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EDITORIAL

A fAmÍliA do pAdre é A comunidAde

É com muito pesar que a Paróquia 
Menino Jesus de Praga informa que, em 
conjunto com a comissão organizadora, a 
Festa Julina desse ano está cancelada, 
uma que se entendeu não haver motivos 
para uma comemoração diante do abalo 
emocional de toda comunidade.

A devolução do dinheiro aos que ha-
viam comprado as mesas, e das prendas 
aos doadores está sendo organizada e a 
medidas serão informadas pela Secretária 
da Paróquia e aos finais das missas.

Clamamos pela compreensão de todos 
e pedimos que continuem 
em contínua oração pelo 
nosso querido Pe. Sílvio 
Roberto.

NoTa DE 
caNcElamENTo 
da Festa Julina

Sempre me senti muito abençoada por ter 
um tio padre, por poder ter passado minha 
infância e ter crescido dentro da igreja, pois 

era também a casa da minha avó (Casa Paroquial 
da Igreja Santa Luzia em Votuporanga).

Meu tio sempre foi um padre diferente; sempre 
fugiu dos padrões, com seu carisma único, com seu 
coração enorme, com seu desapego, mas sempre o 
vi semeando amor.

Sua enfermidade me fez pensar que somos 
apenas a família ‘dos Santos’, que é privilegiada 
por ter alguém tão iluminado e ungido com o Silvio 
Roberto (como minha avó fazia questão de chamá-
-lo); somos a família de sangue, na qual ele é um 
tio carinhoso, presente, além de ser um irmão e 
cunhado dedicado, também um filho muito querido.

A verdadeira família dele é a sua comunidade! 
São os fiéis que estão todos os dias o lado dele, 
que notam seus momentos de tristeza, mas também 
compartilham suas alegrias.

Na corrente de oração que ocorreu em frente 
à Beneficência Portuguesa (abraço ao Hospital), 
um senhor se aproximou e me disse: “vocês são 
parentes, nós somos a família dele!”, e isso não 
saiu de minha cabeça.

É isto! VOCÊS SÃO A FAMÍLIA PADRE SÍL-
VIO e estão exalando amor pela sua cura, pela sua 
saúde. O amor que ele semeia ao longo da sua vida 
como sacerdote e que, mesmo enfermo, está evange-
lizando, está unindo pessoas, unindo religiões com 
o mesmo propósito: aumentar a nossa fé, crer neste 
DEUS que é único e que poderá curá-lo para que, 
em breve, volte à sua missão nesta comunidade que 
tanto lhe ama e a escrever neste editorial.

“TUDO PASSA E SÓ FICA O AMOR!”

Manoela dos Santos Sanchez
Sobrinha do Pe. Silvio Roberto em nome de minha 

família que está cheia de gratidão por todas as 
manifestações de carinho e fé!Sobrinha Manoela e o Padre

Marcela Sanchez, Manoela dos Santos Sanchez, Maria 
Herminia F.S.Sanchez e Carolina Sanchez  (sobrinhas e irmã)

Manoela com marido Lawrence Ferrari Olivo e o Padre

Manoela e o Padre
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artigo:

Diácono: 
Aristides 

Pereira dos 
Santos

SACRAMENTO DA UNÇÃO DOS ENFERMOS
Na leitura atenta dos 

Evangelhos encontramos 
inúmeras situações em que 
Jesus, em suas atividades, 
tinha profunda atenção para 
com todos os doentes. Além 
de atencioso, Ele restituía-
-lhes a saúde e aproveitava 
a ocasião para evangelizá-
-los, assim como as pessoas 
presentes. Esse carinho, essa 
compaixão, que Jesus tinha 
para com os doentes Ele o 
transmite aos apóstolos e à 
sua Igreja.

Assim, Jesus deixa na 
sua Igreja um sacramento 
especial para atender aos 
doentes: a Unção dos Enfer-
mos, embora sem ainda ter o 
nome de sacramento na época 
do instituidor. A Unção dos 
Enfermos era praticada já 
nos tempos de Jesus e dos 
Apóstolos, pois lemos em 
Mc 6,13 que os Apóstolos 
ungiam os doentes. E em Tg 
5,14 está muito claramente 
indicada a prática da Unção 
dos Enfermos: “Algum de 
vocês está doente? Chame os 
presbíteros da Igreja a fim de 
rezarem sobre ele depois de 
o terem ungido com óleo em 
nome do Senhor. A oração da 
fé salvará o doente e o Senhor 
o aliviará. Se ele cometeu 
pecados, estes lhes serão 
perdoados”.

