confirmação ou 
Crisma, o Sacramento 

da Eucaristia faz parte dos 
sacramentos da iniciação cris-
tã. Os fiéis, renascidos pelo 
Batismo, são fortalecidos 
pelo sacramento da Confir-
mação e, depois, nutridos 
com o alimento da vida eterna 
na Eucaristia. Quem recebe 
estes três sacramentos está 
em condições de saborear 
cada vez mais os tesouros 
da vida divina e de progredir 
até alcançar a perfeição da 
caridade. 

O Batismo e a Confirma-
ção acontecem uma única vez; 
a Eucaristia, repetidamente. 
Assim sendo, a Eucaristia 
vai atualizando até a morte 
a iniciação inaugurada pelo 
Batismo e a Confirmação. A 
Eucaristia é sacramento da 
iniciação e dos iniciados. 

Na Eucaristia, celebramos 
a páscoa de Jesus, ou seja, 
sua passagem da morte para 
a vida, através da cruz. A 
páscoa de Jesus é também a 
nossa, pois estamos de pas-
sagem neste mundo. É nossa 
também porque passamos 
continuamente do pecado 
para a graça, do ódio para 
o amor. 

Páscoa – que significa 
passagem – é a festa mais 
importante dos judeus, ce-
lebrada todos os anos para 
reviver a libertação do povo 
da escravidão do Egito. Com 
certeza, Jesus, no seu tempo, 
também deve ter participado, 
todos os anos, da páscoa dos 
judeus. Conforme descreve 
o livro do Êxodo, o povo 
oferecia a Deus sacrifícios 
de animais para o perdão dos 
pecados, sacrifícios não agra-
davam plenamente. Deus-Pai 

Diácono: 
Aristides 

Pereira dos 
Santos

SACRAMENTO DA EUCARISTIA

“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.
• Igreja Menino Jesus de Praga, a Rua Teodoro Demonte, 
nº 465, Bairro São Manoel, São José do Rio Preto, SP. 
– No Auditório 1º andar.
• Próximo encontro dia 08/05/2017 
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.

então oferece o seu filho único 
aos homens para que Ele seja 
o verdadeiro cordeiro pascal, 
uma vez por todas, para re-
denção dos pecados.  

E Jesus, sempre obediente 
ao Pai, instituiu a Eucaristia 
dentro da última páscoa 
judaica da qual participou, 
conservando algumas coisas 
da cerimônia judaica e intro-
duzindo coisas novas, dando 
um significado novo à páscoa. 
Ela não recordará mais a saída 
do Egito, mas sim a passagem 
Dele, deste mundo, para o 
Pai. A passagem da morte 
para a vida.

Na última ceia celebrada, 
Jesus antecipa de maneira 
misteriosa, o sacrifício da 
cruz; realiza ritualmente o que 
deverá acontecer realmente 
na cruz, no dia seguinte: o 
pão é seu corpo que será en-
tregue; o vinho é seu sangue 
que será derramado em favor 
de todos, como memorial da 
nova e eterna aliança. Institui, 
portanto, o sacrifício eucarís-
tico de seu Corpo e Sangue, 
mediante os sinais de pão e 
vinho, com participação dos 
apóstolos.  

Ao instituir a Eucaristia, 
Jesus pegou o pão, abençoou-
-o como fazia o pai de família 
judeu, e disse: “Tomem e 
comam, isto é o meu Corpo”; 
em seguida, pegou o cálice 
com vinho, abençoou-o e 
disse: “Bebam dele todos, 
pois isto é o meu sangue, 
o sangue da nova e eterna 
aliança, derramado em favor 
de muitos, para remissão 
dos pecados, façam isto em 
memória de mim” (vejam a 
propósito Mt 26,27b-28, Mc 
14,24, Lc 22,20, 1Cor 11,25). 
Deu poder aos apóstolos para 
fazer o mesmo, ou seja, tornar 
presente o sacrifício da cruz 
(1 Cor 11,26). 

Agora, com a sua morte 
na cruz, não é mais o sangue 

dos animais que é salvação. O 
sangue de Cristo, derramado 
por nós na cruz, é que nos 
salva e nos perdoa os pecados. 
Na celebração da aliança, no 
Antigo Testamento, aspergia-
-se o povo com o sangue dos 
animais sacrificados a Deus, 
em reparação das faltas; 
agora é o sangue de Cristo 
que é derramado por nós, 
numa nova e eterna aliança 
(contrato de amor), selada no 
sangue de Jesus. 

Onde acontece o ver-
dadeiro sacrifício, idêntico 
àquele da cruz? A missa é 
verdadeiro sacrifício, pois 
Jesus deu a possibilidade de 
atualizar o sacrifício da cruz 
por intermédio da repetição 
da última ceia. A missa atu-
aliza o sacrifício da cruz, em 
memória de Jesus. Ela é a 
repetição da última ceia, mas 
sempre atual. Os que comem 
a carne e bebem o sangue de 
Jesus tornam-se um só com 
Ele (Jo 6,56-57). 

