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EDITORIAL

amada mãe teve um aneuris-
ma abdominal e não resistiu. 
Quando recebi o telefonema de 
minha cunhada, estava rezando 
o terço. Foi muito estranho... 
parecia que era uma coisa nor-
mal, fiquei tão calma, tão forte, 
consolando os outros, mexendo 
com as papeladas, escolhendo 
caixão, aquela burocracia toda, 
até hoje eu não acredito no meu 
comportamento.

Não tenho dúvida, Jesus foi 
muito amoroso comigo! Assim 
como Maria passou três meses 
com sua prima Isabel, ela ficou 
comigo, e permanece comigo 
até hoje. Não consigo ficar um 
dia sequer sem rezar o terço. 
Nossa Senhora tem cuidado 
de mim, cada dia que passa, 
somos mais íntimas. Lembro 
de minha mãe com saudades, 
ainda choro bastante a falta 
dela, mas tudo isso de forma 
bem tranquila, sem revolta ou 
coisa parecida.

Devemos propagar mais a 
reza do terço já que estamos no 
ano Mariano. Ele nos fortale-
ce!! Depois da morte da minha 
mãe, tive muitos problemas; 
parece que foi um tsunami de 
coisas ruins, mas em momento 
algum me desesperei, porque 
sei que Maria está comigo 
sempre; onde Ela está, seu filho 
Jesus também está. Hoje vivo 
assim: tudo por Jesus e nada 
sem Maria!

 Não nos esqueçamos de 

Por: 
Sílvia  Damacena

Nesta edição, Rosana vai contar sobre 
como é bom ser cuidado pela mãe Maria... 
Um belo exemplo de fé, cujo resultado é o 
delicioso colo da mãe. Que a história dela 

nos sirva como motivação para rezarmos o 
terço com confiança e amor!

que “junto à cruz de Jesus 
estavam de pé sua mãe, a irmã 
de sua mãe, Maria, mulher de 
Cléofas, e Maria Madalena. 
Quando Jesus viu sua mãe 
e perto dela o discípulo que 
amava, disse à sua mãe: Mu-
lher, eis aí teu filho. Depois 
disse ao discípulo: Eis aí tua 
mãe. E dessa hora em diante 
o discípulo a levou para a sua 
casa.” (Jo 19,25-27) Sejamos 
obedientes: levemos Maria 
para casa!! A paz de Jesus e 
Salve Maria.

Sou católica praticante 
graças à renovação 
carismática católica, 

ou seja, o grupo de oração. 
Se as pessoas soubessem o 
quanto essas reuniões são 
uma bênção, os padres e a 
comunidade dariam mais va-
lor a elas... Foi em um grupo 
de oração que aprendi a amar 
e a respeitar minha religião 
e nossos pastores (padres/
bispos e o Santo Papa). 

No dia 09/06/2014, estava 
no grupo de oração em que 
fazia parte, quando o pregador 
José Ricardo, que na ocasião 
era nosso coordenador, nos 
propôs rezarmos durante três 
meses o terço, mas de uma 

forma diferente, porque rezar 
o terço todos os dias já rezá-
vamos, só que naqueles três 
meses vindouros rezaríamos 
de joelho.  Aquelas palavras 
entraram e fizeram morada em 
meu coração de uma maneira 
tão forte que durante três me-
ses rezei com ardor o terço de 
joelhos; rezava e imaginava 
que iria me acontecer só coisas 
boas. Passados os três meses 
rezando de joelhos, me aconte-
ceu o que mais temia em minha 
vida: minha mãe faleceu de re-
pente... Eu sempre tive muito 
medo de perdê-la, pois achava 
que quando isso acontecesse 
eu não iria aguentar. No dia 
09/10/2014, minha eterna e 

Rosana Leão

Chegamos ao mês 
de junho: mês dos 
Santos Populares, e a 

nossa comunidade se empe-
nha em celebrar com alegria 
este momento que envolve 
todos os fiéis num clima de 
família cristã e fraternidade.

Quero salientar aqui a 
nossa alegria pelo aniver-
sário natalício do nosso 
Diácono Aristides que tanto 
bem nos faz com sua pre-
sença de irmão que serve, e 

como orientador tem sido de 
grande valia na caminhada 
da igreja paroquial. Para-
béns Diácono, somos muito 
agradecidos pelo dom da sua 
vida, e que Deus continue 
abençoando o seu viver e 
ministério diaconal.

