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 Padre Silvio tem alta 
hospitalar, mantém 

o tratamento em 
casa e paroquianos 
mandam recados 

para ele

Mês da Bíblia é 
comemorado em 

setembro. O que é 
preciso saber sobre ela? 

VEJA NESTA EDIÇÃO:

Santa Madre 
Teresa de Calcutá: 
a Mãe dos pobres
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Marcela  Pinoti

sentados pelo livro dos 
Atos dos Apóstolos 2,42. A 
Igreja no Brasil dedica o mês 
de setembro à Bíblia que, 
para nós cristãos católicos, 
“contém a Palavra de Deus” 
(Dei Verbum n. 24). Temos 
a oportunidade de escutar a 
Palavra de Deus em todas as 
Celebrações Eucarísticas, 
pois a Liturgia é o “âmbito 
privilegiado onde Deus nos 
fala no momento presente 
da nossa vida” (Verbum 
Domini n. 52). 

Que nos empenhemos em 
intensificar nosso contato 
com a Palavra de Deus para 
que nossa paróquia como 
Casa da Palavra possa rea-

lizar a nova evangelização 
proposta pela Igreja. O do-
cumento 100 da CNBB nos 
ensina: “Muitos paroquianos 
ainda não se familiarizaram 
com a Bíblia. A Palavra 
é saboreada na experiên-
cia comunitária da Leitura 
Orante. Dirigindo-se a cada 
um pessoalmente, é tam-
bém a Palavra que edifica 
a comunidade e a Igreja” 
(Doc. 100: Comunidade de 
comunidades: uma nova 
paróquia; n. 271). Que as 
pastorais e movimentos de 
nossa paróquia continuem 
seus trabalhos iluminados e 
alimentados pela Palavra da 
vida, para que produzam fru-

tos (Jo 15,16) e a comunidade 
seja cada vez mais edificada.  

A Palavra de Deus para 
nós é Jesus! Jesus é a “medula 
das Escrituras”, “Cristo é o 
centro e a plenitude de toda 
Escritura e de toda celebração 
litúrgica” (Elenco das Leitu-
ras Bíblicas do Lecionário 
n.5). Desejo que paroquianos 
e fiéis que frequentam nossas 
celebrações ou participam 
dos diversos movimentos, 
grupos e pastorais sejam 
verdadeiramente “robusteci-
dos poderosamente por seu 
Espírito” (Ef 3,14). Que Deus 
vos abençoe! 
Pe. Leandro Luis Bernardes

Vigário Paroquial

Editorial
Pe. Leandro Luis Bernardes

Jesus: a medula 
das Escrituras

Fundada há 20 anos na 
igreja Nossa Senhora 
das Dores, a Pastoral 

Pequeninos do Senhor realiza 
o encontro com o objetivo de 
trocar informações e também 
de apresentar novidades 
para a evangelização dos 
pequenos.

Depois de Campinas, a 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga foi a primeira a implan-
tar os Pequeninos do Senhor 

que tem material próprio, é 
de fácil acesso e linguagem 
simples para os catequistas 
acolherem os pequeninos, 
enquanto seus pais estão na 
Missa.  Hoje, são mais de 
60 catequistas voluntários, 
número que supera todas as 
paróquias. Podem participar 
crianças de 3 a 8 anos de 
idade.

O encontro deste ano foi 
ainda mais especial, pois 

PASTORAL PEQUENINOS DO SENHOR 
COMEMORA 20 ANOS NO BRASIL

Comemoração foi na cidade de Campinas junto com encontro de catequistas das pastorais

além da troca da diretoria foi 
comemorado o aniversário de 
20 anos da Pastoral.

“Os encontros servem 
para trocarmos experiências 
com outros catequistas vo-
luntários. Estávamos em mais 
de 80 integrantes, de vários 
lugares do Brasil. Foi uma 
experiência única”, declara 
Eder Carvalho.

“Com o tema “Maria a 1ª 
Evangelizadora”, o encontro 
proporcionou muitos mo-
mentos de reflexão sobre a 
vida de Jesus e o quanto que 
cada voluntário tem de res-
ponsabilidade em transmitir 

o evangelho para as crian-
ças”, conta Marco Monteiro 
Marega, coordenador dos 
Pequeninos do Senhor.

Durante dois dias, os ca-
tequistas assistiram a várias 
palestras sobre as novas pos-
sibilidades de evangelização 
com contadora de história; 
inclusão e acessibilidade 
nos materiais usados para a 
evangelização, como passar 
as mensagens para crianças 
com surdez, baixa visão, 
cegueira e cadeirante. Tam-
bém tiveram uma palestra 
sobre Motivação ministrada 
pela fundadora da Pastoral 

Rachel Abdala que abordou 
o quanto cada um conhece e 
o quanto deixam Jesus entrar 
em nossas vidas.

Uma missa em come-
moração aos 20 anos com a 
presença de todos que esta-
vam na formação encerrou 
o encontro. 

Na bagagem Eder e Marco 
trouxeram muitas ideias, co-
nhecimento e formação com 
especialistas que auxiliarão o 
atendimento às necessidades 
de todas as crianças. 

