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Aniversário de 
Cristina Camargo

Palestra 
sobre o 

Caminho 
de Maria na 
Renovação 
Carismática 
da Paróquia 

Menino 
Jesus de 

PragaPe Sílvio Roberto com 
Cristina Mussi

Pe Silvio em Celebração de Ação de Graças pelo 
aniversário do Plaza Shopping Avenida

Pe Sílvio Roberto no 1° Acampamento Sênior da Paróquia Menino Jesus

Casamento de Bruno e Nayara, prima do 
pe. Sílvio, em Aparecida do Norte Thalita e Renato 

unindo-se em matrimônio
Casamento de Vinícius e 

Caroline Galetti Espir

Missa para os Empreendedores Retiro da Pastoral da Escuta

Palestra ao grupo de apoio 
às pessoas em luto no 

Encontro de Almas na Capela 
Ecumênica do Cemitério 

Jardim da Paz

Pe Sílvio celebra missa na 
Rede Vida no mês de novembro

Luís 
Netto

Luís Netto
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Com a intenção de, ao meio-dia, 
reunir-se na Igreja para orações espe-
ciais durante uma hora em busca do 
dom da conversão e da santificação, 
a prática da Hora da Graça surgiu 
em 1947, com a aparição de Nossa 
Senhora e acontece todo dia 8 de de-
zembro, durante a festa da Imaculada 
Conceição. 

Foi para a enfer-
meira Pierina Gilli, 
que viveu entre 1911 
e 1991, uma religiosa 
italiana do Instituto 
da Servas da Carida-
de, em Montichiari, 
que Nossa Senhora 
apareceu por 7 ve-
zes, sendo a primeira 
vestida com um vestido roxo e com a 
tristeza estampada em seu rosto disse 
apenas três palavras: “Oração, Sacri-
fício e Penitência”. Na segunda vez, 
ela se apresentou como mãe de Jesus 
Cristo e de todos nós e ainda ordenou 
a devoção mariana, principalmente 
pelos sacerdotes. Essa era a tônica 
das aparições, sempre com uma forte 
mensagem ao mundo. A 7ª, diante de 
Pierina ajoelhada em meio à multidão 
na Catedral enquanto acontecia a re-
citação do Santo Rosário, ela surgiu 
sorrindo, de pé, em uma escadaria 
branca, enfeitada nas laterais de ro-

Editorial
Pe. Leandro Luis Bernardes

Amados paroquianos, graça 
e paz! O mês de dezem-
bro chegou. Para a vida 

secular e civil é finalização, para 
nós cristãos é inicialização. Sim, 
o Cristianismo sempre andou 
na contramão do mundo, pois 
não somos do mundo, apesar 
de estarmos no mundo e sermos 
chamados por Cristo a ser sal da 
terra e luz do mundo (Mt 5,13-14). 
Essa é a motivação do Ano do 
Laicato, convocado pela CNBB 
no dia de Cristo Rei. Teremos um 
ano para refletir sobre a missão 
dos cristãos leigos e leigas na 
Igreja e na sociedade. Nossa pa-
róquia está atenta às diretrizes da 
Igreja no Brasil, e quer viver em 
comunhão com a Diocese, com 
os bispos do Brasil e com o Santo 
Padre o Papa Francisco! 

Com o tempo do Advento 
iniciamos mais um ano litúrgico, 
este ano será dedicado à escuta 
do Evangelho de Marcos (ano 
B). “O tempo do Advento pos-
sui dupla característica: sendo 
um tempo de preparação para as 
solenidades do Natal, em que se 
comemora a primeira vinda do 
Filho de Deus entre os homens, 
é também um tempo em que, por 
meio desta lembrança, voltam-se 
os corações para a expectativa da 
segunda vinda do Cristo no fim 
dos tempos” (Normas sobre o ano 
litúrgico e o calendário, n.39)”. 

Vivenciemos bem a prepara-
ção para o Santo Natal por meio 
do Advento, para celebrarmos 
como toda intensidade espiritual 
o Natal de nosso Salvador Jesus 
Cristo. Não antecipemos o Natal 

com cantos, imagens ou adornos 
próprios do “natal” do mundo! É 
preciso montar gradativamente 
o presépio, aos poucos pode-se 
começar montar a gruta, colocar 
os animais e os pastores, mas 
Maria, José e o Menino Jesus 
devem fazer parte do presépio 
apenas mais próximo do Natal.

 As palavras de Santo Agos-
tinho são atuais para nós: “Re-
conheçamos o verdadeiro dia 
e tornemo-nos dia! Éramos, na 
verdade, noite quando vivíamos 
sem a fé em Cristo. E uma vez que 
a falta de fé envolvia, como uma 
noite, o mundo inteiro, aumentan-
do a fé a noite veio a diminuir. Por 
isso, com o dia de Natal de Jesus 
nosso Senhor a noite começa a 
diminuir e o dia cresce. Por isso, 
irmãos, festejemos solenemente 
este dia; mas não como os pagãos 
que o festejam por causa do astro 
solar; mas festejemo-lo por causa 
daquele que criou este sol. Aquele 
que é o Verbo feito carne, para 
poder viver, em nosso benefício, 
sob este sol: sob este sol com o 
corpo, porque o seu poder conti-
nua a dominar o universo inteiro 
do qual criou também o sol. Por 
outro lado, Cristo com o seu 
corpo está acima deste sol que 
é adorado, pelos cegos de inteli-
gência, no lugar de Deus que não 
conseguem ver o verdadeiro sol 
de justiça” (S. Agostinho). Que 
possamos contemplar o verda-
deiro presente que o Pai nos deu: 
seu Filho Jesus, nosso Salvador. 
Deus vos abençoe! 

Pe. Leandro Luís Bernardes
Vigário Paroquial

Hora da Graça

Acontecerá dos dias 9 e 10 de de-
zembro o tradicional Bazar de Natal 
da Paróquia Menino Jesus de Praga. 
Com a garantia de lindos produtos 
confeccionados pelos paroquianos 
o artesanato é um dos pontos fortes 
desse maravilhoso evento que tam-
bém contará com a venda de roupas 
femininas, tênis, sapatos e muitos 
mais.