Iniciamos o mês de junho 
com a festa de Pentecostes, 
conscientes de que o Espírito 
Santo é aquele que ficou no 
lugar de Jesus para comple-
tar a sua obra. Sem o Espírito 

Santo nada somos e nada 
podemos fazer. Que Ele 
ilumine a nossa caminhada 
e nos acompanhe em cada 
decisão como comunidade.

Santo Antônio, São João, 
São Pedro e São Paulo serão 
vivamente lembrados nos 
quatro cantos da paróquia. 
Além das orações especí-
ficas para eles, poderemos 
desfrutar de momentos 
agradáveis entre os irmãos 
com alegria que as festas 

populares deste mês nos 
proporcionam.

Corpus Christi é o mo-
mento que unidos testemu-
nhamos pelas ruas da nossa 
paróquia nosso amor a Jesus 
Eucaristia. É a Festa da Uni-
dade, por isso, vamos nos 
empenhar na preparação dos 
enfeites das ruas da nossa 
paróquia com intenso amor 
e zelo. Quero agradecer a 
todos e a cada um por as-
sumir seus compromissos, 

seja nos atos religiosos seja 
nos trabalhos pastorais. Que 
o Espírito Santo conduza a 
todos a esta experiência de 
Deus entre nós e para nós.

Com bênçãos especiais...
Pe. Sílvio Roberto 

- Pároco

Queridos irmãos, paz para todos!

“Divida sua história com a gente!!! 
Para isso, entre em contato pelo whats 

- 981150307. Nós vamos até você!
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CORPUS CHRISTI

artigo:

Luís 
Netto

Diácono: 
Aristides 

Pereira dos 
Santos

SACRAMENTO DA RECONCILIAÇÃO
O sacramento da reconci-

liação ou penitência (popular-
mente chamado de confissão) 
tem suas raízes em Jesus, ou 
seja, foi criado por Ele próprio 
que confiou à Igreja, nascida 
dele e do Espírito Santo, o 
encargo de perdoar ou não 
os pecados da humanidade, 
segundo o que Ele disse a 
Pedro, o chefe dos apóstolos: 
“O que você ligar na terra 
será ligado no céu, e o que 
você desligar na terra será 
desligado no céu” (Mt 16,19 
e 18,18), ou seja, de condenar 
ou absolver.  

A confissão é o sacramen-
to de cura, de expressão viva 
da misericórdia de Deus, e 
através dela é devolvida ao 
penitente a graça perdida 
pelos pecados após o batismo. 
Como os pecados ofendem a 
Deus e afeta toda a comuni-

dade tem-se que o sacramento 
é ocasião do penitente se re-
conciliar com Deus, consigo 
mesmo, com a Igreja e com os 
irmãos. A razão da confissão 
não é outra, pois, senão o 
aumento de nossa santidade. 

Observe-se que a primeira 
coisa que se exige de quem vai 
se confessar é que examine 
cuidadosamente a sua vida 
diante de Deus. Examine o 
viver, o pensar e o agir co-
tidiano. Faça um exame de 
consciência, pois os pecados 
que cometemos ofendem a 
Deus em primeiro lugar, mas 
ofendem também os outros e 
prejudicam o nosso ser, pois 
desfiguram a nossa vida, 
uma vez que fomos criados à 
imagem e semelhança divinas 
(Gn 1,26). 

Na sequência, a pessoa 
deve se mostrar arrependida 

dos pecados que cometeu e 
movida por profundo arre-
pendimento aproximar-se do 
bispo ou do padre, ministros 
legítimos deste sacramento, 
e fazer a acusação de seus 
pecados. O ministro legítimo 
por sua vez dá a absolvição sa-
cramental, rezando a fórmula 
do perdão, acompanhada do 
gesto de traçar uma cruz sobre 
quem está se confessando, 
dizendo: “Eu te absolvo dos 
teus pecados, em nome do 
Pai, e do Filho, e do Espírito 
Santo”. Finalmente, há a 
satisfação, ou seja, o perdão 
recebido exige de nós um 
gesto concreto que demonstre 
nossa disposição de retomar a 
caminhada de cristão. 