Queridos paroquia-
nos, paz a todos! 
Estamos fortes no 

Senhor! Uma comunidade 
cristã é autêntica quando 

vive os quatro pilares  - 
perseverança na doutrina 
dos apóstolos, na vida em 
comunidade, na fração do 
pão e nas orações - apre-
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Diácono: Aristides 
Pereira dos Santos

Artigo
Por Diácono Aristides

O Sacramento 
do Matrimônio

O Catecismo da Igreja 
Católica ensina que o matri-
mônio é um dos sacramentos 
de serviço e de comunhão da 
Igreja, isso porque, tendo os 
noivos já sido iniciados na fé 
cristã e na vida da Igreja pe-
los sacramentos do Batismo, 
Crisma e Eucaristia, agora 
são enriquecidos com uma 
consagração específica para 
se tornarem um sinal do amor 
de Cristo e da Igreja (número 
1534). 

Duas importantes ideias 
aparecem no Antigo Testa-
mento para se compreender 
o projeto de Deus sobre o 
matrimônio e a sua elevação 
à categoria de sacramento. A 
primeira, presente nos relatos 
da criação, é que Deus é o 
autor da aliança matrimonial, 
pois criou homem e mulher 
capazes de amar e de viver 
unidos (Gn 2,24), dotando-os 
com uma bênção própria (Gn 
1,28). A segunda, presente 
na mensagem dos profetas 
Oséias, Jeremias, Ezequiel 

e Isaías, é aquela na qual a 
relação entre Deus e o povo 
de Israel é simbolizada pela 
relação entre esposo e esposa 
(Os 2,4-25).

Os Evangelhos de Mateus 
e Marcos apresentam Jesus 
tratando do matrimônio 
quando os fariseus pergun-
tam sobre a legitimidade do 
divórcio. Nestas passagens 
(Mt 19,2-9 e Mc 10,1-12) 
Jesus supera o pensamento 
de sua época e oferece sua 
compreensão sobre a uni-
dade e a indissolubilidade 
matrimonial em conformi-
dade com o plano de seu Pai.

A teologia paulina, pre-
sente em 1Cor 7 e Ef 
5,21-33, revela o sentido 
sacramental do matrimônio. 
São Paulo ensina que ele é um 
“mistério”, no sentido que 
introduz os noivos batizados 
na participação da aliança de 
amor de Cristo com a Igreja e 
dela com Cristo. Esta aliança 
encontra sua visibilidade 
maior na entrega que o Senhor 

fez de sua vida na Cruz. Dessa 
forma, os noivos participam 
do Mistério Pascal de Cristo 
amando e servindo um ao 
outro.

O Novo Testamento apre-
senta ainda Jesus como o 

noivo que veio desposar sua 
Igreja (Mt 9,15; Mc 2,10-
20; Lc 5,34-35; Jo 3,9). Este 
noivado-aliança ocorre na 
cruz e vai ser celebrado sole-
nemente no fim dos tempos, 
nas núpcias do Cordeiro (Ap 
19,7-9).

Diante do que a Sagrada 
Escritura propõe sobre o ma-
trimônio, a Igreja formula a 
celebração deste sacramento. 
Destacamos alguns elemen-
tos importantes, presentes 
no rito: a leitura da Sagrada 
Escritura, fonte na qual os 
noivos descobrem as rique-
zas da vida matrimonial e 
familiar; o consentimento, 
onde os noivos, verdadeiros 
ministros deste sacramento, 
se entregam no amor e na 
fidelidade; a bênção nupcial, 
onde o sacerdote ou o diáco-
no, testemunhas qualificadas, 
faz memória do desígnio 
salvífico de Deus para o 
matrimônio e intercede pelos 
noivos pedindo sobre eles a 
graça do Espírito Santo.

Para que um matrimônio 
seja celebrado validamente se 
requer que um dos noivos seja 
católico e que a celebração 
seja assistida por uma teste-
munha qualificada (ministro 
ordenado) e duas outras tes-
temunhas (comumente cha-

madas de padrinhos). Além 
disso, deve ser pronunciado 
o consentimento matrimonial 
de forma livre, manifestando 
o desejo de viver a fidelidade, 
a indissolubilidade e a aber-
tura à fecundidade.

Enfim, um homem e uma 
mulher, unidos em casamen-
to, formam com seus filhos 
uma família que é chamada 
de “Igreja doméstica”, pois 
pretende ser uma comunidade 
de esperança, de fé e de amor. 
Possui como modelo a própria 
vida de amor da Trindade 
e, por isso, deve procurar 
uma espiritualidade familiar, 
sustentada pela oração, pela 
leitura da Escritura Sagrada, 
pela força da Sagrada Euca-
ristia, pela partilha dos bens 
espirituais e materiais e pela 
atividade evangelizadora para 
ser fermento de vida nova 
para a sociedade!  

 

Aconteceu no dia 27/08, o 18º encontro dioce-
sano para casais em 2ª união na paróquia Menino 
Jesus de Praga, realizado pela Pastoral Diocesana 
de Casais em segunda união e Pastoral Familiar 
da paróquia. Foi um dia de muita alegria, graças 
alcançadas, aprendizado, testemunho de vida e fé.

A pastoral familiar agradece a todos que parti-
ciparam de encontro.

18º Encontro diocesano de casais em segunda união

18º Encontro Diocesanos de Casais em 2ª União

Dani e Nei 
Coordenadores da Pastoral Familiar 

em 2ª União da Paróquia.

“Um homem e uma 
mulher, unidos 
em casamento, 

formam com 
seus filhos uma 
família - a “Igreja 
doméstica” - uma 
comunidade de 

esperança, de fé e 
de amor
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Nascido em Aquitânia, 
França, em 1581, São Vi-
cente de Paulo foi um gran-
de sacerdote, criado numa 
família pobre e religiosa, ele 
se negava a ficar de braços 
cruzados e então deixou com 
que toda sua conduta fosse 
guiada pelo espírito de amor. 

