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EDITORIAL

Um amigo me disse 
outro dia: O “seu” padre é 
ecumênico. E confesso que 
essas palavras não saíram 
mais da minha cabeça. Je-
sus sempre pregou a união, 
a caridade, o amor ao pró-
ximo, a fé! É isso tudo que 
o “meu”, o “seu”, o “nosso” 
padre sempre pregou e 
continua pregando, mesmo 
durante todo tempo que 
está hospitalizado.

A cada homilia uma 
lição de fé, esperança, 
humildade, amor ao 
próximo, gratidão. Des-
de sua entrada na igreja 
até o final de suas cele-
brações, quando várias 
pessoas sobem no altar 
para fazer selfie com ele.

A sua luz é tão imensa, 
que as pessoas têm certeza 
que ao tocarem nele estarão 
curadas. Você já leu isso 
na bíblia, né? Pois é! Padre 
Silvio é o bom pastor. O 
que une suas ovelhas! O 
que agrega, soma, multi-
plica.  E mesmo durante o 
período de sua internação, 
lá se vão 39 dias (hoje é dia 
27/07/17), ele continua 
agregando, dando demons-
trações de humildade, 

unindo as pessoas.
O abraço simbólico que 

demos no hospital foi uma 
das maiores demonstra-
ções de amor já vistas! Es-
tavam lá pessoas católicas, 
espíritas, evangélicas e de 
outras religiões, daqui, de 
lá, de todo lugar, com um 
único objetivo: abraçar 
simbolicamente o “nosso” 

padre, para que ele sentisse 
todo o amor e recebesse 
todas as graças para superar 
a doença.

Sempre soube que a fé, o 
amor, a gratidão e a união 
não podem ser vistos. 
Engano. Podem ser vistos, 
sim!! Vemos tudo isso nas 
correntes de orações, nos 
abraços simbólicos, nas 
manifestações em todas as 
religiões de pessoas conhe-
cidas e desconhecidas, mas 

que estão juntas com um só 
objetivo: pedir a graça da 
cura do padre Silvio.

Padre Silvio está inter-
nado desde o dia 18 de 
junho com endocardite. 
Durante todos esses dias, 
mensagens com notícias 
de sua saúde, circularam 
pelas redes sociais como 
uma forma de tranquilizar 

as pessoas e também 
para que todos orassem 
por sua cura. Centenas 
de pessoas comparti-
lham as informações 
e fazem corrente de 
orações. Podemos dizer 
que as mensagens “vi-
ralizaram”, nome dado 
no mundo da internet 
com informações que 

ultrapassam fronteiras e de 
uma forma rápida.

Hoje, surpreendeu a 
todos ao enviar, com o 
auxílio de sua família, 
uma mensagem via whats. 
Mesmo com toda sua en-
fermidade, que sabemos 
é grave, ele se preocupa 
com a comunidade, com 
o próximo! Não se cansa 
de agradecer a Deus pelas 
orações, pela preocupação 
das pessoas com ele e pela 

TODA ÁRVORE BOA 
PRODUZ BONS FRUTOS

  A sua luz é tão 
imensa, que as 

pessoas têm 
certeza de que 

ao tocarem nele 
estarão curadas

Padre Silvio é árvore boníssima da raiz aos frutos

Marcela  Pinoti

melhora que tem tido.
Confesso a vocês que 

não me surpreendo com 
o amor das pessoas por 
ele. Lei do retorno. Você 
recebe aquilo que você dá. 
A semeadura é livre, mas a 
colheita é certa.

Em Mateus 7:17, está 
escrito: Assim sendo, toda 
árvore boa produz bons 
frutos, mas a árvore ruim 

dá frutos ruins. 18 A ár-
vore boa não pode dar 
frutos ruins, nem a árvore 
ruim produzir bons frutos. 
19Toda árvore que não pro-
duz bons frutos é cortada e 
atirada ao fogo.

Padre Silvio é árvore bo-
níssima da raiz aos frutos.
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Diácono: Aristides 
Pereira dos Santos

Nesta edição, estuda-
remos um pouco 
sobre o sacramen-
to da ordem, isto 

é, o chamado de Deus para 
aqueles que vão propagar sua 
Palavra. Este sacramento, jun-
to ao Matrimônio (que será 
tratado na próxima edição), 
é chamado de sacramento 
de serviço.

Todas as pessoas, pelo 
batismo, são chamadas à co-
munhão com Deus e à salva-
ção. Para cada pessoa, Deus 
faz um chamado diferente, 
ou seja, dá uma vocação. A 
maioria das pessoas é voca-
cionada à vida matrimonial, 
transformando o amor entre 
dois seres em sacramento do 

amor do Pai. Outras pessoas 
se sentem chamadas ao servi-
ço total do Reino, utilizando 
toda a sua vida e tempo à 
causa do Povo de Deus, como 
fez Jesus. Estes são chamados 
religiosos, pessoas consagra-
das a Deus. 

Para outros, além de tudo 
isso, Deus os chama e os con-
sagra para serem seus minis-
tros (representantes) consa-
grados. E para isso recebem o 
sacramento da ordem, graças 
ao qual a missão confiada por 
Cristo aos seus apóstolos con-
tinua a ser exercida na Igreja 
até o fim dos tempos. Nela, 
quem é  ordenado recebe o 
dom do Espírito Santo que 
permite exercer um poder 

Artigo
Por Diácono Aristides

Sacramento da Ordem

AJEC ORGANIZA 
ENCONTRO

Marcela  Pinoti

Com o objetivo de reativar o AJEC (Adolescen-
tes Juntos ao Encontro de Cristo), um grupo de 
jovens da paróquia está organizando uma tarde 
bem dinâmica, com temas sobre família, tecnologia 
e assuntos atuais para incentivar a participação de 
adolescentes de 11 a 15 anos. 

A intenção é que ao fazerem 15 anos, eles 
estejam preparados para o JUPAC. As inscrições 
podem ser feitas nos finais das missas.