O Bazar de Natal tem o propósito 
que fazer uma integração entre os 
membros da paróquia que possuem 
habilidades especiais de confecção, 
cedendo espaço para que eles comer-
cializem seus e produtos. 

Parte da renda arrecada no bazar 
é revertida para PASCOM, Pastoral 
da Comunicação, com a intenção de 
comprar os equipamentos necessários 
para garantir à comunidade a melhor 
qualidade do jornal Menino Mensa-
geiro e também dos outros meios que 
a pastoral usa para a evangelização, 
como o site, facebook, fotografias, 
enfim, tudo aquilo que se refere à 
comunicação. 

Venha visitar 
e se surpreender 
com o Bazar de 
Nata!

sas brancas, vermelhas e amarelas 
e se apresentou como Imaculada 
Conceição, dizendo que desejava ser 
chamada de Rosa Mística.

Na manifestação do dia 08 de 
dezembro de 1947, Nossa Senhora 
disse: “Desejo que todo ano, no dia 
8 de dezembro, realize-se a HORA 
DA GRAÇA UNIVERSAL. Com 

essa prática, serão 
alcançadas numerosas 
graças espirituais e 
corporais”.

Nossa Senhora dis-
se também a Pierina 
nessa mesma ocasião: 
“Mesmo aqueles que 
não puderem ir às Igre-
jas e permanecerem 

rezando em suas casas ao meio-dia, 
concederei muitas graças”. 

Neste dia, aconteceram muitas 
curas, inclusive de uma criança de, 
aproximadamente, 6 anos que não 
conseguia manter-se de pé por causa 
da poliomielite e também de uma 
jovem de 26 anos, que há 12 anos 
não falava. 

A missa na Paróquia Menino Jesus 
de Praga destinada à Hora 
da Graça acontecerá no dia 
8 de dezembro às 12h, logo 
após o terço que se inicia 
às 11h.

Hora da Graça 
Paróquia MJP

Dia - 08/12, sexta-feira
Terço – 11h
Missa – 12h

Bazar de Natal
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Artigo
Por Diácono Aristides

OS 7 PECADOS CAPITAIS 
INVEJA

seu pleno efeito”. (CIC §900)
A Igreja quer celebrar a 

presença e a organização dos 

cristãos leigos no Brasil, assim 
como aprofundar a identidade, 
vocação, espiritualidade e missão 
e testemunhar Jesus Cristo e seu 
Reino na sociedade.

O tema escolhido para animar 

a mística do Ano do Laicato foi: 
“Cristãos leigos e leigas, sujeitos 
na ‘Igreja em saída’, a serviço do 
Reino”, e o lema: “Sal da Terra 
e Luz do Mundo” (Mt 5,13-14).

Mas o que quer dizer tudo 
isso? Que devemos arregaçar 
as mangas, nos levantarmos da 
cadeira para levarmos não só a 
palavra de Deus, mas também 
termos atitude diante da palavra. 
Devemos agir e não sermos os 
famosos “esquenta banco de igre-
ja”. Ir à missa todos os domingos e 
não fazer nada diante da fome, da 
injustiça, da fraqueza de nossos 
irmãos menos favorecidos não é 
ser cristão.  A Igreja quer e precisa 
de mais. Precisa de iniciativa, 
criatividade nas ações e amor 
ao próximo. 

Está esperando o quê? Levan-
ta daí. Crie ações. Estimule-se a 

trabalhar para a Igreja e para o 
próximo.

O Ano do Leigo também 
pretende incentivar o estudo e 
a prática do Documento 105 da 
CNBB, sobre “Cristãos leigos e 
leigas na Igreja e na Sociedade”, 
bem como demais arquivos do 
Magistério, em especial do Papa 
Francisco, sobre o Laicato, esti-
mulando a presença e a atuação 
dos cristãos leigos como “sal, 
luz e fermento” na Igreja e na 
Sociedade. Que tal arregaçar as 
mangas e servir a Deus? Junte 
seus vizinhos, parentes e amigos, 
leve a palavra e mais ainda, leve 
atitude aos mais necessitados. 

A Igreja agradece. 
A comunidade tam-
bém.

ANO DO LAICATO Sal da Terra e Luz do Mundo: Onde estou?
Mais uma vez Papa 

Francisco nos chama 
com muito amor, mas 

também com muita autoridade.
A partir dia 26 de novembro 

de 2017, na Solenidade de Cristo 
Rei, a Igreja no Brasil celebra até 
25 de novembro de 2018, o “Ano 
do Laicato”.

Uma iniciativa da Conferên-
cia Episcopal com o objetivo de 
que os leigos sejam os agentes 
principais e tenham a consciência 
da identidade e de sua missão na 
Igreja, através de suas pastorais, 
trabalhando a palavra de Deus em 
ambientes de pecado, injustiças, 
violência e tantos outros na co-
munidade. 

O Concílio Ecumênico Vati-
cano II fez vir à tona a atividade 
do leigo na Igreja: “Os leigos que 
forem capazes e que se formarem 

para isto podem também dar sua 
colaboração na formação cate-
quética, no ensino das ciências 
sagradas e atuar nos meios de 
comunicação social.” (CIC §906)

Os leigos são encarregados 
por Deus do apostolado em virtu-
de do Batismo e da Confirmação, 
“eles têm a obrigação e gozam 
do direito, individualmente ou 
agrupados em associações, de 
trabalhar para que a mensagem 
divina da salvação seja conhecida 
e recebida por todos os homens e 
por toda a terra; esta obrigação é 
ainda mais presente se levarmos 
em conta que é somente por meio 
deles que os homens podem ouvir 
o Evangelho e conhecer a Cristo. 
Nas comunidades eclesiais, a 
ação deles é tão necessária que 
sem ela o apostolado dos pastores 
não pode, o mais das vezes, obter 

 “Precisamos de leigos 
bem formados, animados 
pela fé cristã, que “sujem suas 
mãos” e não tenham medo 
de errar, mas que prossigam 
adiante. Precisamos de leigos 
com visão do futuro e não 
fechados nas pequenezas da 
vida, mas experientes e com 
novas visões apostólicas”. 

Papa Francisco

Nesta edição abordaremos a in-
veja, um dos pecados capitais 
mais conhecidos dos brasileiros. 