Dito de outro modo mais 
clarividente, a absolvição não 
é um ato mágico, automático. 
Para que haja verdadeira ab-

solvição torna-se necessário 
o arrependimento, acompa-
nhado de autêntica conversão. 
A satisfação é o remédio 
contra o mal cometido. Não 
basta só rezar umas orações 
apressadas. É preciso iniciar 
uma vida nova de gente con-
vertida e renovada pela graça 
do perdão. Quem fez o mal 
ao outro deve reparar o mal 
feito. A satisfação é consertar 
com amor o mal e os pre-
juízos causados aos irmãos 
que ofendeu pelos pecados. 
“A verdadeira conversão 
se completa pela satisfação 
das culpas, pela mudança 
de vida e pela reparação do 
dano causado... Assim, o 
penitente, esquecendo o que 
passou (Fl 3,13), integra-se de 
novo no mistério da salvação 
lançando-se para a frente” 
(Ritual da Penitência, p. 15). 

Quando a gente deve se 
confessar? A pessoa deve 
se confessar quando sentir 
necessidade do perdão e da 
reconciliação com Deus e 
com os irmãos. Não deve 
haver exageros, confessando-
-se por qualquer pecadinho, 
mas a Igreja recomenda 
“confessar-se ao menos uma 
vez por ano”. 

Enfim, cabe a todos nós 
cristãos, filhos rebeldes e 
dependentes do amor de 
Deus, nos preparar bem para o 
sacramento da reconciliação 
e experimentar como o Pai é 
misericordioso e não desiste 
nunca de nós! 

Acontece no próximo dia 15/06 
a festa de Corpus Christi, celebrada 
na paróquia Menino Jesus de Praga 
com uma missa e procissão além 
de enfeites na rua da igreja com 
imagens da festa e, por estarmos no 
Ano Mariano, de Nossa Senhora. 

Corpus Christi, cujo significado 
é Corpo de Cristo, é uma festa da 
Igreja Católica que tem o objetivo 
de celebrar o mistério da eucaristia, 
sacramento do corpo e sangue de 
Jesus Cristo.

Esta celebração acontecendo 
sempre 60 dias após o Domingo 
de Pascoa ou na quinta-feira sub-
sequente ao domingo em que se 
celebra a Santíssima Trindade, 
em alusão à Quinta-feira Santa 
quando o filho de Deus institui o 
sacramento da Eucaristia. 

Instituída pelo Papa Urbano 
IV no dia 8 de setembro de 1264, 

Corpus Christi carrega a tradição 
da procissão que lembra a cami-
nhada do povo de Deus, peregrino, 
em busca da Terra Prometida. 
O Antigo Testamento diz que o 
povo peregrino foi alimentado 
com maná, no deserto. Com a 
instituição da eucaristia, o povo é 
alimentado com o próprio corpo 
de Cristo.

O costume de enfeitar as ruas 
começou na cidade de Ouro Pre-
to, em Minas Gerais. A procissão 
pelas ruas é uma recomendação do 
Código de Direito Canônico que 
determina ao Bispo Diocesano que 
tome as medidas necessárias para 
que ocorra a celebração, a fim de 
testemunhar a adoração 
e veneração à Santíssima 
Eucaristia.
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Marcela  Pinoti

A cidade de São José do 
Rio Preto foi palco de um 
evento que ficará para sem-
pre na memória do público 
presente: o concurso Miss 
Rio Preto 2017. Realizado 
no último dia 19, no Teatro 
Paulo Moura, o concurso or-
ganizado com muita dedica-
ção, amor e profissionalismo 
pela equipe coordenada pelo 
Padre Silvio Roberto, contou 
com a participação de dezoito 
candidatas que concorreram 
ao título de miss. Cerca de 
70 pessoas entre equipe de 
organização, som, luz, segu-
rança, receptivo, camareiras, 
limpeza, cabelo, maquiagem, 
alimentação, trabalharam no 
dia do evento. Foram 60 dias 
de muitas reuniões, visitas, 
encaminhamento de ofícios, 
autorizações, captação de re-
cursos, ensaios, etc. para que 
o evento saísse do papel e se 
concretizasse em “beleza com 
propósito”, slogan adotado 
para o concurso.

Mais de quinhentas pes-
soas entre convidados, pa-
trocinadores, colaboradores, 
imprensa, autoridades e 
público pagante prestigiaram 
ao evento que resultou em 
uma renda líquida no valor 
de R$4.582,20.