Anote na agenda:
Encontro do AJEC
Dia 19/08 – no auditório da paróquia
Das 13h às 19h.
Encerramento na missa das 19h. 

sagrado em nome de Cristo 
e com a autoridade dele, para 
o serviço do povo de Deus. É 
o sacramento do ministério 
apostólico e possui três graus: 
o diaconato (para diáconos), 
o presbiterado (para padres) 
e o episcopado (para bispos). 

Em síntese, toda a Igreja é 
um povo sacerdotal, pois gra-
ças ao batismo, todos os fiéis 
participam do sacerdócio de 
Cristo. O sacerdócio comum 
dos fiéis deve ser exercido 
por todos os cristãos. O sa-
cramento da ordem insere o 
ministro num determinado 
grupo de cristãos que exerce 
uma função específica à do 
cristão leigo, graças à impo-
sição das mãos do bispo e da 
oração consecratória. 

O bispo (palavra grega 
que significa supervisor) é o 
pastor de uma diocese, com a 
missão de ensinar, santificar e 
governar o seu rebanho, sob a 
autoridade do papa, sucessor 
de S. Pedro. Unidos ao bispo 
na dignidade sacerdotal es-
tão os padres ou presbíteros 
(palavra grega que significa 
os mais velhos) que são con-
figurados a Cristo Sacerdote 
para falar e agir em nome de 
Cristo Cabeça, ordenados 
para pregar o Evangelho, 
para celebrar o culto divino, 
sobretudo a Eucaristia, e para 
ser o pastor dos fiéis. Unidos 
ao bispo e seus presbíteros 
estão, por outro lado, os 
diáconos (palavra grega que 
significa os servidores), or-
denados para o serviço (não 
para o sacerdócio) da Igreja 
sob a autoridade do bispo, 
cabendo-lhes, entre outros 
serviços, assistir o bispo e os 
padres nas celebrações dos 
divinos mistérios, sobretudo a 

Eucaristia, distribuir a Comu-
nhão, assistir ao Matrimônio 
e abençoá-lo, proclamar e 
pregar o Evangelho, presidir 
os funerais e consagrar-se aos 
diversos serviços da caridade 
(Catecismo da Igreja Católica, 
número 1570). Em outras 
palavras, “a graça sacramental 
lhes concede a força neces-
sária para servir ao povo de 
Deus na “diaconia” da liturgia, 
da palavra e da caridade, em 
comunhão com o Bispo e seu 
presbitério” (doc. cit., número 
1588). 

Os bispos são sucessores 
dos apóstolos; como os após-
tolos tinham seus discípulos 
e ajudantes da evangelização, 
também os bispos têm ao seu 
redor os padres e os diáconos. 

Para cada um dos três 
graus, o sacramento da ordem 
é conferido pela imposição 
das mãos sobre a cabeça do 
ordinando por parte do bispo, 
que pronuncia a solene ora-
ção consagratória específica 
em rito próprio feito sempre 
dentro da missa. Com ela, o 
bispo invoca de Deus para o 
ordinando, a especial efusão 
do Espírito Santo e de seus 
dons apropriados ao minis-
tério para o qual o candidato 
é ordenado. Para ordenar ou 
consagrar um novo bispo, 
cujo candidato deve ser obri-
gatoriamente um padre, re-
quer a participação de vários 
bispos, em comunhão com 
toda a Igreja, principalmente 
com o Sumo Pontífice (papa). 

A ordenação de mulheres 
não é possível porque o Se-
nhor Jesus  escolheu homens 
para formar o colégio dos 
doze apóstolos e estes fizeram 
o mesmo quando escolheram 
os colaboradores que seriam 

seus sucessores na missão. O 
colégio dos bispos, ao qual os 
presbíteros estão unidos no 
sacerdócio, torna presente e 
atualiza, até o retorno de Cris-
to, o colégio dos doze. A Igreja 
se reconhece ligada a essa 
escolha do próprio Senhor 
Jesus. Portanto, somente os 
homens batizados e chama-
dos por Deus para esta honra 
podem receber validamente 
a ordenação sagrada após a 
necessária formação.  

O sacramento da ordem 
é concedido em caráter espi-
ritual indelével em todos os 
graus da hierarquia da Igreja, 
ou seja, não pode ser repeti-
do nem limitado no tempo, 
é para sempre. Na Igreja de 
rito latino (caso do Brasil) so-
mente o diácono permanente 
pode ser casado; entretanto, 
sendo casado, se ficar viúvo, 
não poderá mais se casar. O 
bispo e o padre devem ser 
solteiros e vivenciar o celibato 
ou, em alguns casos, viúvos, 
como é o caso do nosso queri-
do padre José Antônio Dária, 
ordenado inicialmente para o 
diaconato permanente. 

Enfim, os sacramentos da 
Igreja ora são presididos, ora 
são assistidos (matrimônio) 
pelos ministros ordenados; 
desta forma, para a vida da 
Igreja e dos fiéis é indispen-
sável que haja homens dis-
postos a se doar inteiramente 
ao Evangelho. Por isso, é 
importante que toda a Igreja 
reze suplicando ao Senhor 
que suscite, no coração dos 
batizados, sinceras e santas 
vocações ao sacramento da 
ordem! 
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Marcela  Pinoti

Gabriel  Bonfim

Fotografar vai além de 
arrumar iluminação, 
flash, saber as técnicas da 

câmara, pedir a pose perfeita, 
ajeitar ali e acolá. 

Fotografar é aquele click 
na hora certa. É a interpreta-
ção do ato, o perfume do mo-

mento, do toque e do amor.  É 
criatividade, contemplação, o 
encantamento do registro no 
instante certo. Uma fotografia 
é um instante capturado para 
a eternidade.

Entradas, sorrisos, emo-
ção, comunidade, celebrante, 

ministros, aniversariantes, 
músicos, imagens, decoração, 
tudo. O fotógrafo não perde 
nada. Ele é os olhos de lince 
que não perde nada.

Em cada celebração, ve-
mos nossos fotógrafos a pos-
tos, registrando o impres-

cindível e indispensável. O 
importante e o relevante. 
São ao todo onze fotógrafos 
clicando todos os movi-
mentos: Ariuce, Nemércio, 
Terezinha, Débora, Danilo, 
Ricardo, Eli, Herbert, Carla 
Adriana, Carlos Renato e 

Edilene.
Parabéns a todos pelo 

trabalho!!

