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Jantar na Rua

Editorial

Jantar no dia de Natal, na
Avenida Bady Bassit, para
as pessoas em situação
de rua. Promoção da RCC
de diversas Paróquias,
inclusive da Paróquia
Menino Jesus de Praga

Pe. Silvio Roberto

Caros paroquianos,
Acabamos de dizer adeus ao ano
que passou e recebemos uma nova
chance de conviver com um novo
tempo: Ano Novo / 2018.
Na verdade, ano civil no calendário para todos nós. Não sabemos
o que está previsto, mas façamos
a nossa parte, com um renovar de
sentimentos e propósitos de fé e
otimismo. Particularmente pelo
que vivi - a enfermidade pela qual
passei - leva-me louvar a Deus por
todas as bênçãos recebidas, pela
vitória conquistada e cada obstáculo
superado.
Que o Ano Novo traga paz, e
a fé seja renovada e fortificada no
coração de cada um de nossa comunidade paroquial. Que Deus oriente,
proteja e abençoe a todos vocês com
um ano de muita espiritualidade, de
muitas alegrias, de superação das
dores, saúde, amor reciproco e paz.
Mais um ano se encerrou, mais
um ciclo se fechou e quisemos presenteá-los com uma retrospectiva,
com um olhar para trás e rever os
planos que foram traçados, o caminho que foi percorrido, as metas e
os objetivos que foram alcançados.
As fotos no nosso jornal deste mês
permitem rever quantas realizações
aconteceram, com o zelo e a dedicação de muitos e de todos. Com o
coração cheio de gratidão, louvo e
bendigo a Deus por tudo isso.
No ano em que a Igreja dedica
ao laicato, apresentamos também
um tabloide com fotos, nomes e
indicação dos nossos coordenadores
de Pastorais, Rede de Comunidades,
Movimentos e Grupos de nossa
Paróquia. Você, tendo em mãos essa
valiosa informação, poderá saber e
se dirigir, se necessário for, a cada
um dos nossos coordenadores. Que
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bênção: são leigos à frente dos leigos
da nossa querida comunidade. Deus
sempre escolheu e sempre escolhe
pessoas que puxam outras; cada um
na área que atua ou com a qual se
identifica para levar avante o Reino
de Deus entre os homens. São como
pastores para cuidar e conduzir as
ovelhas que lhe foram confiadas.
Com todos - eu Pároco, nosso
Vigário, nosso Diácono, coordenadores da Pastoral e Assuntos
Econômicos da Paróquia - nos colocamos à disposição para essa nova
caminhada em comunidade. É tempo
e olhar para frente, refazer planos,
vislumbrar novos horizontes, e abrir
o coração cheio de fé e esperança
para sonhar.
Nós agradecemos pela oportunidade de fazer parte da sua história
de fé e por contribuir para o seu
caminhar cristão. Esperamos, no
Senhor, completar a obra que em
nós Ele começou.
É bom orar e consagrar o novo
tempo: “Que o Senhor Deus esteja
à nossa frente para nos conduzir.
Esteja sobre nós para nos abençoar.
Esteja atrás e ao nosso redor para
nos defender. Esteja dentro de nós
para nos salvar, curar, iluminar e
nos fortalecer.”
Vamos fazer deste novo ano o
melhor das nossas vidas, pois apenas depende das bênçãos divinas e
de nós, pois a vida é o conjunto das
nossas escolhas. Que nada atrapalhe
nossa fé e nossa prosperidade.

Missa na Rede Vida

Jardim da Paz, eternizando a história de cada um
com respeito e dignidade.

Missa do
Empreendedor

O início em 1990.

Espaço Ecumênico

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.

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.

Atendimento humanizado.

Crematório e Columbário.

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.

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.

Sepultamento a todos.

Celebrações.

Quando lança o Plano Paz Familiar,
o Jardim da Paz oferece a oportunidade de
todos serem sepultados com dignidade,
com valores acessíveis.

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.

Feliz
Ano Novo!
Pe. Sílvio Roberto
PÁROCO
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SETEMBRO
3 Pastoral Pequeninos do Senhor comemorou
20 anos no Brasil. Este trabalho de evangelização
faz a diferença na nossa paróquia, conforme relatou
a jornalista Marcela Pinoti que conversou com vários pais de crianças que participam dos encontros.
3 Ocorreu também, na nossa paróquia, o 18º
Encontro Diocesano de Casais em segunda união.
3 No dia 14 de setembro comemoramos a festa
da Exaltação da Santa Cruz, símbolo da vitória
de Jesus.
3 Setembro também nos presenteou com a
notícia da cura do nosso querido padre Sílvio.
Assistimos a um milagre: Deus agiu claramente
na vida dele e em nossa comunidade!!!
3 Setembro é o mês da Bíblia. Karina Catelan
conversou com o padre Leandro que nos deu uma
verdadeira aula sobre o assunto.
3 Setembro
também o mês da
nossa querida Santa Madre Teresa de
Calcutá. Incrível
pensar que ela esteve entre nós há
tão pouco tempo.