Para celebração da missa 
existe uma mesa com toalha, 
pão e vinho, para serem con-
sagrados pelo presidente que 
só pode ser bispo ou padre. 
Na consagração do pão e do 
vinho, Jesus se torna presen-
te. O pão e o vinho, frutos 
da terra, transformam-se 
no Corpo e no Sangue de 
Jesus, de tal sorte que pão e 
vinho consagrados não são 
apenas um sinal, uma repre-
sentação, mas contêm, real 
e verdadeiramente, o Corpo 
e o Sangue de Jesus, graças 
à transubstanciação. É a 
presença real de Cristo que 
preside invisivelmente toda 
a celebração eucarística. Ele 
celebrou, em pessoa, visi-
velmente, a última ceia, e 
entregou seu corpo e sangue 
aos apóstolos; na missa, Ele 
faz o mesmo, por meio dos 
sacerdotes. Ele é o anfitrião 
de cada missa, como foi na 

última ceia. 
A propósito leciona o 

Catecismo da Igreja Católi-
ca “É Cristo mesmo, sumo 
sacerdote eterno da nova 
aliança que, agindo pelo 
ministério dos sacerdotes, 
oferece o sacrifício eucarís-
tico. E é também o mesmo 
Cristo, realmente presente 
sob as espécies do pão e 
do vinho, que é oferenda 
do Sacrifício Eucarístico” 
(número 1410). 

Não se pode descobrir a 
presença do verdadeiro Cor-
po de Cristo e do verdadeiro 
Sangue de Cristo na Eucaris-
tia pelos sentidos, mas pela 
fé, baseada na autoridade de 
Deus. 

Enfim, Eucaristia é o 
Corpo e o Sangue de Jesus. 
É o alimento para se ter a 
vida eterna. A Eucaristia é 
o memorial da Páscoa de 
Cristo, a atualização e a 
oferta sacramental de seu 
único sacrifício na liturgia 
da Igreja, que é o corpo dele. 
A Eucaristia é o sacramento 
central da vida da Igreja, 
porque nele está presente e 
vivo o mesmo autor de todos 
os outros sacramentos. 

Da Eucaristia brota o com-
promisso de cada fiel assumir 
hoje o modo de Jesus ser e 
agir. Ele dedicou todo o seu 
tempo em vista de melhorar as 
condições de vida dos pobres 
e dos que viviam à margem 
da sociedade, lutando no sen-
tido de restituir a dignidade 
a todo ser humano. Esse é 
o compromisso também de 
cada fiel que se aproxima da 
Eucaristia: dar a própria vida 
aos outros como fez Jesus! 
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Marcela  Pinoti

assistir ao Miss Rio Preto e saber 
que a renda será doada ao Lar de 
Velhinhos é muito compensador, 
declara um dos patrocinadores 
que não quer se identificar. “Fiz 
a doação por respeito a todo esse 
belo trabalho desenvolvido pela 
equipe, coordenado pelo Padre 
Silvio e por saber que o Lar precisa 
muito de ajuda”.

Os ingressos custam R$30,00 e 
a renda será revertida ao Lar São 
Vicente de Paulo.

PONTOS DE VENDA:

Igreja Menino Jesus de Praga 
- R: Teodoro Demonte, 465 - São 
Manoel 

Lar São Vicente de Paulo - R: 
Fernão Dias Paes Lemes, 414 - 
Maceno 

Oficina da Moda - R: Coronel 
Spínola de Castro, 2718 - Centro 

Maslu - Praça Shoping, R:  Ber-
nardino de Campos, 2940 - Centro 

Drika Porto: R:  Gianino Kaiser 
705 - São Francisco  

Clube do Cupim: R:  Antônio 
de Godoy, 4242  

SAIbA MAIS:

Fundado em 1936, o Lar oferece 
atendimento de acolhimento ins-
titucional (moradia), a 45 idosos, 
sendo 19 homens e 26 mulheres. 
Tem também o atendimento tipo 
“creche” a 34 idosos, realizado de 
2ª a 6ª feira, das 8h às 18h.

A assistência é feita em di-
versas áreas, como: fisioterapia, 
terapia ocupacional, enfermagem 
24 horas, psicólogo, nutricionista 
e assistência social, independen-
tes e/ou com diversos graus de 
dependência que não dispõem de 
condições para permanecer com a 
família e com vivência de situações 
de violência e negligência, em si-
tuação de rua e de abandono, com 
vínculos familiares fragilizados ou 
rompidos. 

O Lar oferece 6 (seis) refeições 
diárias (café da manhã, lanche, 
almoço, café da tarde, jantar e a 
ceia) sendo todas supervisionadas 
e elaboradas pelo setor de nutrição. 

O déficit mensal, segundo Paulo 
Esteves do departa-
mento econômico do 
Lar é de R$28 mil.

BELEZA COM PROPÓSITO
Concurso Miss Rio Preto terá renda 

revertida para Lar São Vicente de Paulo
O que quarenta e cinco idosos 

têm a ver com vinte garotas entre 
18 e 26 anos de idade? 

O que pode definir beleza? Me-
didas perfeitas, altura, inteligência, 
loira, morena, ruiva, mestiça, bran-
ca, negra? Ou será amor, respeito, 
solidariedade e acolhimento?

Assistir a um grande espetáculo 
de raro encanto e unir solidariedade 
é o que definimos ser bonito. E é 
o que promete a organização do 
Miss Rio Preto 2017 Versão Miss 
Universo. Vinte candidatas boni-
tas, charmosas e elegantes estarão 
concorrendo ao título de miss, no 

próximo dia 19 de maio, às 20h., 
no Teatro Paulo Moura.