Ninguém está livre de sentir inveja ou 
de ser invejado, sobretudo em tempos de 
redes sociais que permitem aos usuários 
testemunhar a vida amorosa, o sucesso 
profissional, as viagens de férias dos 
amigos internautas etc., fazendo des-
pertar um nocivo sentimento de inveja. 

É “um dos mais antigos pecados da 
humanidade, certamente o mais incon-
fessável deles”, analisa Zuenir Ventura, 
autor da obra “Inveja – Mal secreto, que 
deu início à coleção Plenos pecados, da 
Editora Objetiva. O jornalista e escritor 
revela que, no Brasil, a cultura popular 
associa inveja a mau-olhado. Tal asso-
ciação pode ser explicada pela origem 
etimológica da palavra inveja. Em latim, 
invidere quer dizer “olhar enviesado, de 
soslaio”. Em outras palavras, diz o autor, 
que o mau-olhado é aquele olhar de inveja 
que o invejoso lança sobre o invejado.   

A inveja, dito de outro modo, é a tris-
teza sentida diante do bem de outrem e 
o desejo imoderado de dele se apropriar, 

mesmo indevidamente. O invejoso está 
sempre de olho nos outros, no bem 
dos outros. Ele deixa de valorizar a si 
mesmo, não valoriza os seus bens, de-
senvolve o espírito crítico que diminui 
o outro, calunia aquele que inveja etc., 
ou seja, ignora suas próprias bênçãos 
e prioriza o status de outra pessoa no 
lugar do próprio crescimento espiritual. 
Enfim, ignora tudo o que possui para 
cobiçar o que é do próximo. 

Muitas vezes pode se transformar 
em um pecado mortal quando se deseja 
um grave mal ao próximo, o que levou 
Santo Agostinho a ver na inveja “o 
pecado diabólico por excelência. Da 
inveja nascem o ódio, a maledicência, a 
calúnia, a alegria causada pela desgraça 
do próximo e o desprazer causado por 
sua prosperidade”. 

Diz o Catecismo da Igreja Católica 
que “a inveja pode levar às piores ações. 
É pela inveja do demônio que a morte 
entrou no mundo” (número 2538). 

Bertrand Russel (1872-1970) afir-
mava que “de todas as características 
da natureza humana, a inveja é a mais 

desafortunada. O invejoso não só deseja 
a desgraça, como também é rendido à 
infelicidade”. 

Arthur Schopenhauer (1788-1860) 
dizia que “não há ódio mais implacável 
que o da inveja”. Para o autor de Me-
tafísica do belo, “a inveja dos homens 
revela como se sentem infelizes, e a sua 
constante ocupação com o que fazem 
ou não fazem os outros, todo o tédio 
que lhes corrói a alma”. 

A Bíblia é rica em histórias que reve-
lam o poder destruidor da inveja. Uma 
delas: Caim matou Abel. O homicídio 
é considerado o primeiro da história da 
humanidade (Gn 4,3-8); outra: José é 
vendido como escravo pelos próprios 
irmãos (Gn 37,28); outra: Davi e Bet-
sabeia (1Rs 1,21-30). Quando o profeta 
Natã quis estimular o arrependimento 
do rei Davi, contou-lhe a história do 
pobre que possuía uma única ovelha, 
tratada como sua própria filha, e do 
rico que, apesar da multidão de seus 
rebanhos, invejava o primeiro e acabou 
roubando-lhe a ovelha. Outra: na pará-
bola dos trabalhadores da última hora, 

a inveja é chamada de “olho mau” (Mt 
20,15), em contraste com a bondade do 
dono do campo. 

Conclui-se, assim, que a inveja 
é prejudicial à pessoa que a cultiva, 
porque ela fica impedida de ver suas 
qualidades, ofuscadas pelas qualidades 
dos outros, dizia Immaniel Kant em “A 
crítica da razão pura”. 

Bem por isso, a inveja é um peca-
do, um vício capital que precisa ser 
banido do coração humano e o melhor 
antídoto é amarmos ao próximo como 
a nós mesmos. É o olhar bom, amar 
o próximo com paciência, alegrar-se 
com o bem do irmão, lutando contra 
a inveja mediante a benevolência e 
exercitando a humildade, conforme 
ensina são João Crisóstomo: “Quere-
ríeis ver Deus glorificado por vós? Pois 
bem, alegrai-vos com os progressos de 
vosso irmão e imediatamente Deus será 
glorificado por vós. Deus será louvado, 
dirão, porque seu servo soube vencer 
a inveja, colocando sua alegria nos 
méritos dos outros”! 

Diácono Aristides

Marcela  Pinoti
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Confraternização 
da Equipe da 

Sopa

O atual casal de coordenadores da 
Pastoral Familiar, Matheus e Claudete, 

na confraternização da Pastoral Família

Oração de Ação de Graças pelo aniversário 
de Maria Tereza Secches Freitas

Na festa do padroeiro Menino Jesus de Praga

bATizAdo NA pAróquiA

Pe Sílvio e família em 
Aparecida do Norte

Pe Sílvio diante da imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, em Aparecida do Norte

Com os cantores 
Marta e Jalão

Dona Ignez 
completa 
90 anos

RCC durante o Encontro sobre Nª Senhora

Pe. Leandro abençoa Tenda AtacadoBênção aos objetos dos empreendedores
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ANiVErSAriANTES Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otera, Rocardo Piovesan,Terezinha Vieira e Danilo Macedo

ACoNTECiMENToS dA CApELA

No mês de outubro teve 
início a Formação Católica na 
Capela São Pedro e o primeiro 
encontro levou os participantes 
da paróquia Menino Jesus de 
Praga e Capela São Pedro a 
mergulharem num rico conteúdo 
do depósito da fé. 

Com o tema “As origens 
Apostólicas da Fé Católica, 
os participantes conheceram 
a importância da tradição da 
Igreja Católica, que é coluna e 
fundamento da verdade e guar-
da fielmente a fé. Entenderam 
também que os Apóstolos não 
transmitiram toda doutrina da 
Fé por escrito, mas parte dela 
através de palavras.  