Para apresentar o evento, 
as lindas Thais Celentano e 
Marisa Amorim deram um 
show de elegância e compe-
tência. A mesa de jurados foi 
composta por: Ana Carina 
Gois Homa (Miss Teen Inter-
nacional 1994 e Miss Brasil 
Versão Beleza Internacional 
1996); Bruna Tedeschi Al-
meida – Cirurgiã Dentista e 
Diretora da BTA; Fabinho 
Gonçalves (Maquiador); 
Fernanda Leme – Miss 
São Paulo 2014 e 2º Lugar 
No Miss Brasil 2014; Lizst 
Abdalla - Secretário Do De-
senvolvimento Econômico e 
Negócios de Turismo; Lucia-
no Stranghetti (Mister Rio 
Preto / São Paulo / Brasil In-

ternacional 2008 / Best Model 
Of America 2008); Patricia 
Godoi – Miss Brasil 1991  e 
Miss Novo Continente 1992; 
Dr. Renato Freitas – Médico 
Cirurgião Plástico e Waldner 
Lui – Jornalista e Advogado.

A vencedora do concurso 
foi Letícia de Pádua, de 18 
anos e modelo. Ela represen-
tará nossa cidade no Concur-
so Miss São Paulo 2018.

 Nossos mais sinceros 
agradecimentos a todos que 
colaboraram direta ou indi-
retamente para a realização 
deste evento. 

O Miss Rio Preto passa 
a fazer parte do calendário 
oficial de eventos com o apoio 
da Prefeitura Municipal.

Até 2018!

LAR SÃO VICENTE DE PAULO RECEBE RENDA DO CONCURSO
MISS RIO PRETO 2017

As vencedorAs forAm: 
1º lugar Miss Rio Preto - Letícia Pádua 
2º lugar Miss Rio Preto - Lúrian Serradilha
3º lugar Miss Rio Preto - Isabela Francini
4º lugar Miss Rio Preto - Gabriela Inácio 
5º lugar Miss Rio Preto - Larissa Carvalho
 
Miss Imprensa - Daniella Lima da Silveira 
Miss Internet - Maria Gabriela
Miss Fotogenia - Leticia Pádua
Miss Simpatia - Lúrian Serradilha

Muita gente ain-
da tem difi-
culdade em 

entender. Mas a Bíblia 
explica que há um só 
Deus. Segunda coisa que 
a Bíblia afirma é que são 
três pessoas distintas.  
No batismo de Jesus, 
cada um fez uma coisa 
diferente.  No relato, por 
exemplo, em Marcos 1, Jesus 
saiu da água, o Espírito Santo 
desceu como pomba e o Pai 
lá do céu falou: Pai, Filho e 
Espírito Santo.

Os três agindo, fazendo 
coisas diferentes ao mesmo 
tempo, os três perfeitamente 

Santíssima Trindade - O Mistério
A Bíblia 

ensina que há 
um só Deus. 

Em Efésios: 4:6 
fica claro isso: 
Há um só Deus 
e pai de todos, 
o qual é sobre 
todos, age por 

meio de todos, e 
está em todos. Graciela 

Andrade

Espírito Santo mos-
trando que Ele tem 
autoridade sobre 
o Espírito Santo. 
Nós entendemos 
que existem dife-
renças em termos 
de posição ou de 
autoridade, mas, ao 
mesmo tempo, a Bí-
blia afirma que são 

três pessoas, três pessoas da 
mesma categoria, três pessoas 
divinas.

Padre Sílvio explica que 
a Santíssima Trindade re-
almente é um mistério, ou 
seja, cada pessoa tem uma 
missão. “A primeira pessoa 

da Santíssima Trindade é 
Deus Pai, que é Criador e 
é o Deus amor. Jesus é o 
filho, o Salvador; e o Espírito 
Santo é aquele que continua 
as obras de Jesus depois que 
Ele voltou para o Céu e Ele é 
o amor de Deus, santificador, 
o nosso defensor e o nosso 
consolador”, afirma.

Cada um tem uma mis-
são. Uma função. Mas é um 
só Deus. Ou seja, o mesmo 
amor que rege os 
três.

unidos porque o propósito era 
o mesmo. E assim encontra-
mos três pessoas. A Bíblia 
afirma que existem diferenças 
entre eles, Jesus mesmo disse 
que o Pai é maior do que 
Ele, tem autoridade sobre 
Ele. Jesus mesmo enviou o 
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encontro segunda união

coroaÇão de nossa senHora

51º dia MundiaL da coMunicaÇão sociaL
Missa e Encontro da Pascom Diocesana na Rede Vida 

celebra o 51º Dia Mundial da Comunicação Social
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Karina 
Catelan

Muito além de troca de 
presentes, celebrar o Dia 
dos Namorados ao lado de 
alguém é vivenciar uma 
experiência de fé, pois atu-
almente é difícil encontrar 
pessoas dispostas a encarar 
um relacionamento sério e 
sólido. 