Em uma super produção co-
ordenada pelo Padre Silvio, o 
espetáculo ficará na memória 
de todos, não só pela beleza das 
candidatas que estão disputando 
o título, mas também de misses 
que passaram pela história da 
cidade e que estarão presentes 
ao evento, e também pelo gesto 
generoso de doação de todos que 
forem prestigiar o concurso.

Aliar beleza, charme, elegância, 
medidas de miss e solidariedade é 
o mais encantador de tudo. Poder 
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Gabriel 
Bonfim

Luís 
Netto

A Igreja Católica está em 
festa, porque já vive o Ano 
Mariano. Um ano dedicado 
ao Jubileu dos 300 anos 
do encontro da Imagem de 
Nossa Senhora da Concei-
ção Aparecida. Este ano, 
instituído pela Conferência 
Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), teve início 
em 12 de outubro de 2016 e 
irá até o dia 11 de outubro 
de 2017.

Para ajudar nesta prepa-
ração, o Santuário Nacional 
de Aparecida presenteou 
cada Diocese do Brasil com 
uma imagem, réplica da do 
Santuário, cujo objetivo será 
percorrer todas as paróquias 
evangelizando. 

Aqui na nossa paróquia, 
Menino de Jesus de Praga, 
a imagem peregrina passou 
no mês de setembro. Durante 
sua visita, a paróquia feste-

jou com missas, carreata e 
visitas aos comércios. 

Padre Silvio Roberto 
comenta a importância deste 
ano: “Com o sim de Maria, 
Deus se faz carne, habita 

entre nós e vem nos trazer 
a sua salvação através da 
paixão, morte e ressureição 
de Jesus Cristo. Por isso, 
devemos fazer parte deste 
ano, Maria é merecedora do 
nosso carinho.”

A paróquia pretende in-
tensificar mais ainda ações 
para Maria, diz o Padre: “No 
mês de maio, vamos ter refle-
xões com base nas doutrinas 
de Nossa Senhora Aparecida 
para a comunidade. Teremos 
também a coroação tentando 
resgatar a devoção Mariana 
que é tão impor-
tante.”

No próximo dia 13 de maio, a 
Igreja Católica comemora o dia de 
Nossa Senhora de Fátima, que hoje é 
considerada por muitos como uma das 
proféticas aparições dos últimos anos. 

Nossa Senhora de Fátima marcou o 
século XX demonstrando ser a grande 
esperança para o terceiro milênio. 
Suas profecias anunciaram grandes 
castigos, mas também diversos meios 
de salvação. Torna-se fácil avaliar a 
importância das aparições de Fátima, 
pois quem nos anuncia as mensagens 
de Jesus não é um Anjo, nem um 
grande santo, mas a Sua mãe!

Já na época das aparições de Fá-
tima, nos primeiros anos do século 
XX, os acontecimentos mundiais 
faziam prever o que seria a triste 
história contemporânea. Enquanto de 
um lado vivenciávamos um grande 
progresso material e tecnológico, 
do outro aquele tempo nos trouxe 
guerras e convulsões sociais de pro-
porções terríveis, exemplificadas pela 
Primeira Guerra Mundial, que seria 
largamente superada pela Segunda 
Guerra Mundial e por tudo que dela 

decorreu.
Como Mãe solícita e afetuosa, quis 

Maria Santíssima evitar todas essas 
tristezas a seus filhos. Em prova disso, 
desceu do Céu a fim de alertar a hu-
manidade para os riscos que corria se 
continuasse nas vias tortuosas do pe-
cado. Mas seguido do anúncio da dor, 
ela aponta os caminhos de salvação: 
a recitação do Rosário, a prática dos 
Cinco Primeiros Sábados, a devoção 
ao Imaculado Coração de Maria

A aparição às 
crianças em Fátima

No ano de 1917, na cidade de 
Fátima, Portugal, Nossa Senhora 
apareceu para três crianças: Lucia de 
Jesus Santos, na época com 10 anos, e 
para os seus primos Francisco Martos 
de 9 anos, e Jacinta Martos, de 7 anos. 
Por sete vezes, Nossa Senhora apare-
ceu para as três, sempre no dia 13 de 
cada mês. A primeira fora no dia 13 
de maio. Lúcia via e conversava com 
Nossa Senhora de Fátima. Francisco 
só via e não ouvia os diálogos. Jacinta 
via e ouvia, mas não falou com Nossa 

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 testemu-
nho, a fim de ajudar o irmão nos 
momentos de crise pelos quais 
todos passamos, possam falar. 

Se você tem uma história 
que sirva como testemunho da 
ação direta de Deus em sua vida, 

Comemoração do centenário da 
aparição de Nossa Senhora em Fátima

Senhora. 
Aquelas três crianças que tiveram 

a abençoada experiência de ver e vi-
venciar a aparição de Nossa Senhora 
a descreveram da seguinte forma: 
“Parecia ter uns 18 anos a Senhora, 
rodeada de claridade fulgurante, seu 
vestido era de uma alvura puríssima, 
assim como o manto ornado de ouro, 
que lhe cobria a cabeça e grande parte 
do corpo. O rosto, sobrenatural e di-
vino, estava sereno e grave, com uma 
sombra de tristeza. Em suas mãos, 
uma cruz de ouro com um terço em 
contas que pareciam pérolas, e de seu 
corpo, especialmente do rosto, irradia-
vam feixes de luz, incomparavelmente 
superior a qualquer beleza humana.”