A constituição apostólica 
Sacram unctionem infirmo-
rum, de 30 de novembro de 
1972, seguindo o Concílio 
Vaticano II, estabeleceu que 
doravante, no rito romano, 
se observe o seguinte: “O 
Sacramento da Unção dos 
Enfermos é conferido às pes-
soas acometidas de doenças 
perigosas, ungindo-as na 
fronte e nas mãos com óleo 
devidamente consagrado 
– óleo de oliveira ou outro 
óleo extraído de plantas -, 
dizendo uma só vez: “por esta 
santa unção e por sua piíssima 
misericórdia, o Senhor venha 
em teu auxílio com a graça 
do Espírito Santo, para que, 
liberto de teus pecados, Ele 
te salve e, em sua bondade, 
alivie teus sofrimentos”. 

No Catecismo da Igreja 
Católica também encontra-
mos: “A Unção dos Enfer-
mos não é um sacramento só 
daqueles que se encontram 
às portas da morte. Portanto, 
tempo oportuno para receber 
a Unção dos Enfermos é cer-
tamente o momento em que o 
fiel começa a correr perigo de 
morte por motivo de doença, 
debilitação física ou velhice. 
Se um enfermo que recebeu a 
Unção dos Enfermos recobrar 
a saúde, pode, em caso de re-
cair em doença grave, receber 

de novo este sacramento. No 
decorrer da mesma enfermi-
dade, este sacramento pode 
ser reiterado se a doença se 
agravar. Permite-se receber 
a Unção dos Enfermos antes 
de uma cirurgia de alto risco. 
O mesmo vale também para 
as pessoas de idade avançada, 
cuja fragilidade se acentua” 
(número 1514). 

Na administração da un-
ção dos enfermos usa-se o 
óleo para ungir a fronte e as 
mãos da pessoa enferma. O 
óleo, como sinal “significan-
te”, lembra o alívio, o lenitivo 
da dor. O “significado” é 
Cristo que associa nossas 
dores às suas e nos conforta 
nas dores e sofrimentos da 
doença. O “significante”, 
como sinal sacramental, é o 
óleo. O “significado”, como 
realidade presente, é Cristo 
que está aliviando as dores 
do cristão, associando-as às 
dores do crucificado e res-
suscitado. 

Só os sacerdotes (bispos 
e presbíteros) são ministros 
da Unção dos Enfermos. É 
dever dos pastores instruir os 
fiéis sobre os benefícios deste 
sacramento. Que os fiéis in-
centivem os doentes a chamar 
o sacerdote, para receber este 
sacramento. Que os doentes 
se preparem para recebê-lo 

com boas disposições, com a 
ajuda de seu pastor e de toda 
a comunidade eclesial, que é 
convidada a cercar de modo 
especial os doentes com suas 
orações e atenções fraternas.

Diz também o Catecis-
mo da Igreja Católica que, 
“como todos os sacramen-
tos, a Unção dos Enfermos 
é uma celebração litúrgica 
e comunitária, quer tenha 
lugar na família, no hospital 
ou na Igreja, para um só 
enfermo ou para todo um 
grupo de enfermos. Palavra 
e Sacramento formam um 
todo inseparável. A Liturgia 
da Palavra, precedida de um 
ato penitencial, abrirá a cele-
bração. As palavras de Cristo, 
o testemunho dos apóstolos, 
despertam a fé do enfermo e 
da comunidade para pedir ao 
Senhor a força de seu Espíri-
to” (número 1517). 

Enfim, a Unção dos enfer-
mos tem, pois, como efeitos: 
dar a graça, a força, para 
enfrentar de maneira cristã a 
doença, amenizando assim a 
dor, pela fé. Oferece a pos-
sibilidade da reconciliação 
pelo perdão dos pecados que 
o doente não possa confessar. 
Esse sacramento – que não 
é mágico - supõe que aque-
le que o recebe tenha fé e 
acredite que nos sinais Deus 

está presente com sua graça 
e salvação. 

Com a Unção dos Enfer-
mos a Igreja pretende ajudar 
o doente a enfrentar a doença 
e a entregar-se confiante nas 
mãos de Deus, de onde saímos 
e para onde voltaremos. Ela 
é o sacramento da esperança 
e não do desespero. É a es-
perança de que nossa vida, 
mesmo morrendo, não nos é 
tirada, mas transformada em 
vida eterna! 

Para finalizar, a Unção dos 
Enfermos não é um sacramen-
to administrado com o fim 
de o doente se livrar de uma 
doença, embora, às vezes, a 
graça divina opere uma cura 
corporal ou psíquica. Nesse 
caso, além da cura, a unção 
enriquece a experiência espi-
ritual do doente. 