OUTUBRO
3 A coordenadora do
Apostolado da Oração,
Regina C. P. Novelini,
traz em sua coluna a
história do santo brasileiro: Santo Antônio de
Santana Galvão.
3 Na Capela, ocorreu
o Acampamento Éfata
kids com lindos depoimentos sobre como
coisas simples, como
um abraço, são valiosas.
Emocionante!
3 Em outubro, mês
das missões, nossa paróquia promoveu a Semana Missionária. Um
momento importante
para repensarmos qual
a nossa missão dentro e
fora da Igreja.

NOVEMBRO
OUTUBRO
3 Diácono começa uma nova série: os pecados
capitais. Durante oito edições, este será nosso tema
de estudo.
3 Outubro marcou o fim do Ano Mariano com
o Jubileu dos 300 anos: foi um ano intenso de celebrações e aprendizado. Reaprender sempre com
Nossa Senhora, eis um traço de grande sabedoria.
3 Outubro é o mês do Rosário. Luís Netto
entrevista padre Leandro que nos explica desde
a origem do Rosário até a importância de rezá-lo
frequentemente.
3 Outubro nos trouxe o grande presente: padre
Sílvio volta à comunidade e nós comemoramos em
dose tripla – alta médica, cura e aniversário natalício.

3 Novembro se iniciou com um chamado à
comunidade: sermos santos. E o Brasil ganhou 30
novos santos como nos contou Graciela Andrade.
3 Luís Netto, em conversa com o padre Leandro, nos mostra qual a relação entre Finados e
as Exéquias.
3 É hora de também falarmos da Pastoral da
Escuta. Gabriel Bonfim nos mostra como o amor
pode ser expressado no silêncio da escuta.
3 Capela reafirma o valor e a importância dos
ministros extraordinários da Comunhão Eucarística.

NOVEMBRO
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fatos e fotos

Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otera, Rocardo Piovesan,Terezinha Vieira e Danilo Macedo

Atores e atrizes da Catequese
Com pe Aparecido Barcellos
no seu Jubileu de Prata
Sacerdotal

DEZEMBRO
3 Em dezembro, tivemos a hora da Graça. Uma
verdadeira bênção!!!
3 Depois do ano Mariano, temos agora o ano
do Laicato, como explicou Marcela Pinoti. Que
possamos retribuir a Deus, em prol dos irmãos, os
talentos que Ele nos confiou.
3 É tempo do Advento e ninguém melhor que
pe. Leandro para falar sobre isso. Por isso, Karina
Catelan foi até ele para nos trazer mais informações
sobre o tema.
3 Yaskisoba solidário promovido pelos vicentinos ajuda mais de 40 famílias.
3 Padre Leandro comemora 36
anos de vida. Na reportagem, a jornalista Camila Furlanetto nos mostra
um pouco mais sobre este homem de
jeito sério, tradicional, sorriso largo
e muito simpático.
3 Na Capela, padre Leandro
ministra um
curso de Formação Católica.
3 Também
revivemos,
por meio de
fotos, o encantamento dos
participantes
do 1º Acampamento Sênior
da paróquia.
3 Finalmente, Graciela Andrade
fala sobre as
expectativas
de alguns
paroquianos
para 2018.

Confraternização da Tribo B
do Acampamento da nossa
paróquia

Com sacerdotes da Diocese
no almoço do Jubileu de Prata
Sacerdotal do pe. Aparecido
Barcellos

Bodas de Prata do casal
Manoel e Joicy

Com Dr Sergio Mussy e esposa
na confraternização da Casa de
Repouso HABITARE

Missa de Santa Luzia
na CAPACC

Visita agradável do meu
afilhado Pedrinho
Pe.Silvio e pe.Leandro no 3°
domingo do Advento