No seu tempo, a França 
era uma potência, porém 
como padre, São Vicente 
de Paulo trabalhou em uma 
paróquia onde convivia 
com as misérias materiais, 
sociais e morais, sendo essa 
experiência a que lhe abriu 
as portas para obras da fé.

Preso durante uma via-
gem, ele com a humildade 
que o caracterizava, viveu 
na escravidão até converter 
seu patrão ao infinito amor 
de Cristo e assim mostrando 
a ele a palavra de Deus, de-
pois de, aproximadamente, 
dois anos conseguiu sua 
liberdade.

A partir disso, São Vicen-
te de Paulo iniciou a reforma 
do clero, obras assistenciais, 
luta contra o jansenismo, 
movimento criado pelo bispo 
holandês de Ypres no século 
XVII, derivado do Cristia-
nismo, que se baseava numa 
doutrina que contemplava a 
conciliação da liberdade hu-
mana com a graça emanada 
por Deus. Fundou também a 
“Congregação da Missão”, 
uma sociedade de vida 
apostólica, cujo os mem-
bros são conhecidos como 
padres e irmãos vicentinos 
ou lazaristas, e unido a Santa 
Luísa de Marillac, edificou 
as “Filhas da Caridade”, as 
irmãs vicentinas.

Criado pela Sociedade 
de São Vicente de Paulo 
(SSVP), em Paris no ano 

de 1833, os Vicentinos são 
formadas por um grupo de 
leigos católicos e voluntá-
rios, que junto com a Igreja 
Católica e os padres ajudam 
os mais necessitados das 
nossas comunidades.

O alimento que levados 
aos pobres é a chave para 
entrar em suas casas, levar 
a palavra de evangelização, 
plantar a semente do amor 
de Jesus Cristo e também 
ver a real necessidade de 
cada família.

A sociedade Vicentina 
vive de doações das pes-
soas da comunidade, de 
benfeitores que colaboram 
mensalmente com dinheiro, 
alimentos, roupas, sapatos, 
remédios, material escolar, 
dentre outros.

Em nossa Paróquia Me-
nino Jesus de Praga existem 
duas conferências, a Maria 
Mãe de Jesus e a Menino Je-
sus de Praga realizada, com o 
mesmo ideal de sua criação, 
os Vicentinos convidam toda 
comunidade a fazer parte do 
movimento. 

São Vicente de Paulo 
com toda sua expertise sabia 
muito bem tirar dos ricos 
para dar aos pobres, sem usar 
as forças dos braços, mas a 
força do coração. Morreu 
quase octogenário, em 27 
de setembro de 1660.

São Vicente de Paulo 
e os Vicentinos

Luís 
Netto

Reuniões das conferências 
vicentinas
Segundas-feiras (cada quinze 
dias) – 20h – Casa Paroquial  - 
Conferência Maria Mãe de Jesus
Terças-feiras - 20h - sala 1 – 
Conferência Menino 
Jesus de Praga

A Festa da Exaltação da 
Santa Cruz, que celebramos 
no dia 14 de setembro, é a 
Festa da Exaltação do Cristo 
vencedor. Para nós cristãos, 
a cruz é o maior símbolo de 
nossa fé, cujos traços nós nos 
persignamos desde o início do 
dia, quando levantamos, até 
o fim da noite, ao deitarmos. 
Quando somos apresentados 
à comunidade cristã, na ce-
rimônia batismal, o primeiro 
sinal de acolhida é o sinal da 
cruz traçado em nossa fronte 
pelo padre, pais e padrinhos, 
sinalando-nos para sempre 
com Cristo.

Padre Leandro Luis Ber-
nardes nos explica que esta 
celebração litúrgica teve início 
no século IV, e está intima-
mente ligada à descoberta da 
verdadeira cruz durante a pere-
grinação a Jerusalém por Santa 
Helena, mãe do primeiro impe-
rador cristão, Constantino. “A 
tradição narra que foram en-
contradas nas escavações três 
cruzes. Para distinguir a cruz 
de Jesus Cristo das dos ladrões, 
foi colocado o cadáver de um 
homem e, ao simples contato 
com o madeiro que sustentou 
o salvador do mundo, ele foi 
milagrosamente ressuscitado. 
Também uma mulher muito 
enferma foi levada ao local 
das cruzes, tendo sido curada 
ao tocar na verdadeira cruz. O 
imperador Constantino e Santa 
Helena mandaram construir em 
Jerusalém duas basílicas, uma 
no Gólgota e outra no Santo 
Sepulcro. As igrejas foram 
dedicadas nove anos após a 
descoberta da verdadeira cruz, 
em 13 de setembro de 335, e no 
dia seguinte, a cruz foi exposta 
para que os fiéis pudessem orar 
e venerá-la. Em 614 os persas 
invadiram a cidade de Jerusa-
lém e tomaram a cruz, que foi 
recuperada pelo Imperador 
Bizantino Heráclio em 628 e 

levada solenemente de volta a 
Jerusalém. Desde então a Igreja 
celebra nesse dia a exaltação 
da cruz. 

O uso litúrgico, que re-
quer a cruz sobre ou ao lado 
do altar (Instrução geral do 
Missal Romano 270) quando 
se celebra a Missa, representa 
uma evocação da figura bíblica 
da serpente de bronze que Moi-
sés elevou no deserto; quando 
as pessoas a olhavam, eram 
curados. A cruz de Cristo para 
nós cristãos é motivo de glória: 
“Quanto a mim, não pretendo, 
jamais gloriar-me, a não ser 

na cruz de nosso Senhor Jesus 
Cristo” (Gl 6,4); e como diziam 
os Santos Padres da Igreja, a 
cruz é “a bendita árvore”, “o 
bendito lenho” que é instru-
mento de salvação, fonte de 
santidade e símbolo revelador 
da vitória de Jesus sobre o 
pecado, a morte e o demônio”, 
conta Padre Leandro.