Nesta primeira aula, o Padre 
Leandro falou sobre a impor-
tância da tradição, ou seja, nós 
recebemos a fé do Senhor Jesus 
que a transmitiu para os apósto-
los, os santos padres da igreja, e 
ela é conservada até hoje. “Para 

iniciar esta formação católica é 
necessário ir às origens, pois é 
para isso que o Concilio Vaticano 
Segundo nos convoca, temos que 
fazer este movimento de resgate 
das origens da nossa Fé.”, decla-
ra o padre Leandro Bernardes.

Alguns participantes rela-
taram a importância desta for-
mação. Para Carina, do RCC, é 
fundamental conhecer a base da 
igreja primitiva e a continuidade 
da tradição através dos Após-
tolos e bispos. Para a Solange, 
coordenadora da liturgia da 
Capela São Pedro, o conteúdo 
foi passado de forma simples, 
facilitando o entendimento sobre 
o início da nossa Fé Católica.

A formação Católica é aberta 
a todos e acontece mensalmente 
às 19h30 horas na Capela São 
Pedro. As datas serão divulgadas 
nas missas e pela rede social.

Sandra Freire  - Coordenadora CPP 
– Capela São Pedro

Formação católica

Fabiano e Maraísa receberam as 
bênçãos do Diácono Aristides pelo 

aniversário de casamento
Diácono Aristides apresenta a 

pequena Maria Clara à comunidade

Encerramento do mês missionárioFesta de Todos os Santos

Padre 
Leandro 
profere a 
formação 

católica na 
Capela

Aniversariantes de novembro
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Karina 
Catelan

João Vítor Cordioli
João Vítor Cordioli

O Natal está chegando! Esta data tão 
importante, que celebra o nascimento do 
nosso salvador, Jesus Cristo, é um momento 
de reflexão, de realçar ainda mais o nosso 
sentimento de compaixão e compartilha-
mento. Nesta época, como dita a tradição, 
celebramos e presenteamos uns aos outros. 
Com este espírito solidário, o grupo Vicen-
tino realiza o Apadrinhamento de Crianças, 
que tem o intuito de presentear e levar o 
espírito natalino para os mais necessitados. 

A campanha de apadrinhamento de 
crianças tem o intuito de montar “sacoli-
nhas de presentes” para serem distribuídas 
para crianças carentes e sem oportunidade 
de receber brinquedos nesta época. 

Os vicentinos conseguiram padrinhos 
para cerca de noventa e quatro crianças 
neste ano. A distribuição dos brinquedos 
arrecadados acontece no dia 17 de dezem-
bro, durante o dia todo, na festa das famílias 
vicentinas. Neste dia, haverá também a 
celebração da missa e a distribuição dos 

presentes pelo Papai Noel. 
Também estão preparando uma cesta 

especial para os assistidos, composta por, 
entre outras coisas, um panetone, um frango 
e uma lata de doces. Se você quiser ajudar, 
pode deixar um destes itens na secretaria 
paroquial (o frango deverá estar congelado) 
até o dia 09 de dezembro. Desse modo, um 
pouquinho do seu carinho vai acompanhar 
a cesta de pessoas mais carentes e você es-
tará respondendo ao pedido de Jesus: “tive 
fome e me deste de comer”. (Mt 25, 35)

Além de levar presentes para quem 
precisa, a campanha tem uma grande 
importância, pois leva para o carinho e 
atenção que muitos precisam. O nome do 
projeto descreve bem o sentimento que se 
deseja com a campanha: aquele 
que participa age como um 
padrinho, ou seja, aquele que 
de coração aberto sempre nos 
presenteia e agrada.

A expectativa para o Natal na 
nossa comunidade está alta entre 
todos. A perspectiva é de um Natal 
repleto de amor, paz e solidarieda-
de. A paroquiana Maria Lúcia, 43, 
contou sobre o que ela espera para 
o Natal. “Depois do ano difícil que 
foi 2017, em diversos aspectos, o 
que se espera é um Natal em paz 
e solidário, e a única maneira de 
isso acontecer é se apegar sempre a 
Jesus e à Igreja. Nesses momentos 
difíceis é que nós temos que reto-
mar ainda mais a nossa fé”. 

Nesta época, revigoramos 
ainda mais nossa fé no Menino 
Jesus, pois é tempo de celebrar o 
nascimento do nosso Salvador e 
assim deixar renascer em nossos 

corações o amor, a paz e a esperan-
ça. Momento também de perdão, 
de esquecermos as tristezas e as 
amarguras, e é época de fortalecer 
o coração na fé. Natal é tempo de 
família, muitos risos e alegrias. 
É época de fraternidade e união.

Padre Leandro também dá 
o seu recado. “Com o Natal nós 
contemplamos a humanização de 
Deus e a divinização do homem. 
Que neste natal a luz de Cristo, que 
nasce constantemente em nossos 
corações, possa brilhar 
na vida de cada família 
de nossa paróquia, que 
Deus nos abençoe!” 

MM: O que é o advento?
Pe Leandro: A palavra 

Advento significa vinda, 
portanto o ano litúrgico se 
inicia com o advento porque a 
igreja não segue o calendário 
civil, ela tem um calendário 
litúrgico próprio. O tempo do 
advento é caracterizado por 
três aspectos. O primeiro é a 
vinda de Cristo na nossa carne 
e nós o chamamos de encar-
nação do verbo.  “E o verbo 
se fez carne e habitou entre 
nós”, como está no Prólogo 
do Evangelho de São João. 
O segundo aspecto é sobre a 
vinda cotidiana do Senhor. O 
senhor vem a cada dia ao nos-
so encontro com seu espírito. 
Nós podemos recebê-lo tanto 
na palavra quanto na eucaris-
tia que nos oferece. Por fim, 
temos um terceiro aspecto, 

que é muito importante: é 
a segunda vinda do Senhor, 
é aquilo que anunciamos 
em todas as missas “Vinde, 
senhor Jesus”. No livro do 
Apocalipse, encontramos a 
palavra Maranata, que sig-
nifica vem, já pronunciada 
pelos primeiros cristãos: 
corresponde à volta gloriosa 
de Deus para julgar os vivos e 
os mortos e conduzir a igreja 
para o reino dos céus, o reino 
do Pai.

MM: Qual o significado 
do advento?