Encenação do Natal
de Jesus Cristo pelos
catequizandos da Paróquia

Musical Angelus
Dominus na Paróquia
Menino Jesus de Praga

Confraternização Psicólogos com Pe. Silvio

Com Geisi da RCC

Missa do Cadáver na
faculdade de Medicina de
Rio Preto

Confraternização
Grupo de Terapia

Joyce e Emanuel comemoram Bodas de Prata

Presente de aniversário para a
princesa Adrieli

ANIVERSARIANTES

Visitas de Elza Castrequini
Bufolin e Maria

Rotarianos visitam a comunidade

Missa da Rede de Comunidades João Paulo II ,no bairro Tarraf 2

Andreia e Marcos apresentam o
filho Lorenzo

Noivado de Marco Bonuto e
Bruna Pagani

Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otera, Rocardo Piovesan,Terezinha Vieira e Danilo Macedo
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CONSAGRAÇÃO
A NOSSA SENHORA

MISSA DOS
ENFERMOS

CONFRATERNIZAÇÃO

GRUPO DE ORAÇÃO

ACONTECIMENTOS DA CAPELA
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ABRIL

9

MAIO

3 Abril: mês da festa maior da Igreja – a Páscoa
do Senhor!
3 Diácono Aristides segue nos ensinando sobre
os sacramentos: abril foi o mês de reavivarmos
nossa memória para o Crisma.
3 Pe. Sílvio aceita o desafio de coordenar o
concurso Miss Rio Preto, cuja renda foi revertida
para o Asilo São Vicente de Paulo.
3 Parte da equipe do jornal se reuniu para um
Especial Semana Santa, com o objetivo de explicar
para a comunidade os principais pontos desta que
é a maior festa cristã.
3 Capela de São Pedro recebe a visita do bispo
Dom Tomé.

Aniversário Pe. Leandro

Homenagem de toda comunidade Capela São Pedro!!!

11/12/2017 é um dia especial para o senhor, padre Leandro, pois comemora mais
um ano de vida, mais um ano de existência e de experiências. O aniversário é seu,
mas o presente nós é que ganhamos com sua presença como vigário nesta comunidade
porque entregou sua vida para transmitir a palavra de Deus, e conduzir seu rebanho.
Queremos louvar e agradecer a Deus pela sua vida e pelo seu “sim” quando aceitou
o convite para vir trabalhar em nossa paróquia. Na verdade, é bom demais ouvir seus
ensinamentos que são profundos e tocantes.
Toda a comunidade da Capela São Pedro o admira e o respeita; e nos seus passos
e palavras nós encontramos inspiração e exemplo a seguir.
Felicidades por mais um ano de vida! Que a presença de Maria esteja sempre contigo, intercedendo pelo senhor, livrando-o de todo mal e que a luz da Palavra de Deus
continue iluminando seu caminho, e o amor de Cristo aqueça seu coração, hoje e sempre.

JUNHO
11 de dezembro, aniversário
natalício do Padre Leandro

Parabéns!!! Deus abençoe sua nova idade!!!

ANIVERSARIANTES do mês

CONFRATERNIZAÇÃO

GINÁSTICA LION GONG

Batizado da pequena Maria Clara,
filha dos ministros Mariana e Rafael

Equipe com Padre Silvio e Profº Mário

Equipe Rosa Mística, capela São Pedro

MAIO
3 Em maio, tivemos o Cerco de Jericó. A
jornalista Camila Furlanetto explicou, com muita
clareza, o objetivo do Cerco, inclusive por ter sido
testemunha das graças dele.
3 Marcela Pinoti, nos contou um pouco sobre
o Lar São Vicente de Paulo e falou sobre a importância que a renda do concurso Miss Rio Preto
traria à Instituição.
3 Maio também é o mês dedicado à Nossa
Senhora. 2017 foi um ano de comemorações neste
sentido: 100 anos da aparição de Nossa Senhora
em Fátima, como contou Luís Netto, e os 300
anos do encontro da imagem de Nossa Senhora
Aparecida – nosso ano Mariano, explicado pelo
Gabriel Bonfim.
3 Maio ainda guarda duas outras comemorações importantes: Dia do Trabalho e Dia das Mães.
Karina Catelan entrevistou algumas pessoas da
comunidade para saber o que pensam do trabalho.
Já a jornalista Graciela Andrade fez uma belíssima
matéria falando sobre as mães do coração: mulheres
que acolhem e são acolhidas. Queremos deixar
um agradecimento especial a Adriane Cirelli que
carinhosamente falou sobre esse dom, deixando
apoio e exemplo para todas as pessoas que pensam
em também se tornarem pais/mães do coração.
3 Na Capela, padre Leandro realiza um batismo
por imersão. Camila Furlanetto entrevistou o padre
que explicou muito bem como e por que desse tipo
de cerimônia.