A Cruz não é uma divin-
dade, um ídolo feito de ma-
deira, barro ou bronze, mas 
sim, santa e sagrada, de onde 
pendeu o Salvador do mundo. 
Traçando o sinal da cruz em 
nossa fronte, a todo o momento 
nós louvamos e bendizemos a 
Santíssima Trindade: Pai, Filho 
e Espírito Santo, agradecendo 
o tão grande bem e amor que, 
pela CRUZ, o Senhor continua 
a derramar sobre nós.

Somente pela cruz, que 
significa morte ao próprio Eu, 
à própria vontade, para acatar 

com fé, alegria e ação de graças 
a vontade de Deus, poderemos 
nos salvar. E é o próprio Se-
nhor quem nos diz isso muito 
claramente: “Se alguém quer 
vir após mim, renegue-se a si 
mesmo, tome cada dia a sua 
cruz, e siga-me” (Lc 9,23) e 
“se o grão de trigo, caído na 
terra, não morrer, fica só; se 
morrer, produz muito fruto” 
(Jo 12,24b). Cada um tem a 
sua cruz. É pela nossa cruz de 
cada dia que cada um carrega, 
que Deus nos santifica (cf. Hb 
12,10), fazendo-nos morrer 
para todas as más inclinações 
do nosso espírito. É pela cruz 
que chegaremos à glorificação, 
como o Senhor Jesus. É por isso 
que exaltamos a santa Cruz. 
E é por essa cruz de cada dia 
(doenças, aborrecimentos, pe-
núrias, humilhações, cansaços, 
injustiças, incompreensões, 
etc.) que temos a graça e a honra 
de poder “completar em nossa 
carne o que falta à paixão do 
Senhor no seu Corpo, a Igreja” 
(cf. Cl 1,24).

Graças a Deus, a Cruz está 
guardada na tradição e no cora-
ção de cada verdadeiro cristão, 
por isso no dia da Exaltação à 
santa Cruz, a Igreja nos convida 
a rezarmos: “Do Rei avança o 
estandarte, fulge o mistério da 
Cruz, onde por nós suspenso o 
autor da vida, Jesus. Do lado 
morto de Cristo, ao golpe que 
lhe vibravam, para lavar meu 
pecado o sangue e a água jor-
ravam. Árvore esplêndida bela 
de rubra púrpura ornada dos 
santos membros tocar digna 
só tu foste achada”. 

“Viva Jesus! 
Viva a Santa Cruz!”

A Cruz não é uma 
divindade, um ídolo 

feito de madeira, 
barro ou bronze, 
mas sim, santa e 
sagrada, de onde 

pendeu o Salvador 
do mundo.

Exaltação da Santa Cruz 
símbolo da vitória de Jesus

Camila 
Furlanetto



Padre Silvio!
Vamos louvar sua vida 
com a mesma intensida-
de que pedimos por ela.
Força e fé
Cirelli e Adriane
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Mas o que é a vida? A vida é mes-
mo um sopro. Em frações de segundo 
tudo muda. Pode ser maravilha ou 
sofrimento. Alegria ou dor. Mas a vida 
é viver! É ter a sabedoria de encará-la 
e dizer: estou aqui Senhor! Entrego 
minha vida em Suas Mãos e faça em 
mim Sua Vontade. É ter a certeza de 
que o melhor será feito.

Gonzaguinha já dizia: “Há quem 
fale que a vida da gente é um nada no 
mundo. É uma gota, é um tempo. Que 
nem dá um segundo. Há quem fale 
que é um divino mistério profundo. 
É o sopro do criador numa atitude 
repleta de amor”.

Padre Silvio está há 70 dias lutando 
pela vida (escrevo no dia 27 de agos-
to)!  Ficou internado durante 56 dias 

no Hospital Beneficência Portuguesa 
(31 na UTI e 25 no quarto). O pior 
já passou! Graças a Deus! A cada 
dia mostra sua garra, determinação 
e força de vontade. E nós, do outro 
lado, vibramos com as notícias. 

Passou por vários procedimentos, 
momentos delicados e em todos mos-
trou persistência, perseverança, amor 
à vida e, acima de tudo, fé! No dia 14 
de agosto nosso querido padre teve 
alta hospitalar. Continua o tratamento, 
desde então, no aconchego do seu 
lar, rodeado de familiares que não se 
cansam de mimá-lo. Faz fisioterapia 
motora e respiratória (2 X ao dia) e tem 
a cada dia se superado. A endocardite 
é uma doença séria e seu tratamento 
é longo e delicado. Mas temos fé e 

a certeza de que o pior já passou e 
muito em breve nosso bom pastor 
estará novamente entre nós.

Por ordens médicas AS VISITAS 
ESTÃO PROIBIDAS, pois ele tem 
restrição de contato, além de precisar 
de repouso e reabilitação, o que já lhe 
exige esforço. 

Termino essa matéria aproveitan-
do mais um pouquinho da música 
do Gonzaguinha:  “Somos nós que 
fazemos a vida. Como der, ou puder, 
ou quiser. Sempre desejada por mais 
que esteja errada. Ninguém quer a 
morte, só saúde e sorte. E a pergunta 
roda, e a cabeça agita. Fico com a 
pureza das respostas das crianças: É 
a vida! É bonita e é bonita! 