Agora, no ano em que se come-
mora 100 anos de sua aparição, as 
crianças da catequese da Paróquia 

Menino Jesus de Praga ao ficarem 
sabendo da história da imagem de 
Nossa Senhora de Fátima que chora 
mel solicitaram aos catequistas a visita 
dela à comunidade.

Os catequistas, sob o comando 
de Marcos Antônio Renofio, se mo-
bilizaram e organizaram a visita da 
imagem na paróquia que acontecerá 
no dia 6 de maio. Com o cronograma 
já planejado, a imagem passará o dia 
abençoando toda a comunidade.

No dia 13 de maio haverá uma 
missa de celebração aos 100 anos da 
aparição de Nossa Senhora de Fátima 
e no próximo dia 23 de 
maio as crianças da cate-
queses farão a coroação de 
Nossa Senhora. 

Um ano dedicado à Padroeira do brasil

Ano Mariano, um 
tempo favorável 
para contemplar 

Maria como modelo 
de fé e seguimento 

do Cristo

Que tal contar a 
sua história? 

Por:  Sílvia  
Damacena

divida conosco!!! Você mesmo 
pode escrever sua história ou 
entrar em contato conosco para 
que alguém da nossa equipe de 
jornalistas escreva sua história. 

Para isso, é só 
mandar um email:

scrdamacena@gmail.com – 
Sílvia
site.mjp@meninojesusdepraga.
org.br  - Ricardo

Contamos com a sua partici-
pação! Afinal, quem não gosta 
de ouvir uma boa história, so-
bretudo quando nela podemos 
também vivenciar a presença 
de Deus na vida de alguém? 
Certamente, você estará ajudan-
do alguém.... e isso também é 
evangelizar!!
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Karina  Catelan

O Trabalho é mais uma prova 
do amor de Deus para conosco

“Que todos comam e bebam, e 
desfrutem dos resultados de todo o 
seu trabalho árduo.  É a dádiva de 

Deus.”Eclesiastes 3:13

Não tem como negar:o trabalho 
simplesmente é uma bênção 
de Deus. Por mais que fique-

mos muitas vezes estressados e recla-
mamos no dia a dia, sem o trabalho 

O trabalho é algo pelo 
qual agradeço muito a 
Deus todos os dias; é 
dele que vem o sustento 
da minha família. No 

trabalho, eu posso ajudar outras 
pessoas, em seus negócios, através 
de orientações, enfim o trabalho 
engrandece a alma. Às vezes, minha filha me pergunta “papai, 
porque você tem que trabalhar?” e eu sempre respondo... “ 
porque eu gosto, nossa família precisa do meu trabalho, outras 
famílias precisam do meu trabalho e quando eu vou trabalhar, 
todo mundo sai ganhando”. Ricardo Luciano Piovesan, trabalha 
como analista de negóciosno Sebrae-SP.

Algumas pessoas da nossa comunidade falam sobre o trabalho
É extremamente importante... o trabalho é o que contribui no sustento da minha família e também 
para o meu desenvolvimento pessoal, para minha cabeça;eu não consigo ficar sem trabalhar, 
pois faz parte do meu bem-estar. Sem trabalho eu não sou praticamente ninguém, alémdo que 
contribui para a qualidade de vida da minha família, principalmente do meu filho. Trabalhar 
é essencial para minha mente, não me imagino sem trabalho,sou uma pessoa hiperativa, não 

consigo ficar parada.Agradeço todos os dias a Deus por ter trabalho, por poder levantar todos os dias, 
pois para mim levantar para trabalhar é uma forma de ver que estou viva e que sou capaz.” Tatiane 
Rodrigues de Carvalho Macedo, trabalha como supervisora de atendimento  

É importante, pois preenche e 
completa o meu viver. Gosto 
do que faço, pois honro com 
os meus compromissos, levo 
benefícios para quem presto 

serviço, qualidade de vida e etc. Acredito 
que é o melhor para mim.” 
Paulo Sérgio Esteves Dias, trabalha em consultoria de tele-
fonia empresarial.

Acredito que o 
mais importante 
é a satisfação 
em poder fazer 
o que gosto. Em 

uma sociedade cada vez 
mais robotizada, às vezes 
se perde um pouco o prazer 
pelo trabalho tornando-se 
uma obrigação imposta, 
maçante e sempre em busca 
de mais e mais. Quando 
trabalhamos com o que amamos fazer, a 
obrigação se torna natural, leve, e mesmo com 
as dificuldades do dia a dia, o sentimento é 
de que valeu a pena. Poder ser realizada na 
minha profissão e transmitir esse sentimento 
aos clientes para que eles também se sintam 
realizados é mais prazeroso. Ter a possibi-
lidade de colocar o melhor de mim em cada 
trabalho que faço, é o que me faz sentir bem 
e acredito que reconhecimento e o sucesso 
se tornam uma consequência de tudo isso.” 

Bruna Fuscaldo Hadad,é arquiteta e 
trabalha no escritório de arquitetura Elisa 
Vasconcelos. 