3 Em junho, comemoramos mais um aniversário natalício do nosso querido diácono Aristides.
3 Este também é o mês em que normalmente
comemoramos Corpus Christi. Luís Netto falou
sobre a festa. Também ocorreram as solenidades de
Pentecostes e da Santíssima Trindade e pudemos
reavivar nossa memória com a matéria da Graciela
Andrade sobre o assunto.
3 O concurso Miss Rio Preto apresentou as
vencedoras e a renda foi revertida para o Lar São
Vicente de Paulo.
3 Junho – mês dos namorados! Nada melhor
do que jovens casais para darem seu testemunho.
Até a própria jornalista Karina Catelan falou sobre
o seu namoro!
3 Regina Céli Pinhata Novelini, do Apostolado
da Oração, fala sobre a importância do Sagrado
Coração de Jesus e sobre o Imaculado Coração
de Maria para os católicos e, sobretudo, para os
membros do Apostolado.

JULHO
3 Padre Sílvio adoece e a comunidade se mobiliza em orações constantes, inclusive no abraço
simbólico em frente ao Hospital Beneficência
Portuguesa, onde ele esteve internado.
3 Manoela S. Sanches, sobrinha do padre
Sílvio, nos diz que a família do padre é a própria
comunidade.
3 Em julho comemoramos Santa Ana e São Joaquim, avós de Jesus. Por extensão, comemoramos
o Dia dos avós, nossos pais com açúcar!
3 Diácono Aristides
escreve sobre
o sacramento
da Unção dos
Enfermos.
3 Julho
também é o
mês do Beraká: Heloísa
Curti e Ismênia de Oliveira dão lindos
depoimentos
sobre essa experiência.

AGOSTO
3 Agosto é o mês das vocações. Karina Catelan
conversou com o padre Leandro e também com o
diácono Aristides sobre suas vocações.
3 Padre Leandro comemorou sete anos de seu
“sim” a Deus e à Igreja.
3 Capela, por meio do Grupo de oração RECHACRI, realiza uma profunda experiência de oração,
apoiados pelos grupos de oração da Menino Jesus
de Praga, Bom Pastor e Discípulos de Emaús.
3 Agosto também
é o mês dedicado aos
pais. Camila Furlanetto
entrevista o paroquiano
Dagoberto Martins, que
fala sobre a emocionante
missão de ser pai.
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Fotos: Ariuce Schiavon, Nemercio Simplicio, Terezinha Vieira

Confraternização das famílias
assistidas pelos Vicentinos

BAZAR DE NATAL

Missa do Natal

Seguindo o ditado que diz “recordar é viver”, preparamos para você uma retrospectiva dos fatos mais
importantes vividos pela comunidade em 2017. É importante lembrar que o nosso jornal Menino Mensageiro
traz, normalmente, as fotos referentes aos eventos ocorridos no mês anterior à sua publicação, Por: Sílvia
por isso não estranhe se as fotos não estiverem em acordo com o mês, ok? Boas lembranças!!! Damacena

JANEIRO

FEVEREIRO

MARÇO

3 Na edição de janeiro, comemoramos os cinco
anos do padre Sílvio à frente da nossa paróquia.
Cinco anos de muita espiritualidade e bênçãos!
3 Aproveitamos também para cumprimentar
padre Leandro pelo aniversário de 35 anos, ocorrido
em dezembro.
3 No embalo de uma campanha promovida pelos
freis franciscanos de Jaci, a comunidade arrecadou
alimentos para o Haiti. Começamos bem o ano!
3 Na Capela, houve um belo teatro na missa
de natal. Parabéns pela iniciativa!

3 Fevereiro chegou trazendo a preocupação
da Campanha da Fraternidade com os biomas
brasileiros.
3 Diácono Aristides começa a série evangelizadora sobre os “Sacramentos” explicando, em
oito edições, o que nós, leigos, devemos saber
sobre o tema.
3 Nossa paróquia celebrou o 19º ano de instalação. Uma verdadeira festa!
3 Começamos a anunciar o retiro quaresmal,
que teve a presença de Roberto Tannus.
3 De nossa comunidade sai um novo seminarista: Miguel!!! Padre Sílvio o abençoa antes de
ele ir para o seminário.
3 Seguindo o caminho trilhado pelo papa
Francisco, a comunidade não se esqueceu do dia
mundial do Enfermo.
3 Cia. De Reis Águia
Branca visita a paróquia
e participa da MISSA da
Epifania ou Santos Reis.