OLHA O PASSARINHO! AGORA FALA XIS! NÃO SE MEXA!
Dia 19 de agosto é dia desse profissional que imortaliza momentos

Terezinha VieiraRicardo PiovesanNemercio SimplicioDebora ToledoDanilo MacedoCarla AdrianaAriuce Schiavon

Ei, você que está lendo o jornal! Você 
já serviu à Igreja? Já foi voluntário em 
pastorais, movimentos? Caso não, faça 
essa experiência! É uma oportunidade 
de evangelizar individualmente ou em 
comunidade. Isso tudo constitui uma 
bênção para a nossa Igreja. Na paróquia 
tem lugar para todos, portanto é um 
chamado de Deus, uma vocação, que 
você às vezes só percebe quando pratica. 

O nosso diácono Aristide Pereira 
dos Santos conversou com a gente e 
respondeu algumas perguntas sobre os 
Ministérios Leigos:

MM – Qual a importância dos 
Ministérios Leigos? 

Diácono - A partir do batismo, fomos 
incluídos no corpo místico de Cristo, 
depois fomos fortalecidos no Sacramen-
to do crisma pela presença do Espírito 
Santo. A partir disso, fomos chamados 
a viver e espalhar o amor de Deus pelo 
mundo para que todos conheçam o Pai 
e as obras do Filho e se salvem. Isso 
é apostolado. Portanto, os leigos têm 
importante e insubstituível missão na 
Igreja, nas pastorais e movimentos.

MM – Como pode ser essa missão 
de evangelizar? 

Diácono - A missão de ser testemu-
nho de Cristo onde estiverem. Anun-
ciar a Palavra, viver coerentemente 
aos valores do Reino e testemunhar 
com a própria vida o amor e a mise-
ricórdia de Deus. Não é só frequentar 
as missas aos domingos, mas viver e 
testemunhar o que ouvem e falam. 
Todos, sem exceção, somos Igreja, de 
modo que essa tarefa também cabe 
aos leigos que receberam no batismo 
o sacerdócio comum.

MM – Os leigos são importantes 
para Deus? 

Diácono - Deus conta com todos 
os filhos leigos para atingir o maior 
número de pessoas. Veja o exemplo 
de Maria que tanto nos ensina: rece-
beu Jesus no seu ventre e se colocou 
a caminho para anunciar a 
alegria da presença de Deus 
na tua vida, fazer, em outras 
palavras, apostolado.

Ei, vamos evangelizar? Vamos servir à Igreja?

“Que venham fazer parte do trabalho pastoral 
onde todos crescemos em torno das trocas de 
experiências e dos testemunhos compartilhados 
entre nós, permitindo melhorar nossos relaciona-
mentos familiar, social e cristão tão necessários 
nos nossos dias de hoje.”

Fábio André e Kelli de Moraes - coordenadores 
da Pastoral do Batismo e da Família

Somos chamados a testemunhar, pela palavra e pela vida, a mensagem de Jesus Cristo.

Confira alguns depoimentos de quem 
já evangeliza na nossa paróquia:

“Servir a Deus é uma 
alegria. É um aprendizado 
constante, e faço para retri-
buir a Deus o que Ele faz por 
mim e por minha família 
todos os dias! Uma forma 
de agradecer o imenso amor 
que Ele sente por mim.” 

Gigliola Schettini Martins – uma das 
coordenadoras da Pastoral da Liturgia

“Ser voluntária é mui-
to gratificante, faz um 
bem muito grande para 
a gente. Recebemos mais 
do que damos. É uma 
bênção, com certeza.” 

Sandra Regina 
Graciano 

– coordenadora da Pastoral da Sopa
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Dia dos Pais é uma data 
comemorativa festejada em 
todo o mundo, com o in-
tuito de homenagear todos 
os pais, homens carinhosos, 
amorosos, guerreiros, prote-
tores, trabalhadores. Nesta 
data, os filhos homenageiam 
e agradecem aos pais toda a 
companhia, suporte e carinho 
recebido ao longo de suas 
vidas.

 Mas há pais que podem 
ser muito mais do que figuras 
paternas. A figura paterna em 
um certo momento da vida, 
pode acabar desenvolvendo 
o papel das mães também! 
Como é o caso de Dagoberto 
Martins de 53 anos, que há 
mais de um ano teve que to-
mar a frente o papel de mãe 
também; mesmo já com os 
filhos grandes e tendo suas 
vidas; após o falecimento de 
sua esposa. 

Mara faleceu em 28 de 
abril de 2016, após sofrer 
uma embolia pulmonar, em 
consequência de um câncer 
no fígado. Mas Dagoberto 
conta que foi muito feliz du-
rante os 30 anos que estiveram 
casados, pois construíram 
uma linda família, que pro-
porcionou a ele o dom de ser 
PAI. “Quando minha esposa 

chegou e disse que estava 
grávida, e que eu seria pai, 
inicialmente tomei um susto, 
digo susto, pois não estava 
planejado, mas ao mesmo 
tempo veio aquela felicidade 
imensa” diz Dagoberto.

A ideia inicial de um pai 
é prover a família financeira-
mente, as necessidades, tomar 
a frente e ser o braço forte. “A 
partir do momento que nasce 
seu filho, tão pequenino, o 
coração da gente derrete, fica 
encantado e pronto aí você vê 
se formar uma família, pede 
a proteção de Deus e sabe 
que você e sua mulher tem a 
partir daquele momento uma 
responsabilidade em comum: 
um filho para criar e educar”, 
conta.

O primeiro filho foi Felipe 
Augusto de 33 anos, e a família 
não parou por aí. Dagoberto 
teve a honra de ter o título 
de pai por mais três vezes e 
também levar mais outros três 
sustos, já que nenhum dos fi-
lhos foram programados, mas 
foram providências de Deus. 
“Formamos uma linda famí-
lia, com a vinda de Guilherme 
Caetano de 27 anos, Gabriela 
de 25 anos e Luís Maurício 
de 22 anos, que é cadeirante, 
pois na quarta gravidez Mara 

que era laqueada engravidou 
e Luis Mauricio nasceu com 
um problema chamado mie-
lomeningoceli”. 