CASAMENTOS 
NA PARÓQUIA

Tássia e Vinícius

Érika e Rogério

José Henrique e Nayara

Fernando e Camila

Nayara e Pedro

não somos quase nada. É ele que nos 
auxilia a concretizar nossos sonhos, 
atingir metas e objetivos de vida.

O trabalho nos ensina a conviver 
com outras pessoas, com as diferen-
ças, a não ser egoísta e pensar na 
empresa, não apenas em si mesmo, 
além de nos abrir as fronteiras do 
conhecimento e nos instigar a que-
rer sempre sermos melhores no que 
fazemos.

A sociedade brasileira vive um 
momento muito triste em sua his-
tória, pois muitas pessoas não estão 

conseguindo trabalho. Neste 1º de 
maio, vamos pedir que Jesus e São 
José Operário interceda por nós junto 
a Deus, para nos abençoar no traba-
lho, nos dar sabedoria e abrir novas 
chances àqueles que pedem por um 
trabalho. 

Devemos agradecer a Deus todos 
os dias por nosso trabalho e por ter a 
oportunidade de trabalhar. 
Como já dizia a palavra: O 
trabalho dignifica o homem!
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Graciela Andrade

Essas frases foram ditas por mu-
lheres que realizaram o sonho 
de ser  mãe independentemente 

de terem  gerado a vida. Maio é o 
mês das mães  e fomos em busca de 
histórias dessas mulheres: mães do 
coração.  Mas, por incrível que pa-
reça, ainda encontramos  resistência 
por parte de quem adotou em falar 
no assunto.

A psicopedagoga Adriane Albu-
querque Cirelli, de 49 anos,   mãe de 
duas jovens lindas, disse que apesar 
de toda evolução ainda há muito 
preconceito e  desconhecimento por 
parte das pessoas.  “Nós tratamos a 
adoção com naturalidade, mas, às 
vezes, em ambientes como escola e 
em outros ambientes sociais, nota-
mos que existe um certo receio sobre 
o que se falar,  como se falar, como 
se houvesse melindre. Para nós não, 
para nós é a nossa forma de felicidade,  
é a forma como nós  completamos a 
nossa família. Nós sentimos muita 
tristeza em saber que outros casais 
não pratiquem isso”, afirma.

Adriane diz que já passou por 
alguns momentos constrangedores. 
Um que ficou marcado  em sua me-
mória foi quando ela estava  em uma 
reunião de escola com as filhas e  a 
professora perguntou  qual delas era 
a sua filha. Ela lembra que demorou 
para entender  a pergunta, mas não 
teve dúvidas na hora de responder.  
“Eu  respondi que eu tinha duas fi-
lhas. Esse tipo de pergunta me causa 
estranheza e até espanto, principal-

mente  quando  vem de  pessoas que  
se dizem cristãs. Todos nós somos 
filhos adotivos de Deus.  Às vezes 
eu me pergunto:  se até a Justiça dos 
homens  não faz diferença entre o 
filho biológico e o  filho adotivo,  por 
que  então os cristãos ainda mantêm 
pensamentos  assim?”,  questiona.

Para Adriane, uma pessoa pode 
servir a Deus de várias formas, e uma 
delas é adotando um filho. Quando 
Cristiane chegou, ela tinha três anos 
de idade. Adriane e  o marido já 
tinham a Adrieli, na época com 7 
anos. A primogênita, como ela gosta 
de enfatizar,  nasceu  com paralisia 
cerebral,  devido  a uma infecção 
uterina, e ficou com sequelas neuro-
lógicas.  Depois do parto complicado, 
Adriane descobriu que não poderia 
mais engravidar. 

Antes mesmo de se casarem, 
Adriane lembra que ela e o marido já 
tinham falado sobre o desejo de ado-
tarem uma criança. A vontade cresceu  
com a impossibilidade de gerar um 
outro filho. “Foi então que eu fui até 
o sacrário e de joelhos  disse a  Deus 
que eu tinha muito amor dentro de 
mim para uma filha só e que aceitaria 
um filho Dele como meu”.

O casal decidiu por uma menina 
já grandinha o que surpreendeu os 
assistentes sociais, já que hoje  na 
hora de preencher o cadastro nacional 
de adoção  a procura maior ainda é 
por bebês recém nascidos. “Desde o 
começo, meu marido disse que queria 
uma criança que viesse andando, 

Adriane Cirelli no centro, ao lado de suas filhas, Adriele à esquerda, e Cristiane à direita

Mães do coração: todos nós somos filhos adotivos de Deus
“O desejo de ser mãe era independente de uma 

gestação ou  de uma criança adotiva”

‘’Acho que são só formas diferentes da criança 
chegar até a família”

“Uma adoção é muito mais do que laços de sangue, 
são laços de afetos que possuem o DNA da alma”

“Ele não nasceu de mim, mas nasceu pra mim”

correndo pela casa”. Adriane lembra 
que quando a filha caçula chegou 
foi uma experiência fantástica. “Ela 
aprendeu a ser família conosco. É 
um sentimento tão forte. A sensação 
que a gente tem  é de que ela sempre 
foi da nossa família e que ela trouxe 
tudo aquilo que a gente precisava. 
Por isso, o sentido que nós temos de 
adoção não é esse   que muitas vezes a 
sociedade prega de que a família que 
adota é bondosa, pratica o bem. Não 
é nada disso, porque o bem  quem faz 
é a criança para os pais”.