Quem recebe com fé o sa-
cramento sente o conforto di-
vino em sua vida; percebe que 
Deus se encontra presente em 
todas as etapas da existência 
humana, mesmo naquelas em 
que nossas forças fraquejam, 
como na doença e na dor! 

Centenas de pessoas têm vindo em nossa paróquia, em 
busca da cura do corpo e da alma através das Missas de Cura 
e Libertação. As missas são repletas de adoração, louvor, 
ungidas pelo Espírito Santo. 

A cada mês presenciamos mais fiéis nessa celebração que 
é repleta de testemunhos que enchem nossa alma de alegria.

A próxima missa será dia 04 de julho, às 19h30, celebrada 
pelo Padre Leandro, acompanhado pelo Grupo de Oração que 
fará o louvor.

Traga seus pedidos, junte-se a nós nessa missa 
tão cheia da presença do Espírito Santo.

Missa de Cura e Libertação é bênçãos sobre bênçãos

Marcela  Pinoti

Foto: Terezinha Vieira Foto: Terezinha Vieira



JULHO/20174

RazõEs PaRa PaRTIcIPaR Do BERaká

A comunidade Menino Jesus 
de Praga se uniu a parentes e 
amigos em um grande abraço 

simbólico, em dois dias, na frente 
do hospital Beneficência Portuguesa 
para oração e pedidos de cura do 
Padre Silvio.

Foram momentos de muita emo-
ção, fé, lembranças, louvor e amor. 

Juntos, todos cantaram, rezaram, 

“O Beraká é uma experiência única para toda família. Eu já presenciei 
várias curas e libertação que aconteceram durante o Beraká. Por exemplo: 
uma prima que mora em New Orleans nos Estados Unidos estava vindo ao 
Brasil para se despedir da família, pois ela foi diagnosticada com CA ósseo 
com metástase e ela já tinha operado há algum tempo do tumor primário 
na mama.

Diante do Santíssimo e com a intercessão do Roberto Tannus e de toda 
família, minha prima alcançou uma graça. Ela ainda luta contra o câncer, 
mas está viva, disposta, a maioria dos tumores desapareceram, outros esta-
cionaram. Ela tem uma qualidade de vida excelente e teve o mais importante: 
seu encontro pessoal com Deus.

Como há um número muito grande de pessoas 
que intercedem pelo Beraká existe ali uma força, 
energia e presença de Deus, de Jesus e do Espírito 
Santo muito fortes. O encerramento com o Santís-
simo e os fogos é algo inacreditável, me comove só 
de lembrar. Se a pessoa abrir o coração de verdade 
e desejar receber uma graça, com fé ela alcançará 
o que for buscar para ela e sua família.  

Bênçãos sobre bênçãos são derramadas em 
abundância em Nome de Jesus!”

Depoimento de Heloiza Andrade Gouveia Vilela Curti

“Quem entra naquele recinto já é transformado, porque muitas orações 
estão acontecendo. Quando a gente está lá dentro, sentimos como estivéssemos 
flutuando, uma paz, é algo tão diferente.

Muitos testemunhos, como jovens que foram transformados, que viviam nas 
drogas e que receberam alguma transformação. Há também os pregadores 
que vêm de todos os estados; eles possuem uma espiritualidade muito grande 
que tem poder de cura de libertação; além disso, tem grupos de jovens, mú-
sicas lindas. Cada comunidade tem a sua barraca, por isso tem os plantões 
de orações e de confissões.

Lá todo mundo está com um sorriso! Não 
existem pessoas emburradas e mal-humoradas.  
Você pode encontrar pessoas chorando, mas é 
chorando de graça, de emoção. 

Eu sempre trabalhei e se você tem qualquer 
cargo, não importa, porque a gente está lá para 
servir a Deus acima de tudo, pois assim como 
recebemos a bênção temos que agradecer e eu sou 
uma pessoa abençoada, só tenho que agradecer. 
Às vezes, eu fico imaginando, que ali é como o 
céu... sabe todo mundo do bem, todo mundo unido, 
uma bênção mesmo.”

Depoimento de Ismênia Soares de Oliveira

Karina 
Catelan

Por que devo ir e levar minha família ao Beraká?
Nos dias 8 e 9 de julho acontece a 22ª edição do Beraká em Rio Preto. Assim como o próprio nome diz, o Beraká é um vale de bênçãos. 

Do bebê até o idoso, todos podem participar e receber as graças do Senhor no evento.  Lá você encontra barracas com entretenimentos para 
crianças, doces, sagados, cachorro quente, pizza, livros, camisetas e artigos religiosos, além de muita música e palestras.  Mas, muito além 
de tudo isso, o Beraká é a oportunidade de encontro pessoal com Deus. 