E com a força que somente 
um pai pode demonstrar, Da-
goberto conta que não deixou 
abalar a estrutura familiar. 
“Abracei meus filhos e disse: 
nós somos fortes, e minha 
posição de pai foi muito im-
portante, pois eles se apoia-
ram em mim, e formamos um 
alicerce para manter a força e 
superar a dor. A função de um 
pai não é só prover material-
mente, mas psicologicamente 
tem que transmitir coragem 
aos filhos”, ele explica.

Luís Maurício passou por 
três cirurgias quando nasceu, 
e hoje é mais um dos orgu-
lhosos filhos de Dagoberto, 
um garoto esperto e o futuro 
dentista da família, junto a sua 
irmã Gabriela que também 
está terminando Odontolo-
gia. Felipe e Guilherme, casa-
dos e hoje também papais, são 
advogados e trabalham juntos 
no mesmo escritório. Dago-
berto um grande exemplo de 
pai; sim um grande exemplo: 
é parceiro, está sempre do 
lado, vendo tudo o que os 
filhos precisam e o principal: 
sendo a proteção. “Sinto-me 

A emocionante “missão” de ser pai

Dagoberto e sua família

Camila 
Furlanetto

realizado como pai, pois vejo 
que meus quatros filhos se 
tornaram pessoas adultas, 
responsáveis, honestas e, 
principalmente, unidas. O 
que um pai dá aos seus filhos 
é o alicerce, você tem que  ser 
exemplo e espelho, e digo que 
meus filhos se espelharam a 
mim. Sou o pai mais feliz, 
sinto-me orgulhoso, pois 
minha amada Mara se foi, 
mas me deu os presentes mais 
valiosos - meus filhos - para 
poderem me chamar de PAI”, 
diz Dagoberto.

É emocionante ver a união 

de uma família e sentir que 
a presença de Nosso Senhor 
Jesus Cristo está nela, todo 
pai tem algo especial a dizer. 
Palavras de carinho, amor 
e conselhos que pode dar. 
Expresse você também todo 
o seu carinho, gratidão e o 
seu sentimento pelo seu pai, 
seja a idade que ele tiver ou 
aonde ele estiver!

Feliz dia a todos 
os pais!!!

07/08 – Encontro dos Pais de Crismandos - Início 

Dia 07 de agosto haverá uma reunião com os pais e os 
crismandos, logo após a missa, na própria paróquia, para 
orientações e apresentações da catequista e sua turma. Será 
uma reunião rápida. 

Para quem ainda não entregou os documentos, favor 
não esquecer: cópia do batistério   e foto 3x4. A 
taxa é de R$30,00.     

REUNIÃO DOS CRISMANDOS

Marcela  Pinoti Marcela  Pinoti

TEM CHEIRINHO DE PIZZA NO AR
O JUPAC (Jovens Unidos Pelo Amor de Cristo) estará vendendo 

vale-pizza, nos finais das missas, com o objetivo de arrecadar recursos 
financeiros para o encontro, que será realizado em setembro, na casa 
do cursilho.

A entrega será no dia 26 de agosto, no Salão Paroquial, das 8h30 até 
às 19h do sábado.

Colabore! Os sabores são: presunto e mozarela, calabresa e 
mozarela. Valor R$20,00.
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Karina 
Catelan

Vocação é um termo derivado do verbo no latim “vocare” que 
significa “chamar”. Entretanto, esse chamar não é característica do 
falar, convidar uma pessoa, mas sim um chamado interior e espiritual, 
no qual Deus escolhe seus filhos para, intitulados, servirem em suas 
funções cabíveis e específicas. 

A vocação está presente em todos os lugares, não apenas no 
mundo religioso, pois a sociedade dispõe de inúmeras necessidades 
que devem ser realizadas por todos. Diante disso, é importante dizer 
que cada um possui o seu chamado próprio, oferecido por Deus, 
além dos dons que representam esse chamado, para que o ser possa 
exercê-lo de maneira correta.

As vocações religiosas
Foi na 19ª Assembléia Geral da CNBB em 1981, que aconteceu 

a instituição do mês das vocações religiosas: a cada domingo o ato 
litúrgico é dedicado a uma vocação específica. 

O primeiro domingo é dedicado às vocações sacerdotais e às 
vocações diaconais, em outras palavras, é dia das vocações aos 
ministérios ordenados. 

Agosto, mês das vocações: todos nós recebemos o chamado de Deus

“As gratificações são muitas, 
o sacerdócio é um dom de Deus. 
Existem muitas alegrias em servir 
o Senhor, especialmente alegria de 
celebrar a Santa Missa, de ouvir 
confissões e de visitar os doentes 
de levando conforto e a cura. 

As provações são muitas, mas 
por meio delas Deus nos permite 
e quer que tiremos do mal o 
bem, e elas existem para que a 
gente possa crescer para que o 
nosso orgulho seja combatido e 
sejamos humildes para servir o 
Senhor Jesus.

Me sinto realizado, porque 
quando nós respondemos a Deus 
com a nossa vida, é muito pouco 
diante de tudo aquilo que Deus 
tem para nós. Santo Agostinho 
vai dizer que o nosso coração 
permanecerá sempre inquieto 
enquanto não repousar em Deus, 
então a nossa vida deve ser amar 
a Deus sobre todas as coisas e o 
próximo como a si mesmo.

 Servi-lo é: amor, doação, 
sofrimento, mas nós vamos encon-
trar a felicidade eterna devemos 
passar essa vida fazendo bem com 
nosso Senhor pediu. Sou realizado 
como sacerdote, servindo ao se-
nhor que veio para servir e não 
ser servido. Participar de uma 
comunidade, uma paróquia, de 
ser amado pelas pessoas, também 

“Sempre trouxe no coração 
o amor a Deus e a consciência 
plena de servir e não ser servido. 
Isso me fez crescer como cristão 
e, com certeza, Deus me chamou 
para a realização de uma tarefa 
maior: ser Diácono, um servidor 
Dele e dos irmãos. Creio que o 
grande instrumento do chamado 
foi o padre Geomar, que me fez 
o convite para a escola de for-
mação de diáconos. Agradeço-o 
muitíssimo. 