Segundo Adriane, a chegada da 
filha caçula foi transformadora e, ao 
mesmo tempo, causou muita admira-
ção por parte das pessoas que convi-
viam com a família. A psicopedagoga 
lembra que a adoção de crianças mais 
velhas não é comum e que geralmente 
as pessoas têm medo,  se apegam a 
muitos  mitos e crendices. “As pessoas 
acham que tem que ser bebê recém 
nascido para fazer parte da família. O 
que importa mesmo é a forma como 
a adoção é realizada, a forma como a 
família lida com aquela criança. Nós 
nunca tratamos a nossa filha como 
uma coitadinha ou como alguém que 
já sofreu na vida. Ela teve os  mes-
mos limites, as mesmas cobranças e 
regras que qualquer criança  precisa 
ter pra se desenvolver na vida. Nunca 

houve de nossa parte um sentimento 
em relação a ela de menos valia ou 
de incapacidade por conta dos pais 
biológicos que ela teve”, afirma.

Cristiane sempre soube de tudo.  
Hoje dezoito anos depois, Adriane 
não tem dúvidas  de que a filha foi 
um presente de Deus.  Tanto Adriane 
quanto o marido, Sebastião Cirelli, 
dizem que não imaginam outra famí-
lia senão essa que eles têm. “Nós não 
temos as filhas que nós planejamos.  
Aquele sonho que muitos pais têm do 
filho desejado,  do filho realizado, para 
nós a vida modificou bastante, porém 
o amor pelas meninas só aumentou 
e hoje se a gente pudesse voltar no 
tempo, se Deus desse esse poder,  
nós pediríamos a Deus pra que tudo 
acontecesse  da mesma forma como 
aconteceu, porque a nossa família é 
mais feliz que muitas outras que não 
vivenciaram  todas as dificuldades que 
nós vivenciamos”,  explica.

Para Adriane o amor que se tem 
por um filho adotivo é o mesmo que 
se tem por um filho biológico. O 
filho  adotivo é um filho que Deus 
preparou para você e você aceitou 
o desafio de ter aquele 
filho a convite de Deus. 
Então é uma missão e 
um presente.
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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

AMOR EXIGENTE

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

A essência desse princípio é a 
reflexão sobre o sentimento de culpa 
e as consequentes inércias e insegu-
rança na resolução de conflitos. Nesse 
contexto, trata-se de um princípio 
de caráter libertador, pois nos faz 
abandonar nossas culpas e, portanto, 
medos, angústias, raivas e sentimen-
tos de autopiedade, permitindo-nos 
assumir a responsabilidade daquilo 
que pode ser feito no enfrentamento 
de situações difíceis.

“CULPA” 
Cada indivíduo nasce com os dons 

da inteligência e do livre arbítrio, e de 
outro lado a sociedade é tudo aquilo 
que influencia seu modo de pensar e 
agir ou que venha ter influencia por ele. 
Nenhuma pessoa é totalmente igno-
rante das consequências dos próprios 
atos e escolhas, por isso, cada um deve 
assumi-las integralmente na parte que 
lhe cabe, consciente de que a si caberá 
as consequências sem poder culpar os 
outros pelos seus atos. Muitas vezes, 
sendo a culpa a grande desculpa para 
não se fazer nada. Por outro lado, 
culpando alguém, você simplesmente 
perde a responsabilidade por si mesmo 
e não precisa fazer nada. 

A culpa não deve ser confundida 
com responsabilidade, ou seja, diante 
de um fato posso não ter culpa, mas, 
seguramente, tenho responsabilidade 
por tal fato. Enquanto a culpa leva ao 
imobilismo, responsabilidade chama 
à ação, à necessidade de dar uma 
resposta adequada ao fato, contando 
que a responsabilidade com culpa ou 
não enobrece a pessoa que assume 
tornando-a mais segura de suas es-
colhas com poder para analisá-las 
e preparada para as consequências 
que virem.

Quando a pessoa se julga, se 
condena e se subestima ou sente 
autopiedade, torna-se complacente 
para com os outros e implacáveis 
para consigo mesma.  Não consegue 
ver com realismo o que está diante 
dos próprios olhos. A culpa leva ao 
imobilismo; a responsabilidade, por 
outro lado, dá segurança para a pessoa 

e a impulsiona à ação na necessidade 
de dar uma resposta adequada ao fato. 
Quem se sente culpado torna-se inse-
guro, vulnerável e impotente. Se forem 
pais, serão manipulados e extorquidos; 
se forem filhos, tornam-se acuados e 
fechados em si. 

A culpa tira a liberdade, a segu-
rança, a autoridade e a capacidade de 
agir reforçando as emoções negativas 
que dificultam o uso da razão diante 
dos sentimentos, resultando então 
em ações incorretas, inadequadas e 
até fantasiosas. Sem o sentimento 
de culpa, a razão fica livre para usar 
o conhecimento e a sabedoria para 
encontrar os limites da responsabili-
dade, o caminho do dever e do amor 
responsável. 