Pe Leandro: No advento 
nós utilizamos paramentos 
roxos e no terceiro domingo 
do advento, que é o domingo 
gaudete, nos utilizamos os pa-
ramentos rosas (roseus), que 
já é um sinal da proximidade 
do santo Natal.

MM: Como viver um 
bom tempo de advento?

Pe Leandro: Nós vi-
venciamos bem o tempo do 
advento quando nos prepara-
mos para a vinda do Senhor, 
para a celebração do Natal e 
também para a segunda vinda 
de Cristo. Por isso, todos os 
domingos do advento, a igreja 
vai nos apresentar aspectos 
importantes da vinda de Cris-
to, por meio dos profetas que 
o anunciaram a nós - Isaías, 
João Batista e a virgem Maria. 
Ao nos prepararmos para a 
celebração do natal com o 
tempo do advento e vivenciar 
essa mística que é tão profun-
da, somos chamados a ficar 
vigilantes. 

O tempo do advento chegou!
Neste mês, iniciamos o tempo do advento. Para entender melhor esse tempo litúrgico, que precede o natal, conversamos 

com o Padre Leandro que nos explicou o que é, como se preparar e como viver um bom tempo de advento. Confira:

Com origem luterana, a co-
roa do advento foi criada no ano 
de 1839 por um pastor chamado 
Johann Wichern.  Responsável 
por uma casa de auxílio social 
em prol de crianças pobres, 
próximo ao natal, as crianças 
ficavam ansiosas e sempre 
questionavam sobre a data da 
festividade. Foi quando ele 
teve a ideia de marcar a chegada 
do natal, criando uma roda com 
uma vela que representava cada 
dia do Advento: velas pequenas 
para o dia da semana e quatro 
maiores para representar o do-
mingo. Assim, vários pastores 
copiaram a ideia e a fizeram 
em suas comunidades, simpli-
ficando o enfeite para quatro 
velas. Passado um tempo, ela 
foi reunida com a tradicional 
guirlanda natalina.

Na Igreja Católica, a coroa 
do Advento foi utilizada pela 
primeira vez em 1925, na Colô-

nia e, em seguida, em 1930, em 
Munique. A coroa do Advento 
tornou-se como é hoje graças 
à contribuição da comunidade 
luterana e também dos irlan-
deses: três velas roxas e uma 
rósea – esta para o 3º Domingo 
do Advento, também chamado 
de Gaudete. Além delas, os 
irlandeses acrescentaram uma 
quinta vela para representar a 
Solenidade do Natal e assim 
encontramos algumas coroas 
com cinco velas.

São vários os significados, 
muitas interpretações possí-
veis. O círculo transpassa a 
ideia de tempo e eternidade; as 
velas, por sua vez, simbolizam 
que o Natal é uma festa de luz; 
e os ramos verdes lembram a 
esperança cristã – pela espe-
rança da chegada do Senhor.

Curiosidade sobre a coroa do advento

Fonte: https://padrepauloricardo.
org/episodios/qual-a-origem-da-
-coroa-do-advento

Expectativa para o Natal NaTal solIDárIo
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Gabriel Bonfim

O Yaskisoba Vicentino foi reali-
zado no último dia 11 de novembro 
quando foram preparados e vendidos 
1.000 Yakisobas. Este é o principal 
evento dos Vicentinos, pois com a 
arrecadação feita, eles conseguem 
atender mais de 40 famílias durante 
todo o ano. 

As conferências Vicentinas aten-
dem às famílias cadastradas, fazendo 
visitas regulares nas casas, levando 
não só o alimento para o corpo, mas 

Toda vez que um ano termina 
é natural fazermos uma lista de 
resoluções para o ano que ainda 
vai começar. Levar a dieta a sério, 
ler mais, passar mais tempo com 
a família, dedicar-se ao trabalho 
voluntário. A lista, geralmente, 
costuma ser grande. E não há nada 
de mal nisso, afinal de contas, é 
época de renovar as esperanças e 
de acreditar que um novo e melhor 
ciclo se inicia.

Esse é o momento de fa-
zermos reflexões sobre os fatos 
positivos e negativos que ocor-
reram no ano que está chegando 
ao fim. É o momento também de 
pensarmos no que pode ser feito 
para que o ano novo seja de fato 
melhor.  Não há receitas mágicas, 
depende apenas de cada um de 
nós.  É preciso uma mudança de 
hábitos e atitudes para se alcançar 
os resultados esperados.

E aí vale a pena pensar com 
carinho no que diz padre Sílvio: 
“O tempo quem faz somos nós. 
E eu espero que cada um esteja 
atento a tudo aquilo que deve 
fazer, atento às suas escolhas. 
Porque existir é estar aí e viver 
é escolher a forma como condu-
zir a nossa vida. Então, que as 
nossas escolhas sejam acertadas 

em 2018”.
Padre Sílvio também espera 

poder continuar a experiência de 
viver o amor de Deus.  Deseja 
também que haja harmonia na 
comunidade paroquial e que as 
pessoas possam se entender, pos-
sam se perdoar, possam conviver 
como irmãos. Outro desejo do 
padre é ter um ano mais tranqui-
lo, de preferência bem longe do 
hospital. “Eu espero que em 2018 
eu não tenha tantos problemas 
de saúde como tive nesse ano”, 
complementa.

  Padre Leandro ressalta 
que em 2018 a Igreja vai se dedi-
car ao aprofundamento do leigo 
na igreja. A proposta da CNBB, 
a Confederação Nacional dos 
Bispos do Brasil, segundo o pa-
dre, é fazer com que o leigo tome 
consciência da sua missão, que é 
ser sal da terra e luz do mundo. 
“Todos nós que fomos batizados 
recebemos uma vida nova. Então, 
o leigo é chamado, a partir do ba-
tismo, a desenvolver a sua missão 
na igreja e na sociedade”, explica.  
“Como vigário paroquial, vou 
seguir com os trabalhos, auxi-
liando o padre Sílvio naquilo que 
ele precisa e nas necessidades da 
paróquia. Eu espero que todos 

trabalhem em vista do Reino de 
Deus, cumprindo as orientações 
da Igreja no Brasil e da CNBB 
sempre em comunhão com o Papa 
Francisco e com o nosso bispo 
diocesano”.