Hoje, mais maduro, consigo 
vislumbrar que o diácono não é 
aquele que só trabalha na litur-
gia e na pregação da Palavra de 
Deus, mas que tem o serviço social 
como motivo para realização 
ministerial. Por isso, a orientação 
jurídica gratuita, o envolvimento 

“Não fostes vós que me escolhestes; fui eu que vos escolhi …” (Jo 15,16)

O padre Leandro Luís Bernardes nos falou 
sobre sua experiência, confira:

faz parte da realização. Mas é 
preciso ter em vista a cruz, as 
dificuldades, as incompreensões, 
as perseguições e entender que 
essa vida não é um mar de rosas 
e é em Deus que conseguimos a 
salvação.

Deixo um conselho para os 
jovens que sentem vocacionados: 
deem suas respostas com genero-
sidade a Deus; é um amor que 
vai valer a pena. Que o Senhor 
continue te chamando principal-
mente para o sacerdócio. Doe-se 
para vida religiosa, para vida 
missionária e para vida familiar.”

O diácono Aristides Pereira dos Santos contou-nos um pouco sobre a 
experiência da vida religiosa. Confira seu depoimento:

com as pessoas que vivem o drama 
da violência doméstica, as visitas 
aos enfermos, por exemplo, são 
serviços sociais muito importantes 
para diversas pessoas. 

Sinto-me recompensado por 
Deus quando consigo transformar 
uma situação de morte em vida, 

quando consigo animar quem 
estava espiritualmente morto, 
quando consigo levar alegria e 
conforto espiritual às pessoas. 
A maior gratificação, a maior 
recompensa é, sem dúvida, estar 
me tornando cada dia uma pes-
soa melhor, mais tolerante, mais 
amável, mais solidário e mais 
compreensivo.

Sou plenamente realizado, 
gosto muito do que faço e a meta 
é procurar fazer mais e melhor 
para servir a Deus e à comunidade 
de irmãos. Há muitas pessoas 
que precisam ser atingidas com 
o nosso trabalho e bem por isso 
oro sempre para que tenha forças 
e disponibilidade para tanto.

No terceiro domingo 
recordamos a vocação da-
queles que se dedicam à 
vida religiosa, ou seja, todos 
aqueles que consagraram suas 
vidas a Deus e ao próximo. 
Esta vocação é repleta por 
pessoas que enriquecem as 
comunidades. Elas buscam 

viver intensamente os votos 
de castidade, obediência e 
pobreza. São testemunhos 
vivos do Evangelho. 

Firmes na missão, os reli-
giosos estão a serviço do Povo 
de Deus por meio da oração, 
das missões, da educação e 
das obras de caridade. São 

exemplos que, sim, é possível 
viver uma vida evangélica, 
consagrada, mesmo com um 
mundo cheio de excessos.

Servir o próximo é servir a Deus

O trabalho voluntário, como 
o próprio nome diz, é um tra-
balho onde o voluntário dedica 
seu tempo e talento para ajudar 
outras pessoas. Pode-se dizer que 
o voluntário surge para suprir e 
ajudar quem necessita, se do-
ando pelo próximo sem receber 
nada em troca. Ser voluntário é 
acima de tudo um ato de amor, 
respeito, compaixão, justiça e 
solidariedade. 

Em nossa paróquia existem 
diversas ações sociais; entre 
movimentos e pastorais são 
67 grupos que se doam e se 
dedicam para fazer o bem para 
quem precisa. 

O Clube de Mães é um exem-
plo do trabalho voluntário em 
nossa paróquia. O grupo, por 
meio da costura, encontrou uma 
maneira de ajudar o próximo. 
Neste ano, o Clube de Mães 
confeccionou mais 60 colchas 
para moradores de rua e para os 
idosos do Lar Betânia.

Além das colchas e coberto-
res, o Clube também confecciona 
roupas para recém-nascidos 
e entregam para as mães mais 
necessitadas. Nesse semestre 
apenas, o grupo já realizou mais 
de duzentas entregas de peças 
para serem feitos enxovais para 
recém-nascidos. Para arrecadar 

fundos para as confecções, 
também faz artesanato e todo 
dinheiro conseguido é utiliza-
do para comprar os materiais 
necessários. 

Assim como o Clube de 
Mães, os movimentos e pastorais 
têm um papel fundamental para 
a nossa sociedade. Neste dia 
28 de agosto é celebrado o Dia 
Nacional do Voluntariado, e a 
paróquia Menino Jesus de Praga 
parabeniza e agrade-
ce todos os volun-
tários presentes em 
nossa comunidade.

Voluntário: servindo com amor

João Vítor Cordioli
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A alegria em Cristo é per-
feita e dura para a vida 
eterna”. São palavras 

do Padre Leandro que no ano 
de 2002 atendeu ao chamado 
de Deus ingressando no Se-
minário Propedêutico Nossa 
Senhora Rainha da Paz e logo 
após realizou seus estudos 
filosóficos e teológicos no 
Seminário Maior Diocesano 
Sagrado Coração de Jesus, 
de 2003 a 2009. Seguindo na 
missão, recebeu a ordenação 
diaconal em fevereiro de 2010 
e no dia treze de agosto do 

mesmo ano, recebeu a orde-
nação sacerdotal.

Quando falamos da im-
portância de sua escolha, o 
Padre Leandro nos descreve 
como se sente: “Me sinto 
realizado, porque quando 
nós respondemos a Deus 
com a nossa vida, é muito 
pouco diante de tudo aquilo 
que Deus tem para nós. Sinto 
alegria de celebrar a Santa 
Missa, alegria de ouvir con-
fissões e alegria de visitar os 
doentes levando conforto e a 
cura. Participar de uma comu-

Padre Leandro: sete anos de sacerdócio 
e a felicidade de viver o amor de Deus

 “Mas vós sois a geração eleita, o 
sacerdócio real, a nação santa, o 

povo adquirido, para que anuncieis 
as grandezas daquele que vos 
chamou das trevas para a sua 
maravilhosa luz.” I Pedro 2:9

nidade, uma paróquia, de ser 
amado pelas pessoas, também 
faz parte da realização.” 