Marcela  Pinoti

Abraço simbólico pela cura do padre silvio reúne centenas de fiéis

Fotos: Terezinha Vieira

elevaram suas preces, pedidos, pen-
samentos positivos e uma luz intensa 
de amor e fé consumiu aquele lugar e 
queremos crer, que “tocou” o coração 
do nosso bom pastor.

Padre Silvio sempre semeou o 
amor, e hoje colhe o amor de toda 
comunidade.

Termino essa nota com dois versí-
culos bíblicos: “Peçam, e será dado; 
busquem, e encontrarão; batam, e a 
porta será aberta”.  (Mateus 7:7). 

“E tudo o que pedirem em ora-
ção, se crerem, vocês re-
ceberão”. (Mateus 21:22).

Amém!
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João 
Paulo 

Paladino

No dia 2 de junho de 
2017, foi celebrada em nossa 
paróquia mais uma missa 
em função do sacramento da 
crisma. Nesse sacramento, tal 
como ocorreu no Pentecostes, 
o Espírito Santo desceu sobre 
a comunidade dos discípulos, 
então reunida. Assim como 
neles, o Paráclito também 
desceu em cada batizado que 
pediu à Igreja esse dom [Es-
pírito Santo]. Dessa forma, o 
sacramento tem por finalida-
de encorajar o fiel e também 

o fortalecer para uma vida de 
testemunho de amor a Cristo. 
A missa foi celebrada pelo 
Vigário Geral, Padre Irineu 
Vendrami e concelebrada por 
nosso Pároco, Sílvio Roberto, 
que esteve desde o início em-
penhado em acolher e festejar 
o fim desse ciclo na vida dos 
crismandos.

Atualmente, a crisma é 
um sacramento que exige 
uma preparação de dois 
anos. A igreja submete o 
jovem a encontros semanais 

de perseverança, dirigidos 
por catequistas e divididos 
em dois ciclos (primeira e 
segunda etapa), nos quais o 
crismando é imerso em con-
teúdos cristãos e experiências 
de vida interior através de 
estudos, oração e reflexão a 
cerca dos ensinamentos de 
Cristo e da doutrina católica. 
A escolha por receber esse 
sacramento exige do fiel 
maturidade e traz consigo a 
autonomia das decisões como 
cristão, que após receber o 

batismo do Espírito Santo 
deve agir conscientemente 
e evangelizar mundo a fora, 
para que todos conheçam a 
face de Jesus oculta em nós. 

Nesse processo, foram sa-
lientadas pelos catequistas e 
por nosso pároco as responsa-
bilidades da caminhada cristã 
e a importância de continuar 
ativo nas atividades da igreja, 
mesmo após a crisma. Em um 
encontro de finalização desse 
ciclo, os jovens puderam 
refletir e entender através de 

palestras, dinâmicas e parti-
lhas, a necessidade de estar 
constantemente na busca 
pela manutenção da fé. Sendo 
apresentadas as pastorais e 
as diversas ramificações da 
igreja na vida em comunidade 
aos adolescentes, os crisma-
dos puderam compreender as 
possibilidades de servir e par-
ticipar da igreja 
além do proposto. 

“Para mim, o processo da crisma foi 
fundamental, pois foi o que me trouxe de 
volta à igreja. Eu estava meio perdido no 
início, porque ainda tinha dúvidas e não 
conseguia me livrar delas, mas ao iniciar 
a crisma, pude entender muitas coisas 
e aprender sobre o que acredito. Hoje 
eu participo de um grupo de jovens na 
Paróquia Maria Mãe de Deus, o JUPAM, 
que continua me afirmando na fé e me 
ensinando mais a cada vez.”

Leonam Rossini Bueno, 16 anos    

cRIsmaR É coNFIRmaR DIaRIamENTE o 
amoR PoR JEsUs E PoR sUa IGREJa

“A Confirmação aperfeiçoa a graça batismal; é o Sacramento que dá o Espírito Santo para enraizar-nos mais profundamente na filiação divina, 
incorporar-nos mais firmemente a Cristo, tornar mais sólida a nossa vinculação com a Igreja, associar-nos mais à sua missão e ajudar-nos a dar teste-
munho da fé cristã pela palavra, acompanhada das obras.” (CIC §1316)

“A crisma foi para mim uma das melhores expe-
riências que vivi. Ela tem uma importância muito 
grande para nós, católicos, uma vez que por meio 
dela, nós nos aproximamos mais de Deus e confirma-
mos a nossa fé. Cumprida essa etapa, é preciso que 
continuemos praticando tudo que nos foi ensinado. 
Depois que terminei a Crisma, comecei a frequentar 
o JUPAC, onde hoje quero continuar minha cami-
nhada. Para mim, a Crisma se resume a ensinar que 
é essencial prosseguir com Cristo para que nunca 
nos afastemos de Deus e para que estejamos sempre 
buscando a santidade.”