Durante todo o período da enfer-

“É O SOPRO DO CRIADOR NUMA 
ATITUDE REPLETA DE AMOR”

Marcela  Pinoti

midade do Padre Silvio, notícias são 
enviadas diariamente para os paro-
quianos, via Whatsapp e postadas no 
Facebook. Milhares de recadinhos, 
mensagens, áudios são enviados 
por pessoas do Brasil todo. Abaixo 
alguns recadinhos de 
paroquianos:

Padre SILVIO ROBERTO - PÁROCO

Querido Padre, como faz falta, rezo todos os dias pela sua 
rápida recuperação!!
Adoro receber o informativo diário sobre a sua saúde, como 
foi seu dia, assim me sinto um pouco perto do Sr.
Espero vê-lo em breve rezando uma missa para nós que 
tanto o amamos.

Mercia Macagnani

“Meus pensamentos e preces estão 
sempre com você!
Com certeza Deus está sussurrando 
em seu ouvido: você pode, você confia 
e você vencerá!!!

Luciana Anatriello

Amado Pastor, Padre Silvio! Escrever é muito difícil, pois o que 
sentimos por ti é indescritível, mas uma coisa posso afirmar, 
Deus te escolheu e capacitou para ser o melhor em sua pastoral, 
pois mesmo impossibilitado de exercer sua missão continua 
a nos ensinar a ter fé, esperança e força. Muito obrigada, 
Nossa Senhora       Mística te abençoe.

 Luís Fernando e Celia Fugiwara Macedo

Padre Silvio, aguarde minha 
visita, melhoras!

Ariuce Schiavon

Padre Silvio, sem sua presença, 
minha vida ficou sem graça....
sem cor.
Sabes o quanto faz falta. Volte 
logo, querido!

Marcia Scochi

Querido Pe Sílvio, estou rezando 
por sua rápida recuperação. 
Lembre-se de que você nunca 
estará só, conte sempre comigo!

Flavio Finotti

Padre, estamos felizes 
com sua recuperação e 
cremos na obra completa 
de Deus! Logo estará 
conosco! Deus provê, 
Deus proverá!

Giglioga 
Schettini Martins

Pe. Sílvio, permaneço em constante oração para a 
sua plena recuperação, e as saudades são tantas, 
que só de ouvir sua voz, me emocionei...                      

Tanandra Beatriz de Lima 
Zaccharias“Padre Silvio, muitas 

saudades e agradeci-
da por cada melhora 
sua” 
 Norma Volpe

Padre Silvio, meu irmãozinho, estou 
com muita saudade no meu coração. 

Seu Anjo Adrieli Cirelli

Querido Pe. Silvio, acreditamos que o 
pior já passou, já ficou pra trás. Agora 
é acordar cada dia acreditando que este 
será sempre melhor que o outro. 
Temos muita fé na sua força, no seu 
espírito guerreiro e não temos dúvidas 
sobre a sua vitória. Ainda assim, saiba 
que continuamos rezando por você na 
certeza da sua completa recuperação e 
retorno às suas atividades que tanto nos 
faz falta pela sua presença amorosa, 
amiga e fraterna. Descanse meu querido, 
recupere suas forças e volte o quanto antes. 
Deus te abençoe!       ”

Katia Manzano Lima

Muitas saudades dele e das celebra-
ções. Espero que volte logo.

Silvania Bernardes 
Cosenza

Querido e amado Padre 
Silvio, em momento 
nenhum perdermos a 
esperança de sua re-
cuperação. Estamos te 
esperando com muito 
amor 

Andrea Ferreira

Foi difícil de entender aquele gesto inesperado, sua saúde 
frágil, seu humano sendo humano demais, os dias se 
passaram e com eles a certeza de que realmente a vitória 
só vem depois da Cruz. E assim tem sido cada dia: uma 
vitória alcançada! Cada notícia traz a saudade do teu 
sorriso. Tu que és guardião das palavras confidenciadas 
ao coração, volte logo!

 Heloise Ramos

Pe. Silvio,
A amizade não é sobre quem veio antes e quem vem 
depois, é sobre quem chega e nunca vai embora. E 
dessa forma você nos conquistou, com seu jeito manso 
e doce, nos encheu do Espírito e nos fez conhecer um 
Amor transformador, e de nossos corações nunca sairá!
Te amamos.

Cleber, Fernanda e Romero.

Um pastor querido que vive o milagre 
dá vida a cada dia!! Padre, o senhor 
não sai do meu coração e das minhas 
orações, saudades!!

Leo Montecino

Padre, que coisa mais maravilhosa quando chega uma mensagem em meu 
celular me diz: Padre Sílvio! Nestes mais de setenta dias, isso aconteceu por 
duas vezes e me alegrou imensamente. Todos os dias recebemos notícias 
suas, mas receber um recado diretamente do senhor, é indescritível. Que 
saudades!!! Que maravilha saber que está se recuperando. Força, sei que 
é difícil, mas pensa que estamos todos esperando por você!!! (estou com 
saudades também de ficar cobrando... “cadê o texto?” rsrs)

Sílvia Damacena

Pe. que a graça de Deus continue liber-
tando, animando e fortalecendo para 
em breve estar celebrando conosco. 
Saudade do nosso pastor! 