Sentir-se culpado ou achar culpa-
dos de nada adianta. Mostra apenas 
que consciente ou inconscientemente 
pensamos que somos onipotentes ou 
cremos que podemos fazer coisas 
impossíveis, e sem força para tal a 
pessoa é levada ao sentimento de 
culpa, sente-se obrigada a fazer até 
o impossível como, por exemplo, 
tornar os outros felizes e realizados. 
Sem culpas e culpados, sem vítimas 
e perseguidores, cuidando dos senti-
mentos de raiva, medo, onipotência, 
autopiedade ou autopunição, estamos 
crescendo, amadurecendo o espírito, 
assumindo responsabilidades, nos 
tornando mais sábios nas soluções.  

Na maioria das vezes, a cadeia da 
culpa em nós é a falta de perdão. Quem 
não perdoa é prisioneiro do passado. 
Perdoar é dar oportunidade a si mesmo 
e ao outro. O mais difícil perdão a ser 
dado é aquele que precisamos dar a 
nós mesmos sem confundir perdão 
com desculpa. Devemos estar sempre 
compromissados a condenar os atos 
ruins ou piores e dar aos autores opor-
tunidade de reparação e recuperação. 

Viva o Perdão! Viva 
o sentimento de respon-
sabilidade! Viva sem 
culpa!!!  

Joana D’Arc nasceu na região 
francesa de Lorena, na cidade 
de Domrémy, em 6 de janeiro de 

1412. Filha de camponeses pobres, 
recebeu a educação que seus piedosos 
pais lhe deram, ou seja, cresceu em 
simplicidade, piedade e temor de Deus. 
Cresceu analfabeta e assinava seu nome 
utilizando uma cruz.

Aos 13 anos, começou a ouvir vozes 
celestiais que lhe suscitavam a libertar 
a França dos ingleses. Seu país vivia a 
guerra dos cem anos com a Inglaterra 
e o povo francês estava enfraquecido, 
com seu rei deposto, em uma situação 
triste, humilhante e desesperadora.

Joana, nas suas orações, recebia 
mensagens que exigiam que ela ex-
pulsasse os invasores, reconquistasse 

a cidade de Orleans e reconduzisse o 
rei Carlos VII ao trono. Essa tarefa era 
aparentemente impossível para uma 
pobre e fraca mocinha, inexperiente e 
tímida. Mas sua vontade superou todas 
as insuportáveis dificuldades que se 
levantaram quando ela revelou à sua 
família sua resolução.

Joana exigiu ser recebida em audi-
ência pelo rei, e este só concordou em 
seguir seus conselhos, quando percebeu 
que ela realmente era um sinal de Deus. 
Deu a ela a chefia de seus exércitos e, 
vestindo armadura de aço e como arma, 
uma espada e uma bandeira com a cruz 
e os nomes de Jesus e Maria, Joana 
conseguiu vencer os invasores ingleses, 
livrando parte de seu país da submissão. 
Carlos VII foi então coroado rei na 

O 5º Princípio básico do 
Amor-Exigente: Libertador

Santa Joana D’arc -  a força 
que veio da aparente fraqueza

Catedral de Reims, como era tradição 
na realeza francesa. 

Joana D’arc considerando cumprida 
sua missão, desejava voltar para o con-
vívio de sua família, mas o rei exigiu 
que ela continuasse comandando seus 
exércitos. Numa batalha seguinte, foi 
capturada pelos ingleses que decidiram 
julgá-la por heresia. Num processo gro-
tesco e ilegal, foi condenada à fogueira 
como “feiticeira, blasfema e herética”. 
Tinha 19 anos e morreu murmurando 
o nome de Jesus e Maria, em 30 de 
maio de 1431 (dia que se comemora 

sua festa), após ter recebido pela última 
vez a comunhão na prisão.

Um oficial inglês que assistira 
àquela cena exclamou: “Estamos todos 
perdidos, pois ela é uma santa”.

Joana D’Arc foi beatificada em 
1909, pelo Papa São Pio X e ca-
nonizada pelo Papa Bento XV em 
1920, que a proclamou padroeira 
da França. 
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SEMANA SANTA

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

Visitantes de Votuporanga

Programa Sol da Noite na TV VIVA

Padre Silvio com irmã e 
sobrinhas

Na festa de Bodas de Pérola

Missa no Condomínio 
Green Fields

Missa na Rede Vida - mês de Abril

Encontro da Pastoral da Saúde

Contemplada com brinde pelo 
sorteio da paróquia

Com o padre Miguel em 
Fernandópolis

Com as candidatas Miss 
Rio Preto no programa do 

Carlinhos Pinheiro

Bodas de Ouro

Bodas de Prata de José Carlos e Marceli Quatrini

Batizado de Gabriel

Audiência no Gabinete do prefeito Edinho sobre o Miss Rio Preto

Apresentação de uma criança

Missa Carismática e Cerco de Jericó
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ANIvERSáRIOS dE ABRIL

RETIRO ESPIRITUAL dE QUARESMA

Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles
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Camila 
Furlanetto

aCoNteCIMeNtos Da CaPeLa

Durante a Vigília Pascal, 
na Capela São Pedro, 
aconteceu a primeira 

celebração do Batismo por Imer-
são em um adulto. Érica Braz, 
de 26 anos, queria ser batizada 
na nossa Igreja e foi com a ajuda 
do Padre Leandro que buscou 
dentro dos documentos da Igreja 
como conduzir a Consolidação 
deste Sacramento.