No caminho da vida 

para a eternidade, o namoro 
é como aquele período em 
que as pessoas programam 
uma viagem e nela decidem 
quem estará ao seu lado e sob 
que condições farão a sua 
viagem. É o namoro que vai 
definir o sucesso de todos os 
nossos outros passos da vida 
a dois, por isso investir nele, 

com seriedade, vale muito 
a pena.

Para começar bem um 
namoro, devemos lembrar 
a todo momento que Deus 
deve preencher o primeiro 
lugar em nossos relaciona-
mentos, uma vez que é o mais 
importante de todos, e com o 
namoro não seria diferente.

Feliz e Santo 
 Dia dos Namorados!

A seguir, acompanhe a 
visão de dois casais católicos 
sobre o namoro. O primeiro 
depoimento é de Camila 
Buck Pinheiro de Oliveira, 
namorada de Lawrence 
de Oliveira; os dois são 
coordenadores da Pastoral 

do Namoro da Paróquia; o 
segundo é da estudante de 
jornalismo Karina Catelan, 
participante da Pascom em 
nossa paróquia, e Thiago 
Figueira.

Namoro: uma união que tem como sua base Deus!

“O namoro é o momento no qual recebemos 
de Deus a missão de se encontrar no outro. 
É o período em que compartilhamos nossos 
princípios, compreendemos nossas diferenças 
e vencemos os primeiros desafios do relacio-
namento.  O namoro deve ser entendido como 
uma preparação para o casamento. 

Quando encontramos uma pessoa disposta 
a abrir mão de coisas mundanas, devemos 
valorizar, rezar e lutar para que o amor 
sempre se fortaleça e cresça cada dia, mais 
com muito respeito e dedicação. Viver um 
relacionamento é muito mais valoroso do que 
exibir um status para a sociedade. Namoro 
deve ser alegria e união.”

 “O Namoro é o tempo de conhecimento. 
É o tempo de conhecer o outro por dentro 
e de se revelar para o outro. É o tempo de 
aprender o sentido da palavra amor, e de 
como viver esse amor.  É o tempo de aprender 
a partilhar, a olhar o outro e compreende-lo, 
a doar-se.  É o tempo de aprender a viver 
com as diferenças, entender as imperfeiçoes, 
e conhecer as qualidades e defeitos.

No namoro, buscamos viver as emo-
ções, e entendemos que sem o respeito, a 
compreensão, o diálogo, a oração, amizade, 
o amor não tem a mesma força. É preciso 
decidir amar o outro, todos os dias para que 
cheguemos ao objetivo maior: o matrimônio.

Camila Buck Pinheiro de 
Oliveira e Lawrence de Oliveira Karina Catelan e Thiago Figueira

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

• O encontro do Grupo é vol-
tado 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, Segun-
da 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 
12/06/2017 a partir das 20:00 horas

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

É principalmente um espaço de iden-
tificação, 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!

• 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.



Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente
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João Vítor
Cordioli

Ser Diácono é estar sempre 
presente para executar o serviço do 
ministério de Deus. Considerado 
ministro ordenado, o Diácono tem um 
papel muito importante dentro da pa-
róquia. Sua presença na comunidade, 
com toda solicitude e disposição para 
ajudar os fiéis necessitados, é de suma 
importância. A Diaconia significa 
“Prestar Serviço”, então, o diácono 
é encarregado do cuidar e ajudar 
os paroquianos e é de importância 
imensurável para a paróquia, pois 
está sempre disponível para atender 
e acolher cada um pessoalmente.  

O nosso Vigário Leandro afirma a 
importância do Diácono para a nossa 
comunidade: “O Diácono está sempre 
presente, ajuda muito os fiéis e me 
ajuda muito. Nas santas missas, na 
capela, sempre o Diácono está me 
auxiliando. Sempre muito paciente, 
educado, com um coração muito 
aberto”. 