Família Maritan
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fatos e fotos

Romaria para Divino Pai 
Eterno segue abençoada 

por Pe. Leandro
Reunião da Pastoral 

dos Empreendedores

Maria de Jesus 
medalhista de Ouro 
nos jogos de vôlei 
da terceira idade

Dia dos psicólogos com 
homenagem e bênção 

Dia do voluntariado comemorado no 
Clube de Mães

Clube de mães em palestra com as 
Terapeutas Tati e Jane  

Claudinha Berton comemora seu aniversário 
com família, amigos e Pe. LeandroBênção dos Objetos

1º Encontro de 
Cerimoniários e acólitos Semana da Família Festival da Pizza-JUPAC Catequistas

A psicóloga Tati recebe festa 
surpresa em seu aniversário

Fotos: Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplicio, Ricardo, Edilene Venâncio e Terezinha Vieira
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Karina 
Catelan

O mês de setembro é reco-
nhecido pela Igreja Católica 
como o mês dedicado à Bíblia, 
pois no dia 30 de setembro 
celebramos a memória de 
São Jerônimo, responsável 
por traduzir a Bíblia em la-
tim, a partir do hebraico e do 
grego: a chamada Vulgata. É 
importante adquirimos conhe-
cimento de alguns assuntos 
relacionados à Bíblia, pois 
assim passamos a entender e 
compreender o ministério da 
Sagrada Escritura. Conversa-
mos com o Padre Leandro que 
esclareceu algumas dúvidas.

MM: Por que a Bíblia 
não é um livro comum?

Padre Leandro: A Bíblia 
não deve ser entendida como 
um livro comum, pois ela é a 
Sagrada Escritura, seus livros 
são inspirados por Deus e 
isso foi definido no Concílio 
de Trento no século 16. Mas 
ao longo da história, a Igreja 
sempre venerou as Sagradas 
Escrituras tanto do antigo 
como novo testamento. Às 

vezes cantamos na missa um 
canto que fala que a Bíblia é 
a palavra de Deus, mas não é 
a palavra de Deus, a Bíblia é 
o conjunto de livros inspira-
dos que a igreja definiu e que 
contém a palavra de Deus.

MM: Ler a Bíblia deve 
ser um hábito diário, por 
quê?

Padre Leandro: Ler a 
Bíblia é um hábito diário, 
a questão é que para nós 
cristãos,  não é apenas ler a 
Bíblia como livro de história, 
como um livro científico, 
a mensagem da palavra de 
Deus vai muito mais além do 
que a interpretação científica. 
Então nós não lemos a Bíblia 
apenas, a Bíblia é um livro 
para ser meditado, para ser 
rezado, os cristãos têm uma 
leitura diferente da Bíblia, 
lemos teologicamente, por 
isso costumamos dizer que a 
Bíblia é a sagrada escritura. O 
termo Bíblia vem biblos que é 
um conjunto de livros.

Conhecer a palavra de 

Deus é fundamental para 
todo Cristão, por isso que nós 
precisamos aprender com os 
ensinamentos da igreja, por-
que que foi a igreja que nos 
deu a Bíblia, o conjunto de 
livros inspirados nas Sagradas 
Escrituras.

Precisamos nos apro-
fundar para ouvir a palavra 
de Deus. Na missa, nós não 
levamos a Bíblia, porque a 
tradição é ouvir a palavra de 
Deus. Nós aprendemos sobre 
a palavra de Deus quando a 
ouvimos a palavra que a igreja 
anuncia por isso que nós, 
padres, explicamos a palavra 
de Deus todos os domingos 
nas missas. 

MM: A Bíblia é também 
uma forma de conversar 
com Deus?

Padre Leandro: Nós con-
versamos com Deus por meio 
da oração e é claro que a alma 
da oração deve ser a sagrada 
escritura. A escritura nos 
auxilia muito nesta relação 
com Deus. A igreja nos pede 

para que nós realizemos uma 
leitura orante ou lectio divina 
é leitura orante da palavra 
de Deus, que remete até os 
monges do século IV que co-
meçaram a traduzir a Bíblia, 
quando ela ainda era copiada. 

MM: Podemos dizer que 
a Bíblia é nossa fonte de 
revelação de Deus?

Padre Leandro: Nós cató-
licos temos a Bíblia não como 
a única fonte da revelação. 
São duas as fontes: a sagrada 
tradição e a sagrada escritura.  
Nós não acreditamos somen-
te na Bíblia, pois temos os 
evangelhos que, na verdade, 
é um único evangelho “Jesus 
Cristo”. Para os cristãos ca-
tólicos, a palavra de Deus é 
Jesus, a palavra é Cristo, as 
Sagradas Escrituras são uma 
forma da revelação, é um 
modo como Deus quis falar 
que é a revelação escrita. Por 
isso, que não temos somente a 
escritura, temos a tradição oral 
que recebemos dos apóstolos 
e temos a escritura sagrada.

Setembro, mês da Bíblia: o que precisamos saber sobre ela

Grupos de estudos bíblicos na 
comunidade 

Temos em todas as regiões a 
rede de comunidade.

As reuniões acontecem todas 
as quartas-feiras às 20h. 

Se você deseja participar de um 
grupo, entre em contato com a 

Secretaria Paroquial.

MM: A má interpretação 
da Bíblia gera conflitos?

Padre Leandro: A má 
interpretação da Bíblia causa 
muitos conflitos, basta a gente 
ver tantas “igrejas” com i mi-
núsculo que surgiram devido 
a essa má interpretação da 
Bíblia. Interpretar a Bíblia 
fora da Igreja Católica, fora 
da interpretação da Igreja, 
dos santos, dos papas, causa 
muito mal, como divisões e, 
portanto, nós precisamos ler 
a Bíblia com a Igreja Cató-
lica na interpretação que a 
Igreja Católica faz dos livros 
sagrados.