A escolha pelo caminho 
de Deus nunca foi ou será 
fácil, mas são as dificuldades 
encontradas no dia a dia que 
dão força e coragem para 
prosseguir na caminhada 
por um mundo banhado pelo 
amor de Deus e é essa missão 
que o Padre Leandro busca. 
“As dificuldades são muitas 
da falta de compreensão pelo 

sacerdócio, algumas pessoas 
têm uma visão reduzida. Mas 
a nossa luta não é contra pes-
soas, pois precisamos amá-
-las, o Senhor mesmo disse 
que nós precisamos amar até 
mesmo os nossos inimigos 
e rezai por aqueles que nos 
perseguem.”

Pessoas como o Padre 
Leandro nos dão força para 
seguir em frente espalhando 
amor, caridade e espirituali-
dade pelos nossos caminhos. 

Por isso, em nome de toda a 
comunidade, venho agrade-
cer por tudo que o senhor fez 
e faz por todos e parabenizar 
por seus 7 anos de ordenação. 
Que Deus possa proporcionar 
muitos anos de sua vida ao 
nosso lado. Muito obrigada 
e que Deus o abençoe!

“

Acolher, ouvir, ajudar 
na reflexão, se necessário, 
encaminhar para o padre ou 
outra Pastoral e/ou órgão que 
atendam a necessidades mais 
específicas. Essa é a função 
da Pastoral da Escuta.

Pastoral da escuta é um 
serviço voluntário, gratuito, 
sem discriminação, prestado 
por pessoas da Paróquia 
Menino Jesus de Praga 
movidas pela sensibilidade, 
solidariedade e compaixão. 
Este serviço é oferecido aos 
fiéis ou a todos que desejarem 
dela participar.

Não confunda! O Agente 
da Pastoral da Escuta não fará 
confissão, terapia, orientação 
espiritual ou catequese em-
bora possa fazer uso de algu-
mas ferramentas de acordo 
com sua formação. Ele será 
aquele que simplesmente se 
dispôs a ouvir, embasado na 
Palavra de Deus, revisar o 
caminho trilhado da pessoa 
que é escutada não median-
te esforços para ajudá-la 
através do simples ato de 
ouvir. Uma escuta neutra, 
silenciosa, ética, respeitosa, 
atenciosa de modo que o 

outro se sinta acolhido para 
o seu desabafo.

Deus nos escuta nas 
nossas necessidades e quer 
que façamos o mesmo pelo 
próximo. Quando escutamos 
nosso semelhante estamos 
sendo instrumentos de Deus 
na vida dessas pessoas 
que são ouvidas por nós. 
(1Sam3,9-11).

Procurando estabelecer 
uma relação de ajuda com a 
pessoa que busca essa pas-
toral, a fim de fazerem com 
que se sintam confortáveis 
para expor e assim encontrar 

Pastoral da Escuta
a ajuda indicada, a pastoral 
prioriza o acolher bem, ofe-
recer privacidade e garantir 
o sigilo sobre aquilo que foi 
ouvido.

Com o propósito de au-
xiliar, contribuir e orar pelas 
pessoas ouvidas e, através 
da oração, interceder por 
elas para que seus proble-
mas e dificuldades possam 
ser solucionados nas ne-
cessidades à luz da Palavra 
de Deus, é que os Agentes 
permanecem em comunhão 
com Cristo para aquelas 
pessoas que se encontram 

sobrecarregadas pelas ten-
sões e preocupações que 
se acumulam no seu dia a 
dia, as pessoas solitárias, 
aquelas com dificuldades de 
relacionamentos e que não 
têm quem as ouça.

É através da leitura oran-
te da Bíblia/ Lectio divina, 
que o agente da Pastoral da 
Escuta pratica sua vida de 
oração e desenvolve sua 
espiritualidade de modo que 
ela possa ajudar os 
outros. 



AGOSTO/20178

W
M
C

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.

Santa Clara nasceu em Assis, na Itália, 
no ano 1193, no seio de uma família da 
nobreza italiana, muito rica e piedosa. 
Desde jovem adquiriu o hábito de rezar 
diariamente e se mortificar. Também 
exercitava com frequência a piedade 
cristã, distribuindo esmolas e atendendo 
com carinho as pessoas necessitadas que 
a procuravam. Enfrentando a oposição 
da família, que pretendia arranjar-lhe um 
casamento vantajoso, aos dezenove anos 
de idade, fugiu de casa e seguiu a São 
Francisco de Assis, comunicando-lhe o 
grande desejo que tinha de abandonar o 
mundo, fazer o voto de castidade e levar 
uma vida na mais perfeita pobreza.

São Francisco reconheceu em Clara 
uma eleita de Deus; animou-a a persistir nas 
piedosas aspirações, cortou-lhe o cabelo e 
lhe deu o hábito de penitência. A partir daí, 
Clara abandonou o mundo e entrou para o 
Convento das Beneditinas de Assis. Mais 
tarde, sob a orientação de São Francisco, 
Clara fundou o ramo feminino da Ordem 
franciscana, também conhecido como 

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
SANTA CLARA DE ASSIS: UMA DAMA POBRE

Damas Pobres ou Clarissas.
Uma das virtudes em Clara era o grande 

amor ao Santíssimo Sacramento. Horas 
inteiras do dia e da noite passava nos de-
graus do altar. Ele era seu refúgio em todos 
os perigos e dificuldades. Certa ocasião, 
quando seu convento estava sendo invadido 
por maometanos, enfrentou-os corajosa-
mente, portando nas mãos o Santíssimo 
Sacramento. Os agressores, tomados de 
repente por inexplicável pânico, fugiram.