3 Março é tempo de comemorar a encarnação
do Senhor e o “sim” de Maria. Por isso a jornalista Karina Catelan nos trouxe uma matéria a esse
respeito.
3 Diácono Aristides escreve sobre o sacramento
do Batismo.
3 Nosso querido padre Geomar nos visitou e
celebrou uma missa em comemoração aos 19 anos da
paróquia. Momento de matar um pouco a saudade.
3 Março também é o mês da quaresma... João
Vítor Cordioli e Isabela Sanches nos levaram a
refletir sobre esse tema e também sobre a Quarta-feira de Cinzas.
3 Os 165 anos de Rio Preto também não foram
esquecidos. Camila Furlanetto entrevistou alguns
paroquianos para saber o que eles pensam sobre
nossa bela cidade.
3 Começa mais um ano para a catequese.

BAZAR GOURMET
Missa dedicada a
Maria, Mãe de Deus
Missa vigília do Natal

Consagração

Bênção das Crianças

Aniversariantes

Menino
Jesus
nasceu
e está
com sua
Família
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2018 - Coordenação Paroquial Menino Jesus de Praga - 2018

Ariuce A. S. Neves

Hudson Machado

Joaquim Coutinho

Katia e João de Lima

Luzia Garbelini

Carlos Goliaff Rodrigues

PÁROCO
VIGÁRIO

ASSESSORES PAROQUIAIS

Tanandra Beatriz de
Lima Zaccharias

CONSELHO DE
ASSUNTOS
ECONÔMICOS
PAROQUIAL

CONSELHO
PAROQUIAL DE
PASTORAL

Pe. Silvio Roberto
dos Santos

Pe.
Leandro
Luís
Bernardes

DIÁCONO

“Que todos sejam um, para que o mundo creia” (João 17,21)

Aristides
Pereira
dos
Santos

“Onde dois ou mais estiverem reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles” (Mt. 18,20)

TESOUREIRO
PAROQUIAL

PROJETO FORMAÇÃO

ADMINISTRADOR PAROQUIAL

Hélio
João
Rodrigues

Luiz Eduardo B. Ramos

Catequese Geral: Andrea Gascon e Flávia

Catequese do Crisma:
Jessica Oliveira e
Bruna Fuscaldo Hadad

Pequeninos do Senhor:
Marco M. Manga
e Andrea P. Manga

PROJETO REDE DE COMUNIDADES

Coordenadores Gerais:
Felizardo Ramos e
Cleuza Caluz Ramos

Região Sul:
Isabel Sansão

Região Sudoeste:
Maria José Pamelini

Região Oeste:
Walter e Omeide Máximo e
Aparecida Del Rio Pinoti

Região Norte:
Valdir Azevedo e João

PROJETO AÇÃO SOCIAL

PASTORAIS

Pastoral Familiar:
Marcos e Renata Renofio

Pastoral do Namoro:
Lawrence e Camila Buck

Preparação ao Batismo:
Kely e Fabio Carneiro

Coordenadora Geral:
Ariuce A. Schiavon Neves

Região Leste:
Janaina Marabezzi Schio’

Região Centro:
Luzia G. Madureira

Quinta do Golfe:
Maria José

Recém Casados:
Simoni e Iraldo Binhardi

Segunda União:
Daniela R. A. Lopes e
Claudinei F. Lopes

Jornal:
Sílvia Damacena

DÍZIMO:
Luiz Eduardo B. Ramos
e Sandra Luiza C. Ramos

AJEC - Adolescentes Juntos
ao Encontro de Cristo:
Claudia Braga e Isabel Boni

COORDENADORES DE COZINHA:
Amanda Inês Lopes Garcia Heredia e Luzia
Maneiro Gomes e Dagoberto Martins

Missa Rede Vida:
Elisa F. Azuma Ito

Terço para os Homens
Rafaelle Anatriello

Coordenador de
Eventos:
Sandro Marcius
Borges de Castro

Amor Exigente:

Cleusa Ramos e Antônio

Farmácia
Eloisa Amaral de Pádua

Conferência Vicentina Conferência Vicentina
Menino Jesus de Praga:
Maria Mãe de Deus:
Nelson Pereira Borges Maury Cesar de Castro

Orientação Jurídica:
Dr. Lucas F. Alves da Silva
Dr. Aristides P. dos Santos

Atendimento Psicológico:
Tati e Fernanda

PASCOM

Preparação ao Matrimônio:
Carla e Marcos Amâncio

JUPAC:
Julia da Costa Forti e
Daniel de Jesus Santana

AÇÃO LITÚRGICA PAROQUIAL (SERVIÇOS LITÚRGICOS)

Fotografia:
Ariuce A. Schiavon
Neves

Site:
Ricardo Piovesan

Assessora de
Imprensa:
Marcela Pinoti

Responsável pelo
FACEBOOK:
Carlos Renato
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