5º encontro dos adolescentes - aJeC
Fotos: Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplicio, Ricardo, Edilene Venâncio e Terezinha Vieira
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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.

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Há exatamente um ano, no dia 4 de 
setembro de 2016, o Papa Francisco 
declarou santa a beata Madre Teresa de 
Calcutá, em uma missa na Praça São 
Pedro, no Vaticano, com a presença 
de 100 mil fiéis. “Declaramos a beata 
Teresa de Calcutá santa e a inscre-
vemos entre os santos, decretando 
que seja venerada como tal por toda 
a Igreja”, afirmou o Papa Francisco.

Agnes Gonxha Bojaxhiu, Madre 
Teresa de Calcutá, nasceu no dia 27 de 
agosto de 1910 em Skopje, na antiga 
Iugoslávia, filha de 
pais albaneses.

Desde peque-
na participava da 
Congregação Ma-
riana, uma associa-
ção católica para 
crianças, portanto 
cresceu em am-
biente cristão e 
já demonstrava aí 
sua vocação reli-
giosa.Mais tarde 
ingressou na Con-
gregação das Irmãs de Loreto, que 
eram missionárias, se tornou noviça 
adotando o nome de Teresa em ho-
menagem à carmelita francesa Santa 
Teresa de Lisieux, também conhecida 
como Santa Teresinha do Menino 
Jesus, padroeira dos missionários e 
das missões.

Foi enviada para Calcutá, na Índia, 
onde dava aula para crianças filhas 
das melhores famílias da cidade, mas 
o que mais a impressionava, quando 
saía nas ruas era a pobreza generali-
zada: crianças, velhos moribundos e 
abandonados, pessoas doentes sem a 
quem recorrer.

Irmã Teresa então tomou algu-
mas aulas de enfermagem, largou o 
conforto da sala de aula e começou a 

cuidar dessas pessoas marginalizadas 
e esquecidas da sociedade. Pessoas 
solidárias começaram a ajudá-la com 
donativos e trabalho voluntário. Aos 
poucos foi convencendo suas com-
panheiras da Congregação e também 
suas ex-alunas a se entregarem ao 
serviço dos mais pobres. Nascia as-
sim a Congregação das Missionárias 
da Caridade e ela se tornou Madre 
Teresa, a superiora.

Esse trabalho missionário maravi-
lhoso recolhia doentes de toda espécie, 

os quais nem os 
hospitais queriam 
atender; as irmãs 
cuidavam deles 
com amor como se 
tivessem cuidando 
do próprio Jesus 
Cristo. Por tudo 
isso, Madre Teresa, 
reconhecida mun-
dialmente, recebeu 
em 1979 o Prêmio 
Nobel da Paz.

Com saúde de-
bilitada e depois de uma vida inteira 
de amor e doação aos excluídos e 
abandonados, Madre Teresa, que ficou 
conhecida como “Mãe dos Pobres”, 
faleceu em 5 de setembro de 1997, dia 
em que se comemora sua memória.

Em 19 de outubro de 2003, Dia 
Mundial das Missões, o Papa São 
João Paulo II a beatificou e em 2016 
o Papa Francisco a canonizou.

Santa Madre Teresa de Calcutá, 
continue olhando pelos pobres e mar-
ginalizados e nos conceda a graça de 
olhar por eles também. Amém!

Santa Madre Teresa de 
Calcutá, a mãe dos pobres

Encontro dos Salmistas 

“Declaramos a 
beata Teresa de 

Calcutá santa e a 
inscrevemos entre os 

santos, decretando 
que seja venerada 
como tal por toda 

a Igreja”, afirmou o 
Papa Francisco.

Palestrante Ir. Fernando Vieira - 
Religioso Jesuíta de Belo Horizonte e 

Assessor de música litúrgica da CNBBCoordenador diocesano Pe. Alexandre

Participaram do encontro 500 pessoas
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Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

AMOR EXIGENTE

Ao dar as boas vindas a todo 
participante do Grupo de Apoio de 
Amor-Exigente, nos compromete-
mos em promover o bem comum e 
pedimos também que todo aquele 
que adere a essa metodologia assu-
ma este compromisso conosco, até 
mesmo como condição de contribu-
írem mais que aos outros consigo 
mesmo sob a máxima discrição e 
sigilo.

“Grupo de Apoio”
Atualmente em meio a tanta 

inovação e também às controversas 
da vida, as pessoas na sociedade, 
na comunidade até mesmo nas 
famílias vêm se sentindo sujeitas a 
se sentirem estacionadas, sem rumo 
em seus objetivos ou sem norte para 
suas decisões. Para todo ser humano 
que se inicia em um grupo de apoio 
que é a família, em momentos sacros 
mais que em outros necessita de 
apoio para que possa se fortalecer 
para superar os desafios propostos 
e seguir a caminhada. 

Os grupos de apoio Amor-
-Exigente vêm desempenhando este 
papel quando reúnem pessoas em 
busca de ajuda para si mesmas e 
para os seus, compartilhando expe-
riências, informações e instruções 
comprovadas e de sucesso. Assim, 
as pessoas não se sentem sozinhas 
e têm um ambiente propício para 
juntas com uma comunidade irmã, 
voluntária e com ardente desejo de 
proporcionar bem-estar, encontra-
rem novos rumos e alternativas de 
atuação. “Sozinhos sentimo-nos 
perdidos, unidos encontramos 
forças”. 