As pastorais devem continuar 
seus trabalhos de forma intensa 
e acolhedora. Segundo Kátia  
Manzano Lima, coordenadora 
do Conselho  Pastoral Paroquial, 
o CPP, a meta é continuar traba-
lhando para que 2018 seja um ano 
pleno do amor de Deus e entre 
os irmãos. “Nosso desejo como 
coordenadores é de que possamos 
crescer no amor fraterno, servindo 
a Deus com alegria, respeitando 
nossas diferenças e valorizando 
os dons individuais de cada irmão 
de caminhada”, explica.

O próximo ano será muito 
especial para a Pastoral da Ca-
tequese. Tanto o padre Sílvio 
como o padre Leandro conside-
ram essa pastoral uma das mais 
importantes da igreja, porque é 
ela a responsável pelo início da 
evangelização. Por isso durante 
o próximo ano será feito um 
trabalho específico de formação 
de catequistas. Também haverá 
celebrações, santas missas, vol-
tadas para a catequese.

De acordo com a Soeli de Fáti-
ma Diana Matheus, coordenadora 
da Pastoral da Catequese, entre os 
planos para o ano de 2018 está 
o de envolver mais as famílias 
na comunidade.  Soeli explica 
que a ideia é colocar em prática 
o que está no documento 107 da 
CNBB, que propõe um modelo 
de catequese catecumenal, uma 
catequese menos fragmentada. 
“Eu, como coordenadora, espero 
continuar com a unidade desta 
pastoral, atuante e participativa.  
Vou continuar trabalhando para 
plantar no coração das nossas 
crianças a sementinha do amor 
de Deus, para despertar nelas a 
curiosidade de conhecer mais esse 
Jesus maravilhoso e viver sempre 
o mandamento de amar a Deus 
sobre todas as coisas e o próximo 
como a ti mesmo”, finaliza.

Que em 2018 possamos vi-
ver o desejo de Jesus Cristo em 
João17,21:  “Para que todos sejam 
um, como tu, ó Pai, o és em mim, 
e eu em ti; que também eles sejam 
um em nós, para que 
o mundo creia que 
tu me enviaste”.

Yaskisoba vicentino ajuda mais de 40 famílias carentes
também, por meio da evangelização, 
alimentam a alma. Além disso, eles 
ajudam na compra de remédios, 
fraldas, e no custeio de cursos capaci-
tando membros das famílias para um 
possível emprego, ou seja, fornecem 
também meios, ferramentas, para que 
a família tenha renda.

No próximo dia 17/12, os Vicenti-
nos realizarão uma confraternização 
das famílias assistidas; estão sendo 
esperadas em torno de 250 pessoas. 
Começará com o café da manhã, 
passeio de trenzinho para as crianças, 
missa e almoço.  

Para ser voluntário ou participar 
dos Vicentinos, é só ir até 
a secretaria paroquial. Ali 
você saberá quando e onde 
ocorrem os encontros.

 QUE VENHA 2018 CHEIO DE AMOR E PAZ

Graciela 
Andrade

No dia 19 de dezembro, às 
19h30, acontece no Rito Peniten-
cial da nossa Paroquia. 

Este é um momento de nos 
“limparmos” espiritualmente 
para podermos celebrar a vinda 
do salvador, Jesus Cristo. É o 
momento para refletimos como 
vivemos no ano, e também para 
perdoar e sermos perdoados. 
Desse modo, nos libertarmos para 
o nascimento de Jesus. 

Rito penitencial

No dia 28/10, na festa do 
padroeiro, as empresas abaixo 
nos ajudaram muito, sobretudo 
por terem sido nossos patroci-
nadores. São elas:

N O T A S

- DROGARIA SAUDE
- P.O ESTOFADOS
- PETSHOP PETLAND
- LOZZI CENTRO EDUCACIONAL
- A TUDO D’AGUA MAT. CONS
   TRUÇAO
- KININO
- COCENZO
- KODILAR
- PAPI ENXOVAIS
- GRINDELIA FARMACIA 
   MANIPULAÇAO
- BELLA CAPRI PIZZARIA
Nosso muito obrigado 

a todos vocês!!!
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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.

AMor EXiGENTE

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

O amor com respeito, sem egoísmo, 
sem comodismo deve ser também um 
amor que orienta, educa e exige. Exigên-
cia esta que desperta responsabilidades 
sem sentimento de punição ou o rastro de 
dor da culpa. Tudo o que todos querem 
é amar e ser amado. E não existindo 
vários tipos de amor, assim como não 
existem vários tipos de saudades, de ódio 
e de inveja, o amor verdadeiro remete à 
consciência de que todo aquele que ama 
cuida e proporciona bem-estar. 

“AMOR”
Onde pessoas resolvem dividir o 

mesmo espaço é sempre possível que 
haja, antes de tudo, respeito, prática da 
disciplina, partilha de ideias e ideais, 
aceitação do que o outro é, sabedoria 
para educar filhos quando os tem, dar 
exemplo de boas atitudes, não gritar e ter 
bom senso para a resolução de conflitos 
no meio de convivência, enfim tem que 

haver muito mais do que amor, e nem 
necessita de um amor intenso, meloso 
ou amor de submissão. Não pode haver 
competição nem comparações. Tem que 
ter jogo de cintura para acatar regras que 
não foram previamente combinadas, 
disposição para ouvir os argumentos 
alheios. Enfim têm que haver bom humor 
para enfrentar imprevistos, acessos de 
carência, infantilidades. Tem que saber 
administrar. Amar somente é pouco. É 
necessário sabedoria! 

É bem provável que quando se fala 
em amor, o primeiro pensamento que 
vem se refere aos casados há muito 
tempo, aos que se casaram recentemen-
te, aos que vão casar, aos que pensam 
em se separar, aos que acabaram de se 
separar, aos que pensam em voltar. O 
amor é único sim, como qualquer sen-
timento, seja ele destinado a familiares, 
em especial aos cônjuges que, visando 

Santo Estevão, a quem a Sagrada 
Escritura chama um homem cheio de 
fé e do Espírito Santo, foi o primeiro 
que teve a honra e a felicidade de der-
ramar seu sangue e sacrificar a vida 
em testemunho da fé e da doutrina de 
Jesus Cristo. Tem por isso a glória de 
ser chamado o Protomártir.