A partir de 1224, Clara adoeceu e aos 
poucos foi definhando. De sua cela, através 
de visões, acompanhou o funeral de São 
Francisco. Por essas visões que pareciam 
filmes projetados numa tela, Santa Clara 
é considerada padroeira da televisão e de 
todos seus profissionais. Clara faleceu em 
11 de agosto de 1253 e foi proclamada 
santa dois anos depois.

De 12 a 19 de agosto de 2017
SEMANA NACIONAL DA FAMÍLIA

“FAMÍLIA, UMA LUZ PARA 
A VIDA EM SOCIEDADE.”
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Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

AMOR EXIGENTE

Este é um princípio de extrema importância para que os pais consigam 
atingir o sucesso com o Amor-Exigente. Precisamos enxergar os problemas 
como possibilidades de vitória e agir fazendo nossa parte sem culpa, medo 
ou insegurança. Devemos ter plano, metas, prioridades e sermos capazes 
de amar o outro de modo a fazer por eles o que precisa ser feito, sem pena 
dele ou de si próprio.

 “- CRISE -”
Da crise bem administrada surge a 

possibilidade de mudança
A palavra crise é derivada do latim crisis, e quer dizer uma mudança 

brusca, ou eliminação de algo que está sobrando, que está demais ou quan-
do atravessamos fases e convivemos podendo dizer estarmos acomodados, 
condizentes, teimosos, insistentes, chatos, coniventes numa ocorrência em 
que sabemos que se tomada atitude para a mudança deste estado, podemos 
nos deparar com consequências boas ou más, ou seja, a este desafio é que 
podemos definir como crise, normalmente gerada por comportamentos, 
temperamentos, desafetos, desencontros de ideias, erros e consequências de 
escolhas que fazemos em nossas vidas! 

Crise é como caixas nas quais nós mesmos entramos quase que por livre 
e espontânea vontade. Sair delas depende, antes de tudo, de nossa atitude. 
Queremos estar ali, para nos escondermos do mundo, dos problemas ou até 
mesmo do que poderia ser melhor.

A atitude e o comportamento é que fazem a real diferença diante dos 
problemas. E só podemos entender o tamanho de uma crise quando temos 
certeza da mudança que queremos mediante a tal situação que estou viven-
ciando. Seja na opção de melhoria para a minha pessoa, para o outro ou para a 
minha família! Essa mexida no estado conturbado com a expectativa positiva 
e promissora na visão do praticante, mas que afeta a todos os envolvidos no 
meio em que ocorre o desafio ou fato.

Podemos nos animar ao analisarmos que da palavra crise, existe também 
a palavra crie, basta ajustarmos nosso foco para conseguirmos enxergá-la. 
Contra a crise não há remédio, porque ela não é doença. Não há resposta, 
porque ela não é pergunta. Não há solução, porque ela não é um problema. 
Essas são boas notícias. 

A crise é uma situação que podemos enfrentar, que incômoda, mas que por 
falta de tomada de atitude estacionamos e insistimos viver. Em se tratando 
de crises podemos dizer: somos seres humanos que se excedem e os únicos 
responsáveis pelas crises que atravessamos, mesmos decepcionados esperamos 
muito mais da vida quando a vida nos oferece condições diversas, mas não 
espera porque depende de nós a escolha. Para isso precisamos transformar a 
palavra crise em crie e ter atitude de criar novos caminhos, destinos e vitórias.

Crises implicam em dor, desconforto, preocupação e estresse. Mas é 
verdade que também criam a oportunidade de romper com o ruim, abrindo 
a possibilidade do novo. Enquanto de uma crise bem controlada surge a 
possibilidade de mudanças positivas. 

Como geradores de crise devemos saber administrá-la estando compro-
missados com a verdade, livres dos sentimentos de raiva e de vingança, 
sem revanchismos, sem justificativas mesmo quando nos encontrarmos com 
dificuldades em dizer não aos familiares, em impor novos caminhos quando 
necessários, coerentes com os princípios de vida que devem nortear relações 
familiares saudáveis. Sem autonomia jamais poderemos promover crises 
construtivas vistas como oportunidades de mudanças. 

É importante a conscientização Dever + Autonomia = Disciplina. Pre-
cisamos adotar este princípio como nosso próprio princípio de reflexão e 
ação. Lembrando sempre que Princípios de Vida são inegociáveis e para 
que aconteça o esperado devemos estar preparados ao nos depararmos com 
a chantagem, com o jogo emocional, com as agressões moral, verbal e física, 
com o desentendimento na família e na sociedade. 

Criar crises é um risco? Sim... O risco de dar certo! 
Quem quer o sucesso na felicidade sua, de seus familiares e entes queridos 

deve escolher a alternativa mais sadia, mesmo que não seja a 
mais fácil, estar atentos e alerta, seguros e ser capazes de por 
amor fazer o que precisa ser feito consciente até mesmo das 
consequências! 

O 8º Princípio Básico do Amor- 
Exigente é: Esperançador

Poderíamos tentar buscar palavras 
das mais valiosas e talvez não con-
seguisse preencher a descrição que 
queríamos para falar o que pudemos 
conhecer do Sr. Arlindo Guerreiro 
Ortêncio.

Então vou falar um pouco da pes-
soa que foi o Sr. Arlindo em minha 
vida e estendo este meu pouco com 
o que cada voluntário do grupo Amor 
Exigente tiver a mais no seu íntimo, 
que sei todos terão muito a acrescentar 
pela convivência que com ele tiveram! 

Pai de dois filhos: Lúcia e Luiz 
Antonio, avô de Letícia e senhor de 
82 anos. 

Homem simples, sempre muito 
atencioso e preocupado com o pró-
ximo, de uma simpatia conservadora 
e que cativava toda pessoa que por 
ele era recebida em sua acolhida, em 
especial às mulheres. Por ser aquele 
senhor que ao cumprimentar uma 
mulher, fosse ela senhora ou jovem 
ganhava seu respeitoso beijo no dorso 
da mão.