Muitas vezes já ouvimos tantos 
conselhos, alguns bem-intenciona-
dos, muitos já praticados sem suces-
so e, na maioria das vezes, vindo de 
pessoas com desejos até de nos ver 
acertar, mas despreparadas, o que 
só faz aumentar o nosso sentimento 
de culpa. Sabemos que sentimentos 
como: culpa, medo e vergonha nos 
fazem retrair e buscar o isolamento, 
porém essa é a pior das escolhas, 
pois o que mais precisamos nesse 

momento é de ajuda, de apoio e de 
orientação. 

O grupo de apoio não nos dá 
receitas prontas, mas ensina e nos 
possibilita lidar com um problema 
de grande complexidade de forma 
assertiva e orientada, amplia a visão 
de mundo, potencializa capacidade 
de enfrentamento dos desafios e 
devolve a esperança de retomar 
à busca dos objetivos e rumo da 
própria vida, da família e das pes-
soas que amamos. Esse é o papel 
do grupo de apoio, ser força para a 
tomada de decisão e melhoria, por 
isso diante do problema não se isole, 
procure por ajuda e apodere-se dos 
benefícios que estes grupos podem 
proporcionar-lhe. Existe força, po-
der e segurança no grupo, quando 
tomada uma mesma direção, com-
partilhando um mesmo objetivo.

A própria vida não nos deixa 
esquecer a necessidade de um 
grupo de apoio, pois nascemos na 
família que é o primeiro grupo de 
apoio e vivemos em sociedade com 
outros. Ninguém é filhote de perdiz. 
Se isso é válido para vida normal, 
com mais razão precisamos dos 
outros quando queremos fazer algo 
especial, extraordinário. Temos 
muitos exemplos como: Platão 
criou a Academia; Aristóteles funda 
a Escola; Alexandre escolhe os 12 
guerreiros, os generais, o exército; 
Jesus Cristo nomeia os doze após-
tolos e assim por diante. Como diz 
o dito popular: “Qualquer um mata 
uma vespa, mas ninguém põe a mão 
num vespeiro”, isso se não estiver 
seguro e estiver só! 

O grupo de apoio ajuda a refletir 
sobre as dificuldades e limitações de 
cada um, oferecendo um ambiente 
onde as pessoas percebem que são 
capazes de vencer sim; fortalecem-
-nas e elevam-nas além dos proble-
mas individuais e na necessidade 
buscam ajudar o próximo, como 
forma de agradeci-
mento pessoal. 

9º Princípio Básico do 
Amor-Exigente é: Apoiador
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aCoNteCIMeNtos Da CaPeLa

O fotógrafo é parte da co-
municação na igreja. No dia 19 
de agosto, comemoramos o dia 
do fotografo e por isso nossa 
homenagem é para a Roseleine 
Gonzales, a fotógrafa da capela 
São Pedro que, por meio de 
seus cliques, registra emoções 
e eterniza os momentos da co-
munidade.

“Fotografar os aconteci-
mentos na Capela  é muito 
gratificante, pois pertenço à  

comunidade desde sempre (e 
quando digo desde sempre é 
desde que a Capela era apenas 
a Capelinha com os bancos de 
madeira e não tinha o salão) e é 
com muita alegria e satisfação 
que participo da PASCOM (Pas-
toral da Comunicação) atuando 
na Capela, pois sinto que sou um 
canal  na comunidade levando a 
informação e fazendo que nossa 
comunidade seja conhecida e 
reconhecida. Além do mais, uma 

imagem pode transmitir emo-
ções e sentimento muitas vezes 
difíceis de serem verbalizados e 
agora com o advento da internet e 
redes sociais conseguimos levar 
as imagens a um número muito 
maior de pessoas mostrando os 
acontecimentos e eventos da 
comunidade”, relata Roseleine.

Ao perguntar para Roseleine 
sobre um momento marcante, 
ela relata com muita emoção 
a coroação de Nossa Senhora 

Fotógrafos também são comunicadores

Roseleine Gonzales – 
fotógrafa da capela

Sandra Freire 
Coordenadora CPP Capela

 “Ide por todo o mundo 
e pregai o evangelho a toda 

criatura” (Mc 16, 15)

Missa de São Tarcísio, padroeiro dos coroinhas e 
acólitos. Que Deus os proteja sempre!!

Aniversariantes do mês

Deus escolhe seus sacerdotes, prepara-os e os 
acompanha em suas atividades de zelosos pastores. 
Parabéns Padre Leandro Luís Bernardes pelos 7 anos 

de ordenação sacerdotal.

Senhor Pedro foi o ganhador da rifa da telha decorada

Missa na residência do casal Eliane e Leandro
 Aconteceu na capela 1° Luau do Grupo Éfata. Noite de 

adoração, oração e unidade entre os jovens.

27 de agosto, Dia do Catequista. 
Parabéns aos nossos Catequistas!!

e afirma: “claro que por ser 
nossa mãezinha que está 
sendo coroada, mas também 
porque é feito com tanto amor, 
um amor puro de criança 
que não tem como não me 
emocionar. ”
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ANIVERSARIANTES DE AGOSTO Fotos: Ariuce Schiavon, Danilo Macedo, Nemercio Simplicio, Ricardo, Edilene Venâncio e Terezinha Vieira

batIzaDo CasaMeNto eNCoNtro 
Do 
CrIsMa

Batizado de Francisco 
filho de Marcos e Karla

Leonardo Martins Azevedo e Paula Regina Castro Martins



Fotos: Ariuce Schiavon
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Pe. Leandro 
comemora 7 anos 

de sacerdócio! Parabéns!!