Nossa paróquia foi presenteada 
por Deus com o nosso Diácono, Aris-
tides, pois sempre esteve disposto 
a ajudar o próximo. Um dom que 
o acompanha desde a sua carreira 
profissional. Promotor de justiça 
aposentado, Aristides sempre foi 
muito solícito e justo com as pessoas 
que precisavam dele. “Desde que me 
mudei para Rio Preto, sempre tive 
muito respeito e admiração pelo até 
então Dr. Aristides. Tive a felici-
dade de conhecê-lo realmente. Um 
homem íntegro, generoso e amigo. 
No momento que mais precisei em 
minha vida, quando meu marido 
veio a falecer, tive vários problemas 
judiciais e psicológicos, foi o Aristi-
des que me estendeu a mão”, afirma 
Isabel Cristina Cordioli, paroquiana 
e amiga de Aristides.

Aristides, quando recebeu o cha-
mado de Deus para servir à nossa pa-
róquia, se entregou de corpo e espírito 
na função de diácono. “Depois de 
seu excelente trabalho no Ministério 
Público, Aristides foi chamado por 
Deus para se doar como Diácono 

O 6º Princípio Básico do Amor- 
Exigente é Influenciador.

Quando o comportamento é sau-
dável, ele promove força de ação. En-
tretanto, diante de um comportamento 
inaceitável, não podemos competir com 
a outra pessoa ou perder a dignidade. 
É preciso manter o equilíbrio. Ao cui-
darmos dos nossos comportamentos, 
é fundamental a adoção de atitudes 
de ação e não somente de reação.  As 
maiores besteiras de nossa vida são 
construídas nos momentos de reação. 
Reagir é uma forma de manifestar nosso 
descontrole comportamental. 

 “COMPORTAMENTO” 
Nosso comportamento tem poderes 

que desconhecemos. Se sou afetado (a) 
pelo comportamento do outro, o nosso 
comportamento também é capaz de 
afetar aos outros, portanto precisamos 
cuidar, analisar e rever nossas atitudes. 
É complicado desejar ao nosso redor 
pessoas equilibradas se vivemos em 
estado de loucura.

 Na maioria dos lares, nos 
deparamos com famílias perdidas por 
controversas no âmbito comportamen-
tal. Por isso nós, pais e mães, devemos 
estar atentos uma vez que nosso papel é 
essencial no lar e na sociedade. É pre-
ciso manter o equilíbrio, se quisermos 
dominar as situações e conduzir nossas 
famílias no rumo certo. Devemos ser 
pessoas que agem e não as que reagem, 
com objetivos e cientes de que “O que 
forma nossos filhos não é o que dizemos, 
mas o que fazemos e que nos é tirado 
como lição. As palavras movem, os 
exemplos arrastam”.  

Precisamos separar o comportamen-
to de pessoa a pessoa. Seria desejável 
que todos agissem com bom senso, 
vendo as coisas como são e fazendo-as 

como deveriam ser feitas. Assim sendo, 
se nossos comportamentos afetam a 
outros precisamos adotar atitudes que 
os afetem de forma positiva, eliminan-
do a negatividade como a violência e 
agressividade, as agressões verbais, as 
comparações, as acusações, as gritarias, 
os maus exemplos, a permissividade, a 
alienação, o abuso de consumo; além 
de tudo que prejudica, por exemplo: o 
mau humor, o exagero de autoridade, 
a possessão, a ausência de Deus, etc. 
Precisamos ser coerentes com aquilo 
que falamos e fazemos, porque quando 
adotamos um comportamento tranqui-
lo, equilibrado e verdadeiro podemos 
corrigir com firmeza e com amor; 
quando sabemos elogiar o merecido 
desenvolvendo o hábito do diálogo, 
quando somos presentes na vida das 
pessoas que amamos e vivenciamos 
uma espiritualidade, entre outros 
tantos, estamos adotando atitudes e 
comportamentos capazes de influenciar 
positivamente. 

Quando amadurecemos, acorda-
mos, nos tornamos mais realistas e bem 
conscientes podemos nos perguntar an-
tes de qualquer atitude e comportamen-
to: quero isso, devo isso, posso isso? A 
razão aos poucos nos alerta para o fato 
de tem coisa que queremos, mas não 
devemos; tem coisa que devemos, mas 
não podemos; tem coisa que podemos, 
mas não queremos e descobrimos que 
para ter paz de espírito, o que queremos 
tem que ser o que podemos e é o que 
devemos fazer. Como disse o apóstolo 
Paulo, na sagrada Escritura: “Tudo me 
é lícito, mas nem tudo me 
convém”.