Segundo Padre Leandro, por 
ser justamente nesta celebração 
em que ocorre a renovação das 

promessas do batismo e onde 
também são batizados novos 
cristãos, foi decidido que seria 
uma ótima data para batizar a 
Érica. “Durante oito semanas, 
Érica recebeu toda uma pre-
paração adequada, segundo 
o Ritual da Iniciação Cristã, 
seguindo orientação da Igreja, 
da CNBB e da nossa Diocese”, 
explicou o padre. Érica teve 
como introdutores Odair Neves 
e Conceição Aparecida Tognelli 
Neves, catequistas do Crisma 

batismo por imersão é realizado na Capela São Pedro
Missa de PáscoaMissa Sábado de Aleluia Canto de VerônicaProcissão Senhor morto

Adoração à CruzVigília PascalMissa Lava-PésProcissão Domingo de Ramos

da Capela, e também de seus 
padrinhos Camila e Lau.  

Padre Leandro conta que du-
rante o tempo da quaresma, Éri-
ca foi inscrita como Catecúmena 
- adultos que não receberam o 
batismo - e durante os domingos 
da quaresma ela passou pelos 
atos para este sacramento. “O 
primeiro ato foi a apresentação 
na Comunidade; depois foi a 
acolhida pela comunidade, onde 
foi abençoada. Já no terceiro 
ato, mais especificamente no 
terceiro domingo da quaresma, 
ela recebeu as orações de exor-
cismo, orações de libertação 
dos pecados originais, para que 
ela, catecúmena, ficasse apta 
para receber a vida nova do 
batismo. Em uma celebração a 
parte, ela recebeu o Creio, que 
é o símbolo da nossa fé católica, 
e antes da missa no sábado, na 
parte da manhã, Érica recebeu 
uma preparação prévia, que é a 
entrega do Pai Nosso, a oração 
do Senhor, para os sacramentos, 
e também a unção do óleo dos 
catecúmenos que simboliza o 
recebimento da força de Cristo”.

No dia da celebração da 
Vigília Pascal, na missa do 
Fogo Novo, Érica não só foi 
batizada, mas também crismada 
e fez ainda a sua primeira comu-
nhão. “Adultos quando vão ser 
batizados não podem receber 
somente o sacramento do ba-

tismo, eles precisam receber os 
sacramentos da iniciação cristã 
– Batismo/Crisma/Eucaristia”, 
explica Padre Leandro. 

Érica somente pode ser 
crismada pelo Padre Leandro, 
após o pedido de autorização ao 
Bispo da Diocese, Dom Tomé, 
no qual o delegou para que 
pudesse crismá-la.

O batismo aconteceu por 
imersão, que a primeira forma 
de batizar; a segunda forma é 
a infusão. Érica foi batizada 
segundo as tradições da Igreja 
e seguindo as normas e rituais 
do batismo. “Foi providenciado 
uma piscina batismal; eu entrei 
nesta fonte e dentro a catecúme-
na foi batizada em nome do Pai, 
do Filho e do Espírito Santo, e 
a cada invocação da pessoa da 
Santíssima Trindade, Érica era 
imergida na fonte”, conta Padre 
Leandro. Segundo ele, no dia, 
uma criança de 10 anos tam-
bém manifestou o desejo de ser 
batizada por imersão. E assim 
recebemos mais uma católica 
vivificada na nossa religião. 

Então, Jesus aproximou-se 
deles e disse: “Foi-me dada toda 
a autoridade nos céus e na terra. 
Portanto, vão e façam discípulos 
de todas as nações, batizando-os 
em nome do Pai e do Filho e do 
Espírito Santo, ensinando-os a 
obedecer a tudo o que eu ordenei 
a vocês. E eu estarei sempre com 

vocês, até o fim dos tempos”. 
Mateus 28:18-20
Para Odair, um dos intro-

dutores de Érica, o momento 
foi sublime. “Quando Padre 
Leandro fez o gesto do batismo 
em nome do Pai, do Filho e do 
Espírito Santo e a imergiu, com a 
Assembleia inteira, parecíamos 
que estávamos no Rio Jordão, 
foi muito emocionante. Eu, 
como católico, nunca havia 
presenciado e nem vivenciado 
este momento”.  

Para Conceição, a outra in-
trodutora de Érica, foi perceber 
o agir do Espírito Santo naquele 
momento da infusão. “Nunca 
presenciei um batismo deste; 
Padre Leandro, como sacerdote, 
nos proporcionou este batismo 
num momento de graça. Fiquei 
contagiada com tudo que estava 
acontecendo, foi um aprendiza-
do muito grande da minha parte 
como uma pessoa católica, com 
este envio da Érica para nós”. 

Padre Leandro pede para 
você, que é adulto, não foi ba-
tizado, participa da Paróquia, e 
quer receber este sacramento, 
procure-o! Converse com ele, 
apague o pecado original e 
comece uma vida 
nova, pronta para 
fazer a vontade de 
Deus.

Aniversariantes 
da Semana
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1ª Eucaristia 
na paróquia

Os apóstolos na Missa do Lava-Pés

Paulinho Ribeiro 
e padre Silvio no altar
 na Sexta-Feira Santa

O belíssimo altar 
do Santíssimo na 
Quinta-feira Santa