 Aiane Castilho Cabral, 15 anos 
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fatos e fotos
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira e Débora

Ricardo e ThaísHeitor e Andreia
Cíntia e Rodrigo na Capela Nossa 
Senhora Aparecida em Mirassol

Encontro da Pastoral do Namoro
Paróquia Menino Jesus de Praga

Adriane, Adrieli e Cirelli palestrantes - 
Encontro Pastoral do Namoro

Bênção das alianças de Mayara G. 
Gonçalves e Samuel H. P. Silva1ª Feijoada dos vicentinos

Presente da Santa MadonnaPastoral do Dízimo

Na Praça é 
Nossa / SBT

Missa de São João

Missa na Rede VidaMissa do Sagrado Coração de Jesus

Família em Luto 7º dia Família do pe. Silvio na missa

Participação no programa SBT e 
Você com Mira Filizola e Misses

Clube de Mães faz entrega de colchas de 
retalhos a Pastoral do Morador de Rua 

Café da manhã com a comunidade

Bodas de diamante do casal Adoce e 
Maria, no condomínio GaivotasBênçãos com Rene Cruces Caro

batizado na paróquiaCasaMentos na paróquia

Corpus Christi Missa da Catequese Missa e procissão de Santo Antônio Reunião JUPAC

Reunião e 
missa

Pastoral 
Empreendedor
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aniversários de JUnHo
Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplico, Ricardo Piovesan, Terezinha Vieira, Débora

Letícia Pádua, pe. Silvio 
e  Lúrian Serradilha

Leticia Pádua, Miss Rio Preto, Liszt 
Abdalla, Secretário de Des. Econ. 
e Negócios de Turismo e Lúrian 

Serradilha 2º lugar Miss Rio Preto

Padre Silvio 
com o prefeito 

Edinho Araújo no 
lançamento do 
Rodeo Country 

Bulls no Shopping 
Iguatemi Com Paulo Emílio e a esposa Livia

Com Dr Geovanne e família no 
lançamento do Rodeo Country Bulls 

no Shopping Iguatemi

lançamento do Rodeo country 
Bulls no shopping Iguatemi



missa de Nossa 
senhora Rosa 

mística: oração, 
sacrifício e 
penitência
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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.

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

AMOR EXIGENTE

Este assunto requer um olhar 
e uma reflexão de como estamos 
levando a nossa vida, as neces-
sidades de mudanças e para quê, 
somente a partir deste momento 
podemos ter uma ideia do que 
realmente precisa ser mudado. 

“TOMADA DE ATITUDE”
Tomar atitude é sair do maras-

mo, da mesmice é realmente partir 
para uma nova experiência e nova 
vida, mas sempre consciente do 
que se está fazendo, para não se 
arrepender no futuro. Para isso 
vale uma atitude bem pensada e 
positiva, revisando atitudes toma-
das até aqui, considerando o que 
foi positivo e o que foi em vão! 

Este inventário pessoal é 
intransferível e pode fazer a di-
ferença na qualidade de vida que 
cada um de nós busca como meta 
ou filosofia de vida. Ao fazermos 
este inventário, algumas perguntas 
precisam ser analisadas e consi-
deradas:  

-Eu estou feliz com a vida que 
estou levando, estou bem e faço 
o bem?

-As minhas relações estão me 
fazendo feliz, faço dessa felicida-
de uma extensão aos que convivo? 

-Até que ponto os outros 
influenciam na vida que estou 
levando ou trabalho isso indepen-
dentemente? 

- Estou certo do que devo fazer 
quando tomar uma atitude?

É importante assumir posições 
claras, bem definidas, com firmeza 
e perseverança tornando esses 
itens pontos fortes.  

O que leva as pessoas, em geral, 
a não tomar atitudes é o medo de 
possíveis reações, insegurança 
em manter a atitudes tomadas, 

de assumir as consequências e 
perder conveniências. Esquece-se 
de avaliar o risco de que também 
podem ocorrer perdas importantes 
e irrecuperáveis, assim como as 
probabilidades do sucesso de uma 
atitude tomada. 

Enquanto na diversidade de si-
tuações quanto mais tardamos em 
tomar novas atitudes, mais estas se 
agravam. Portanto a perseverança 
é o segredo para obtenção de gran-
des mudanças que só ocorrerão 
com o empenho e propósito. Estar 
disposto em dizer SIM à Coragem, 
Criatividade,  Mudança, Bom 
Humor, Compromisso, Firmeza 
e Perseverança. Dizer NÃO à: 
Acomodação, Indiferença, Re-
signação, Autopiedade, Raiva e 
Medo.  