AMOR EXIGENTE Servindo com a Vida: diácono 
Aristides, um exemplo de vida 

dedicada ao próximo

na nossa Paróquia. E nessa função, 
revelou-se uma pessoa dedicada, 
estudiosa e sempre preocupada em 
fazer o melhor para honra e gloria de 
Deus”, disse Regina Novelini, amiga 
do Diácono há mais de vinte anos. 

Aristides foi muito importante 
na chegada do nosso pároco. Padre 
Sílvio disse que quando chegou a Rio 
Preto foi o Aristides que o ajudou na 
sua adaptação: “Quando cheguei, o 
Diácono foi quem me deu referências, 
orientações de como lidar com certas 
questões da paróquia. Sou muito 
grato a ele, ao seu trabalho pastoral, 
seu zelo, seu carinho. Tudo que ele 
tem feito para nós é de grande valia”. 

No dia 2 de junho, o Diácono Aris-
tides aniversaria. E como Aristides 
sempre esteve presente para nossa 
comunidade, seja como paroquiano 
ou Diácono, a nossa paróquia, hoje, 
presta esta homenagem para este 
homem iluminado por Deus. 

Parabéns, Diácono Aristides! Que 
Deus o conserve e que a Santíssima 
Virgem Maria sempre interceda por 
você, por sua família. Que você tenha 
sempre seu ministério renovado para 
continuar servindo a nossa 
paróquia com tanta graça 
e amor.

Diácono Aristides
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Coordenadora do 
Apostolado da Oração
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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

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Junho para nós, católicos e prin-
cipalmente para o Apostolado da 
Oração, é muito especial, pois é o 

mês do Sagrado Coração de Jesus e do 
Imaculado Coração de Maria. E o dia 
consagrado a Ele é sempre celebrado 
na Sexta-feira depois da Oitava de 
Corpus Christi. Esse foi um pedido do 
próprio Jesus feito a Santa Margarida 
Maria Alacoque, uma freira francesa 
nascida em 1647 que sentiu o chamado 
para a vida religiosa e, aos 25 anos, 
entrou para o Mosteiro da Visitação 
de Paray-le-Monial.

Foi nesse Mosteiro que Jesus se 
apresentou a Margarida Maria como 
“manso e humilde de coração”. Ela 
recebeu ainda revelações especiais 
do Coração de Jesus: “Meu Divino 
Coração está tão abrasado de amor 
para com os homens, mas deles recebo 
somente ingratidões e desprezo. Isso 
me entristece e me custa muito mais do 
que tudo que sofri na minha Paixão”. E 
completou: “Eu prometo, na excessiva 
misericórdia do meu Coração, que 
concederei a graça da penitência final 
a todos que comungarem na primeira 
sexta-feira de nove meses seguidos”.

Jesus nos ama e tem um coração 
que bate forte e quer ser correspondi-
do. Ele quer que o amemos como so-
mos, não é preciso que sejamos santos 
para amá-lo. Diante da ingratidão dos 
homens, precisamos e devemos amar 
Jesus por todos os que não o amam.

A devoção ao Coração de Jesus 
tornou-se na Igreja uma das devoções 
mais queridas dos fiéis, pois incentiva 
ao máximo a frequência aos sacra-
mentos e a oração.

A festa do Sagrado Coração de 

Jesus, neste ano de 2017, será no dia 
23 de junho, quando  teremos uma 
missa solene às 19h30h, com entre-
ga de fitas para novos associados. 
Mas antes disso, em preparação para 
esta Solenidade, teremos o Tríduo 
de Orações nos dias 20, 21 e 22 de 
junho às 15h na Igreja. Todos estão 
convidados!

JESUS espera você para louvá-lo 
e adorá-lo!

IMACULADO CORAÇÃO 
DE MARIA

“Para salvar as almas dos pobres 
pecadores, Deus quer estabelecer no 
mundo a devoção ao meu Imaculado 
Coração”, disse a Santíssima Virgem 
na aparição de 13 de julho de 1917 aos 
três pastorinhos de Fátima. Por isso a 
importância dessa devoção. 

Quem se apoderar de verdadeiro e 
sincero amor por essa boa Mãe, purís-
sima e inigualável, e pôr em prática a 
devoção ao seu Imaculado Coração, 
será favorecido por seu contínuo 
amparo. Por maiores que tenham sido 
os pecados cometidos, Nossa Senhora 
intercederá pelo fiel devoto junto ao 
seu Divino Filho, obtendo-lhe todas 
as graças necessárias.