Desde 2001 ao ser implantado o 
grupo de apoio Amor Exigente na 
Paróquia Menino Jesus de Praga, ele 
se dispunha a acompanhar e fazer 
estágio em outro grupo já caminhante 
o GATAF – Grupo de Apoio ao To-
xicômano, Alcoolista e Familiares na 
Paróquia São João Batista – Santuário 
das Almas, para interar-se e adquirir 
conhecimentos necessários já com o 
objetivo de dar apoio e ingressar ao 
voluntariado. 

Em 04/09/2002 quando criado 
o GAEMJ – Grupo de Apoio Amor 
Exigente Menino Jesus, o Sr. Arlin-
do assumia a coordenação do grupo 
no qual dava muito de si para o 
andamento e fortalecimento, sempre 
perseverante e prestativo, mesmo 

Como falar do Sr. Arlindo?

após passar a coordenação assumiu 
por várias gestões o secretariado e 
permaneceu voluntário dentro destes 
14 anos de atuação do grupo até este 
dia 6 de julho, dia de sua partida para 
a casa do Pai. 

Apesar da dor da separação pela 
morte, podemos nos sentir agraciados 
por ter tido a pessoa do Sr. Arlindo 
em nossas vidas e dele pudemos tirar 
grandes lições, seja da vontade de 
vencer com a falta de recursos que a 
vida tenha lhe negado, com os desafios 
que as limitações lhe causaram na 
caminhada ou mesmo o que viveu a 
seu modo e como podia, independente 
do que lhe ofereciam... Aprendemos 
muito com a simplicidade do Sr. 
Arlindo e sofrimentos que a vida lhe 
propôs, mas com o qual soube, a seu 
modo, conviver. 

Resta-nos agradecer a Deus por 
sermos agraciados por ele ter feito 
parte de nossas vidas, pedindo que 
o Senhor o tenha junto Dele e que 
possamos conservá-lo em nossos 
corações e praticando tudo de bom 
que com ele aprendemos!

Sr. Arlindo
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Com o objetivo de vivenciar o 
amor através de uma experiência 
profunda de oração e anúncio da 

palavra de Deus, o Grupo de oração 
RECHACRI realizou a Experiência de 
Oração em unidade com os grupos de 
oração Menino Jesus de Praga, Bom 
Pastor e Discípulos de Emaús, nos dias 
22 e 23 de julho.

A Experiência de oração é um en-
contro querigmático e acontece após os 
participantes terem vivenciado o Semi-
nário de vida no Espírito Santo que foi 
realizado na Capela São Pedro durante 
sete semanas onde os participantes 
deste seminário receberam o primeiro 
anúncio e se mostraram dispostos a 
mergulhar fundo no Espírito Santo. Esta 
é a terceira Experiência de Oração que 
o Grupo de Oração RECHACRI realiza 
desde que iniciou na Capela.

Foi um final de semana de forte 
experiência com Deus através de ora-
ção, pregação e partilha. Muitos foram 
extremamente tocados pela força do Es-
pírito Santo e tiveram convicção de que 
Cristo é o caminho a verdade e a vida.  
Durante a partilha, alguns testemunhos 
emocionaram.  Um deles aconteceu 
durante a pregação do Aparecido sobre 
cura interior ao relatar a experiência 
que ele viveu na Terra Santa de ver a 
rocha rachada com o sangue de Jesus 
Cristo em baixo, ele proclamou que não 
existe rocha em que o sangue de Jesus 
não possa penetrar. Nesse instante, a 
missionaria Elaine, da comunidade Vox 
Dei, lembrou de um tio que há quase 
10 anos não ligava para ela e para quem 
ela sempre pede sua conversão, pois o 
tio tem um coração duro e fechado. 

Capela realiza experiência de oração

Coordenadores dos grupos de oração Menino 
Jesus de Praga, Bom Pastor, Discípulos de 

Emaús, Rechacri e Discípulos de Emaús

Participantes da experiência de oração

Minutos antes da pregação, ela havia 
enviado um vídeo sobre perdão no 
grupo da família. Em seguida, o tio 
ligou para ela e a chamou para pescar. 
Ela então disse: “Tio, Deus te abençoe” 
e ele respondeu o mesmo, algo que ele 
nunca tinha dito. Deus mostra sinais 
nas rachaduras. Nesta mesma pregação 
de cura e libertação, duas participan-
tes partilharam momentos antes que 
tinham vontade de que o marido (de 
uma) e o filho (da outra) participassem 
da Experiência. Elas permaneceram 
em oração e ficaram surpresas com a 
chegada dos dois no momento em que 
o Aparecido falava de  cura e libertação. 
Os mesmos se sentiram tocados pelo 
Espírito Santo.

“Fomos mais uma vez surpreendidos 
pelo amor do nosso Deus e temos a 
certeza de que colhemos muitos frutos 
em nossas vidas e muitos dons foram 
revelados nesta Experiência de Oração”, 
relata a coordenadora do Grupo de 
Oração Sueli Sartori.

Sandra Freire 
Coordenadora CPP

Aniversariantes do mês

Ministrantes e acólitos da Capela

 Nossos jovens no Beraká 2017

Padre Leandro abençoou os 33 anos de 
matrimônio do casal Domingos e Virgínia

 Padre Leandro abençoou os 44 anos 
de matrimônio do casal coordenador do 

dízimo Eustachio e Cleide

Ainda sobre a festa de São Pedro, 
procissão pelas ruas do bairro

3º dia do Tríduo

2º dia do Tríduo

1º dia do Tríduo
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fATOS E fOTOS

Adoração pela 
saúde do pe. Silvio

Avós Odila e Carlos 
Golliaf e Família

Bodas de Rubi Lúcia e 
Roberto - Bodas de Celina 

e João Carlos 49 anos

bATIzADOS NA PAróquIA CASAMENTOS NA PAróquIA

Bênção de São Cristóvão 
aos carros e motoristas Beraká 2017

Ministério de Música

Missa e Novena de Nossa 
Sra. Rosa Mística 

Missa Pastoral da SaúdeMissa Pastoral do 
Empreendedor Novena Menino Jesus de Praga Reunião do CPP

Visita de Dom Tomé 
Ferreira da Silva

Visita do Pe. Nino Carta 
na Paróquia



Fotos: Ariuce Schiavon e Nemércio Simplício
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