Santo Estevão foi um dos sete pri-
meiros diáconos da Igreja de Jerusalém, 
aos quais os Apóstolos impuseram 
as mãos. Pregava admiravelmente e 
obtinha numerosas conversões para o 
Cristianismo, razão pela qual os judeus, 
que eram inimigos da Igreja nascente, 
o odiavam.

Como era profundo conhecedor da 
lei mosaica e vendo-o tão empenhado 
em divulgar e pregar a palavra de Cris-
to, os escribas e fariseus procuravam 
envolvê-lo em disputas acirradas, com 
a finalidade de desprestigiá-lo perante 
o povo. Por mais sutis e maldosas que 
fossem as argumentações, não podiam 
resistir à sabedoria de Estevão e às 
reveladoras palavras que saíam de sua 
boca, obra do Espírito Santo.

Alguns judeus se incumbiram de 
espalhar entre o povo que Estevão 
se atrevera a blasfemar contra Deus 
e Moisés. Levaram-no diante das au-
toridades judaicas e o jovem Estevão, 
sem nenhuma perturbação ou medo, 

relembrou toda a história da salvação, 
mostrando que não havia blasfemado 
nem contra Deus nem contra a lei. 
Disse ainda: “Vocês são como foram 
seus pais! Eles mataram aqueles que 
anunciavam a vinda de Jesus Cristo, do 
qual agora vocês se tornaram traidores 
e assassinos (At 7,52).

Ao ouvir essas palavras eles ficaram 
enfurecidos e o levaram aos gritos 
para fora da cidade e começaram a 
apedrejá-lo. Enquanto atiravam pedra 
em Estevão, ele repetia: “Senhor Jesus 
recebe o meu espírito” e “Senhor não 
os condenes por este pecado”. Dizendo 
isso, adormeceu no Senhor.

Santo Estevão é enaltecido pelo 
amor ao próximo verdadeiramente 
heroico que o fez rezar pelos próprios 
assassinos, assim como fez Jesus. Entre 
os acusadores estava Saulo, perseguidor 
dos cristãos que, segundo Santo Agos-
tinho, alcançou a graça da conversão e 
se tornou o grande apóstolo São Paulo, 
através da oração de Santo Estevão.

Sua festa litúrgica é comemorada 
no dia 26 de dezembro.

O 12º Princípio Básico do Amor - Exigente é: Recompensador
à longevidade do matrimônio, muitas 
vezes optam pelo silêncio, pela escuta 
e paciência, ou seja, o amor exige mais 
do que declarações românticas. 

O amor não é só poesia. Para poder 
durar para sempre, é preciso praticar a 
aceitação do outro como ele é, pois o 
amor pode ser grande, mas não é dois 
e ninguém ama sozinho. Não adianta, 
apenas, amar. O amor até pode nos 
bastar, mas ele próprio não se basta. 
É necessário um conjunto de outros 
sentimentos aliados para amparar esse 
amor que carrega o ônus da onipotência. 
Em Deus, Senhor do amor imensurável 
em graças e obras, buscamos a força de 
amar sem medidas, amor alicerçado no 
discernimento e sabedoria. 

O verdadeiro amor é paciente e ja-
mais aprisiona; é terno, doce e sutil; é 
amigo, companheiro e leal, é sábio para 
conquistar sem jamais possuir. O amor 
verdadeiro não se confunde com carên-
cia, ciúme, egoísmo ou medo da solidão, 
não justifica nada de ruim que aconteça 
no mundo e não obriga ninguém a amar; 
pelo contrário, é prazeroso, divertido, 
conquista e pode transformar na felici-
dade de si o querer muito bem ao outro 
sem desistir de si mesmo ou anular-se. 

A exigência de amar consiste em doar 
e sentir a consciência do mesmo amor 
em forma de retribuição.

Não existe ato de amor mais lindo 
do que gerar um filho, mesmo que isso 
implique em dores intensas para que 
a criança venha ao mundo. O amor é 
assim, doloroso como o parto e, mesmo 
sofrido, gera uma alegria única.  Só existe 
um tipo de amor: aquele que nasce da 
dor e da entrega. O resto é sucata que o 
mundo nos oferece. Novelas atraentes, 
promessas de amor compradas, facili-
dades pintadas com cores fortes, com 
alegrias momentâneas que se esvaíram 
rapidamente não passam de sucata. 

O amor faz toda pessoa justa e traz 
para ambos os lados um benefício nun-
ca antes experimentado. Muitas vezes 
surpreende com a falta de palavras, 
mas com a força ao dizer: “Te amo sem 
sombra de dúvida alguma, mas não amo 
seus erros, comportamentos e atitudes”. 
Não podemos usar os erros para esculpir 
a serenidade, pois para o 
amor não existe troca e 
sim a consciência de amar!

SANTO ESTEVÃO: o primeiro a testemunhar a fé em 
Cristo com o próprio sangue
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São José do Rio Preto, 11 
de dezembro de 1981, no 
Hospital Beneficência 

Portuguesa, às  11h30, Vera 
Lúcia Delmaschio dá à luz 
ao pequeno menino que se 
chamará Leandro Luís Bernar-
des, um lindo bebê que veio 
ao mundo para uma grande 
missão: ser padre. 

Padre Leandro, como hoje 
é chamado, comemora seus 
36 anos de vida. Em uma 
conversa bem descontraída nos 
revela como foi sua infância, 
adolescência, o chamado ao 
sacerdócio, ou seja, nos conta 
um pouco de sua história.

Padre Leandro foi criado na 
Vila Imperial. Quando nasceu 
seus pais moravam com os 
avós maternos, e depois de 
um tempo se mudaram para a 
Rua Redentora, a rua da Igreja 
Redentora. Será que já era uma 
coincidência? 