Faremos nossa homenagem de 
gratidão à nossa mãezinha e ao seu 
Imaculado Coração na missa do dia 
24 de junho, às 7 h da manhã.

Todos estão convidados!

SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
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fatos e fotos

retiro do Jupac eM Jaci

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

Missa de Santa Rita, bênção das rosas

Café da tarde no Praça Shopping

Almoço de aniversário 
 da Venina Breviglieri

Almoço com Ana Maria Esper e 
Alice Maiotto no restaurante H2 Pastoral Familiar recebe imagem 

peregrina da Sagrada Família

11ª Festa da Pizza do Amor Exigente

Bacalhoada de confraternização dos casais do Vupac

Primeira Comunhão dos adultos

Camila, integrante da Pascom, 
comemorou mais um ano de vida! Deus 

a cubra de bênçãos e obrigada pela 
preciosa ajuda e disponibilidade. Você é 

muito especial!
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Gabriel  Bonfim

Viva Santo Antônio, 
São João, São Pedro 

e São Paulo

aconteciMentos da capeLa

Aniversariantes do mês

Envio dos 
catequizandos 
que farão a 
1a. comunhão 
no dia 11-06 e 
dos jovens que 
receberão o 
sacramento da 
crisma

Coroação de 
Nossa Senhora 

pelos jovens 
e crianças da 

Capela emocionou 
a  todos da 

comunidade

Então chegou o mês de junho, mês 
em que a Igreja Católica comemora 
com alegria os Santos populares. É 
tempo de muitas novenas e, claro, 
muitos arraiás no Brasil inteiro. Co-
nheça um pouco sobre cada um. 

SANTO ANTÔNIO: O grande 
pregador do evangelho, é celebrado 
no dia 13 de junho. Santo Português, 
cuja  fama se espalhou pela grande 
santidade,  e sobretudo pelos seus 
sermões. 

É relatado em seus milagres que 
certa vez os homens não queriam 
escutar o seu discurso. Com isso, ele 
foi pregar para os peixes na beira de 
um rio. De repente, todos os peixes 
saíram para escutá-lo. Santo Antônio é 
conhecido por suas pregações sempre 
voltadas para o reino de Deus. 

SÃO JOÃO BATISTA: O percur-
sor, aquele que veio anunciar a vinda 
do messias, do salvador. É celebrado 
dia 24 de junho. Há uma grande de-

voção por João Batista por ser aquele 
que apontou Jesus Cristo falando que 
era o cordeiro de Deus. 

São João é o único santo no ca-
lendário da igreja que tem celebração 
para a festa do seu nascimento e a do 
seu martírio; para os demais santos, 
apenas celebramos a  data de sua mor-
te, ou seja o nascimento para Deus. 

SÃO PEDRO E SÃO PAULO: 
Celebrados dia 29 de junho, dia do 
Papa. Pedro o primeiro papa, aquele 
em que Jesus Cristo entregou o pri-
mado da igreja: “Tu és Pedro e sobre 
essa pedra edificarei a minha igreja.” 
Pedro é o doutrinador. 

Paulo, de perseguidor dos cristãos, 
torna-se o grande apóstolo, o grande 
missionário. São Pedro 
e São Paulo são as duas 
colunas da igreja, que 
sustentam fé do povo.

Conheça um pouco sobre os Santos 
populares da Igreja Católica
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aniversários de Maio
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Carlos Renato, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Matheus Salles

batizados na paróquiacasaMentos na paróquia

Miguel e Adriana Ricardo e Evelin



Fotos: Ariuce Schiavon, Matheus Sales e Pe. Silvio
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O suspense para 
o anúncio final

A vencedora 
Letícia Pádua

Paulo Esteves, tesoureiro do 
Lar São Vicente de Paulo

Padre Silvio com as ex-misses Rio Preto, Tais 
Celentano, Maria Rita, Maria Célia e Sueli Tagliaferro

Padre Silvio com Liszt Abdala, secretário 
do Desenvolvimento Econômico e 

Turismo Municipal

Padre Silvio com Ana Carina, Miss Brasil Beleza 
Internacional, Patricia Godoy (Miss Brasil 1991), 

Fernanda Leme, (Miss São Paulo, 2014) Padre Silvio canta ao público

Misses Imprensa, Simpatia e Fotogenia

Finalistas com o prefeito Edinho Araújo 
e a primeira dama Maria Elza

Assistentes de palco, Wesley, Marcela, Junior e Rodrigo

As 10 semifinalistas