Para isso devemos começar 
tomando uma atitude em relação a 
nós próprios, uma atitude que nos 
corrija as inadequações. Inician-
do por uma atitude de coragem, 
sem medo, procurar corrigir um 
comportamento errado enquanto 
ainda ha tempo de resgatar nosso 
papel, cientes de que as pessoas 
que amamos de nossa família é 
como um barco. Se naufragar eu 
também me afogo. 

Vamos nos preparar, não 
permitir abusos e desrespeitos e 
cuidar para que nossas atitudes 
sejam corretas e corajosas sem 
nos omitir, nem delegar respon-
sabilidades para terceiros. 

A atitude tomada pensada e 
com firmes objetivos só nos leva 
a “Viver o que a vida tem de bom 
e sadio”!  

O 7º Princípio Básico 
do Amor-Exigente é: 

Preparador.
Quais os parâmetros que levo em 

consideração na minha Tomada de Atitude? 
Em uma das aparições da Virgem 

Santíssima, ela solicitou que no dia 
13 de julho fosse celebrada uma 
missa dedicada a Nossa Senhora 
Rosa Mística. 

Todos os dias Nossa Senhora 
visita uma casa onde é realizado o 
terço. Em um ano e meio o movi-
mento da Paróquia Menino Jesus 

de Praga já rezou aproximadamente 
mais de 500 terços. 

Quem quiser receber a visita e ter 
o terço rezado em casa pode ligar 
para 99757-3083 e falar com Célia.

A missa será no próximo 
dia 13 de julho, às 19h30.

missa de Nossa 
senhora Rosa 

mística: oração, 
sacrifício e 
penitência

Marcela  Pinoti
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João Vítor
Cordioli

Maria Goretti era uma 
humilde camponesa que nas-
ceu em Corinaldo, centro da 
Itália, no dia 16 de outubro de 
1890. Filha de pais pobres que 
criaram sete filhos em meio 
a uma vida de necessidades, 
mas muito temente a Deus.

A menina Maria, por ser a 
mais velha, cresceu cuidando 
dos irmãos pequenos em casa, 
enquanto os pais trabalhavam 
duro no campo.

Com a morte de seu pai, 
Maria, sua mãe e seus irmãos 
foram morar numa proprieda-
de, num povoado chamado 
Ferrieri, perto de Roma, sob 
o mesmo teto de uma família 
composta por um pai viúvo 
e dois filhos, sendo um deles 

Alexandre.
Alexandre passou a asse-

diar Maria que tinha apenas 
12 anos, mas muito bonita e 
desenvolvida. Depois de mui-
tas tentativas e sempre tendo 
a mesma resposta: "Não, não, 
Deus não quer, é pecado", este 
se irritou ao extremo e no dia 
5 de julho de 1902 perdeu a 
razão e a tragédia aconteceu.

A resposta ao não de Maria 
Goretti foram 14 facadas, mas 
mesmo assim, ainda agoni-
zante e em sua santidade, 
confidenciou à sua mãe: "Sim, 
o perdoo... Lá no céu, rogarei 
para que ele se arrependa... 
Quero que ele esteja junto 
comigo na glória eterna".

Maria Goretti morreu no 

dia seguinte, dia 6 de julho 
de 1902, dia este em que se 
comemora sua festa.

Alexandre ficou 27 anos 
preso e depois de sair da ca-
deia, já arrependido, esteve na 
Praça de São Pedro na ocasião 
da canonização dessa santa 
virgem e mártir, pelo Papa Pio 
XII, em 1950, ao lado da mãe 
dela, que também o perdoou. 
Ele ingressou num convento 
capuchinho, onde viveu sua 
sincera conversão até morrer.

O Papa Pio XII declarou 
Santa Maria Goretti padroeira 
das virgens cristãs.

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

SANTA MARIA GORETTI
– uma adolescente temente a Deus

No mês de julho, somos 
convidados a pensar sobre 
a nossa  responsabilidade e 
participação na comunidade 
por meio do Dízimo. O amor 
de Deus nos impulsiona a 
partilhar nossos bens, nos 
trazendo a mais profunda 
grandeza e experiência de 
ação de graças: o Dízimo. 
Viver o Dízimo, através da 
contribuição mensal, é saber 
agradecer a Deus e reconhe-
cer o seu amor por cada um 
de seus filhos. 

Nós, cristão, não pa-
gamos o Dízimo porque 
temos que comprar algo de 
Deus: Ele já nos dá tudo 
gratuitamente. Mas porque 
amamos, queremos partilhar 
colocando em comum o que, 
de direito, pertence a todos, 
porque pertence a Deus. 
Tudo que temos é propor-

cionado por Deus. O Dízimo 
não é uma contribuição ou 
uma doação, mas sim um 
gesto de reconhecimento e 
gratidão ao nosso Senhor 
Altíssimo. 

Aproveitemos este mês 
de julho, quando nós, católi-
cos, comemoramos o mês do 
dízimo, para nos aprofundar 
na importância e no valor 
que tem um dizimista para 
a construção do Reino de 
Deus em nosso meio. Ser 
Dizimista é questão de fé!

Se você tem o desejo de 
ser dizimista, procure os 
plantonistas no balcão ao 
fundo da igreja. Eles estão 
lá sempre nos horários das 
missas.

Se tenho, 
é porque me destes!
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aConteCiMentos da CapeLa

1ª Comunhão dos adolescentes da Capela
Bênção aos catequistas que conduziram 

os catequizandos até a 1ª Comunhão Procissão de Corpus Christi

Aniversariantes do mês de junhoAniversariantes do mês de junho Apresentação dos novos ministros da Eucaristia  Festa de São Pedro

 Nossa querida Waldira Nonato Adolescentes atuantes na comunidade, ajudando no bingo Padre Leandro prestigiando nossa festa

Som ficou por conta do DJ 
Lucas Hernandes

Alegria não faltou a todos que 
participaram e trabalharam Comunidade unida, trabalho perfeito

A locução da festa ficou por conta de 
José Antônio auxiliado pela esposa Katia
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Camila 
Furlanetto

Do mesmo modo que há 
dias para homenagear nossos 
pais e mães, há também um 
dia especial para estar junto e 
prestar homenagens aos nossos 
avós. Esse dia é 26 de julho.

Mas por que se comemora o 
dia dos avós justamente nesse 
dia? Para compreendermos 
a origem do dia dos avós, é 
necessário que nos remetamos 
à biografia de Jesus de Nazaré, 
o Cristo. O dia 26 de julho foi 
escolhido pelo papa Paulo VI, 
no século XX, para homena-
gear os pais de Maria, mãe de 
Jesus, chamados Ana e Joa-
quim. Esses dois personagens 
históricos e bíblicos foram ca-
nonizados no século XVI pelo 
papa Gregório VIII por serem 
pais da mãe de Cristo e por 
terem-na concebido, segundo 
a tradição cristã, mediante ação 
milagrosa, já que o casal, à 
época, era considerado estéril. 
Santa Ana e São Joaquim, os 
avós de Jesus, ao longo dos 
séculos, receberam comemora-
ções festivas em diversas datas 
diferentes, mas Paulo VI houve 
por bem determinar o dia 26 
como a data definitiva. 

A despeito da adesão ou 
não à tradição dos santos ca-
tólicos, bem como da inserção 
da figura dos avós de Jesus 
nessa tradição, a figura de Ana 
e Joaquim diz muito sobre o 
papel fundamental dos avós na 
estruturação de uma família, 
seja quais forem os problemas 
ou as felicidades que ela venha 
partilhar. Sabemos que, por 
vezes, os avós é que desempe-
nham o papel de pais de seus 
netos; ou ainda são os avós 
que precisam dos cuidados dos 
netos em ocasiões em que são 
afetados por enfermidades ou 
algo semelhante. 

Além disso, a figura dos 
avós revela aos jovens o seu 
próprio futuro, isto é, dá-lhes 
a imagem do que um dia serão. 
Nessa imagem deve ser vista 
a finalidade das ações que 

DIA DOS AVÓS
que a melhor coisa do mundo 
é ser avó, é Luzia Garbellini, 
68 anos. Vó de 03 netos, Lyon 
de 25 anos, Maria Fernanda de 
19 anos e Sabrina de 17 anos, 
Luzia diz ser a pessoa mais 
realizada. “Quando temos ne-
tos, queremos fazer de tudo a 
eles, não errar aonde erramos 
com nossos filhos”, diz. Uma 
vó bem carinhosa, agrada aos 
netos e recebe todo este carinho 
de ambos. Enquanto conversá-
vamos, ela havia acabado de 
receber a ligação de uns dos 
netos que estava indo lá para 
lhe dar um beijo, ou seja, era um 
domingo quando eles sempre 
aparecerem, pois casa de vó é 
todos os dias, mas os domingos 
são essenciais. Luzia diz que 
desde pequenos acompanhou 
os netos e ajudou a cuidar. 
“Aquele ditado que diz; “vó 
estraga e mãe educa”, não é 
assim; ajudei muito a corrigir e 
também a educar meus netos”, 
conta Luzia. Uma vó que não 
só ajudou na educação, mas que 
também levou os três netos à 
Igreja, e teve muito orgulho de-
les e até hoje tem. Os três foram 
coroinhas, e hoje continuam 
na Igreja: Maria Fernanda é 
acolita no Cristo Rei e Sabrina 
coroinha em nossa Paróquia. 

Talvez esses avós não se-
jam babás o tempo todo, não 
preparem deliciosos quitutes 
e nem contem as fábulas, mas 
a presença deles é igualmente 
importante e válida para o 
crescimento da criança.  É 
um relacionamento onde os 
dois lados só têm a ganhar, 
principalmente, na troca de 
experiências, já que os avós 
ensinam suas experiências de 
vida aos netos e estes ensinam 
aos avós as novas tecnologias. 

É como a vovó de primeira 
viagem, Guilhermina Apa-
recida Camargo Matta, 64 
anos, mais conhecida como 
Cida, que terá muito que ensi-
nar para o seu primeiro netinho, 
Joaquim Matta Simonato, de 

5 meses. Quando seu neto 
nasceu ficou muito feliz, teve 
um sentimento misturado com 
lembranças de quando nasceu 
seus filhos. “Olhar para ele 
quando nasceu e ver aquele 
presente que Deus me deu, foi 
emocionante, um amor muito 
grande, e quando o peguei no 
colo, só sentia uma felicidade 
muito grande dentro de mim, 
uma alegria que não cabia”, 
conta.  

Celebrar o Dia dos Avós 
significa comemorar a expe-
riência de vida, reconhecer o 
valor da sabedoria adquirida, 
não apenas nos livros, nem nas 
escolas, mas no convívio com 
as pessoas e com a própria natu-

Vovó Cida com o netinho Joaquim

Vovó Luzia com os netos, Lyon, 
Maria Fernanda e Sabrina

desempenhamos ao longo de 
nossa vida; devem também 
ser pesadas as medidas dessas 
ações. O ser idoso, em grande 
parte, é fonte de inspiração e 
de sabedoria. O dia dedicado 
aos avós constitui uma opor-
tunidade para meditar sobre 
isso, sobre o futuro que a todos 
aguarda e sobre que caminhos 
traçaremos em nossa vida. 

“Ser avô e avó é como fa-
zer uma colcha de retalho...é 
juntar pedaço por pedaço de 
cada quadradinho, de cada re-
tângulo, de tamanhos diferen-
tes, de cores diferentes, mas 
sempre cores vivas, alegres, 
cheias de vida e transforman-
do aqueles pequenos retalhos 
num ato de amor, mesmo que 
cada um tenha estilo próprio. ”

Carinhosamente, chama-
dos de vovô e vovó, vovozinho 
e vovozinha, as abreviações 
coloquiais vô e vó além dos 
afetivos nena ou nana, nonno 
ou nonna. Pode-se dizer que a 
figura dos avós, aos poucos, foi 
se achegando, se encaixando e 
conquistando um novo papel 
de importância dentro do seio 
familiar. É claro que os avós 
de hoje são diferentes dos do 
passado, tanto que é possível 
perceber que está crescendo 
uma nova geração de avós 
cheios de vitalidade, que que-
rem curtir o tempo e a liberdade 
alcançada depois de anos de 
sacrifício e de trabalho. 

Uma vovó que é apaixona-
da pelos netos, e que garante 

reza.  Por isso, manter os laços 
afetivos é estar em contato com 
eles, certamente aumentará sua 
autoestima, trazendo felicida-
de, ajudando-os, assim, a se 
sentirem melhor. O prazer de 
suas vidas é ver a família toda 
reunida, em harmonia, com 
saúde, felizes e integrados e, 
com certeza, esses são fatores 
que ajudam a prolongar a vida 
de qualquer ser humano. 

CHÁ DA VOVÓ
E como é o mês dos vovôs 

e vovós, a Pastoral da Escuta 
de nossa Paróquia estará pro-
movendo no dia 22 de julho, a 
partir das 14h30, na Casa de 
Portugal, o Chá da Vovó.

Segunda a coordenadora da 
pastoral, Inês Magocce Hortên-
cio, o chá tem como finalidade 
na ajuda as famílias assistidas 
pela Paróquia. A renda será 
destinada para os Vicentinos 
e Clube de Mães, além de 
também ajudar na preparação 
para o Curso de Formação para 
novos agentes da pastoral da 
Escuta. 

Os convites podem ser 
adquiridos na Secretaria da Pa-
róquia e o valor é de R$ 20,00, 
onde está incluso a cartela do 
bingo principal.

Convide toda a sua família, 
e tenha uma tarde bem deliciosa 
e com sabor de soli-
dariedade. Participe!
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Aniversário do 
Diácono Aristides 
Pereira dos Santos