No bairro Vila Imperial, o 
padre morou por cinco anos, 
em três diferentes casas. 
Recorda-se que tinha muitos 
amiguinhos que brincavam ali 
na rua. “Eu gostava de brinca-
deiras de rua, brincava muito 
com carrinhos, e me lembro 
muito de uma ambulância que 
eu tinha, havia até uma sirene e 
um homenzinho, e eu brincava 
demais com ela. Aproveitou 
muito a infância, inclusive a 

Padre Leandro completa 36 anos de vida Jeito sério, aparência tradicional, 
sorriso largo e uma simpatia gigante

sua primeira bicicleta. “Lógico 
que para aprender na verdade 
a andar de bicicleta tive aquele 
tombo”, conta sorrindo. Ainda 
muito pequeno, entrou para a 
escola “Trenzinho da Alegria”. 
E passou por muitas outras: 
Oscar Pires, Objetivo, Justino 
e Seta...

 Padre nos revela que 
antes de atender ao chamado 
para ser Padre nunca havia 
pensado em seguir a vida de 
sacerdócio. Nem era de fre-
quentar a Igreja!! “Realizei 
minha primeira comunhão na 
Redentora, com o Padre Jar-
bas, e me afastei, não queria 
mais saber de Igreja. Eu gos-
tava muito de jogar futebol, 
muito mesmo, mas pratiquei 
muitos esportes: vôlei, bas-
quete, andava de Roller e até 
capoeira eu fiz, pois na época 
era moda”, conta. 

Padre Leandro sendo ordenado
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E quando não está exercendo o ministério, o que será que 
o Padre mais gosta de fazer? “Vivo praticamente 24 horas 
na igreja, mas nas horas vagas gosto muito de ouvir música 
litúrgica, canto gregoriano... a música católica me eleva 
muito! Fora esse estilo, hoje escuto apenas Elis Regina”, diz 
o Padre Leandro que se considera um cinéfilo. “Gosto muito 
de ir ao cinema, muito mesmo, se deixar vou toda semana 
e assisto de tudo; também gosto de ir ao shopping, comer 
comida japonesa, massas, pizza, e de uma sopinha de feijão, 
que a minha mãe faz. 

Vou à academia também, treino todos os dias, gosto muito 
de me cuidar”. Brinco com ele que é vaidoso (risos)... “Creio 
que sim, gosto de passar cremes, vou muito ao dentista, vou 
à barbearia a cada 15 dias; gosto de me cuidar mesmo, herdei 
da família, pois sempre foram muito cuidadosos”. 

Agora que já sabemos do que gosta, lógico que fica a 
curiosidade: e do que não gosta? “Não gosto de pessoas 
preconceituosas, que têm um conceito sobre a outra sem 
conhecê-la e já vai tecendo pré-julgamentos. Você tem que 
conversar com a pessoa, conhecer a história dela, saber o 
que pensa... realmente conhecê-la”, afirma.

Nós recebemos o maior 
presente: o próprio Cristo. 
Ele é o maior presente do 
Pai para nós; é a nossa sal-
vação! Como padre vigário 
da paróquia, eu quero cha-
mar as pessoas a reconhe-
cerem este presente, este 
dom que é Cristo, e claro o 
Cristo nos ofereceu a Igre-
ja, nos deu o sacerdócio, 
nos deu os sacramentos. 
Quero convidar as famílias 
para vivenciarem Cristo; 

esta é a grande riqueza que 
nós temos. 

Desejo que as famílias 
vivam o amor, vivam em 
Cristo, como Paulo dizia: 
“viver para mim é Cristo, 
morrer para mim é lucro”. 
Então precisamos entregar 
nossa vida a Cristo, o centro 
de nossa vida. Que Cristo 
seja o centro da vida de 
todos, e que todos possam 
se entregar e receber este 
grande presento do Pai. 

Quando padre Leandro 
chegou à paróquia, eu já 
escrevia para o jornal há 
um tempo. Nunca haví-
amos conversado sobre 
outra coisa que não fossem 
assuntos relacionados às 
matérias para o jornal. 
Um dia, a mãe dele, lendo 
o nosso jornal, viu meu 
sobrenome e se lembrou 
de uma família Furlanetto 
que havia morado no fundo 
da casa dela. Sim! Éramos 
nós: meus pais, minha irmã 
e eu, ainda bebê. Quando 
a mãe dele se questionou 
sobre minha família, foi 
logo procurar fotos antigas. 
E não é que encontrou!!! 
Pelos watts, padre Lean-
dro mandou as fotos e eu 
me surpreendi quando vi 

Família do padre Leandro: o pai 
Ailton, a mãe Vera e a avó IzauraLeandro aos 4 anos

Regina (mãe da Camila) com o 
bebê Leandro

O reencontro 
dos vizinhos

Padre Leandro 
deixa uma 

mensagem de Natal

Um padre culto e vaidoso

Camila 
Furlanetto

O garoto Leandro (short 
amarelo) com o amigo Arnaldo, 

nos Castores

muito de curtir, de “ficar” dar 
um beijinho aqui e ali, mas 
nada sério, (risos). Deus já 
estava trabalhando para eu não 
seguir este caminho. 

Sua decisão em ser Padre e 
aceitar o chamado aconteceu 
aos 19 anos. Antes de ir para 
o seminário, porém, serviu 
o Tiro de Guerra, em 2002. 
Quando terminou o Ensino 
Médio, foi fazer seminário. 
“Fiz um ano de encontro voca-
cional, o seminário propedêu-
tico, já morando com outros 
seminaristas, e depois entrei no 
seminário maior onde estudei 
Filosofia e Teologia, durante 
oito anos”, diz ele.

Padre Leandro sempre teve 
um relacionamento muito pró-
ximo com os pais, era o filho 
queridinho e mimado da famí-
lia, pois é filho único. “Quando 
decidi me tornar padre meus 
pais ficaram sem reação, pois 
eu não era de Igreja, não era 
interessado na vida espiritual. 
Eles tentaram entender o que 
estava acontecendo comigo, e 
me apoiaram muito; não fica-
ram imaginado: ai meu filho 
não vai me dar netos, não vai 
se formar, ter emprego... em 
nenhum momento meus pais 

se opuseram a esta minha es-
colha. Perguntavam se era isso 
que eu queria, se eu estava bem 
com a minha decisão”, relata. 

Antes, porém, aos 18 anos, 
Padre Leandro pensava em 
ser piloto de avião. “Na épo-
ca comecei a colocar isso na 
cabeça e meu pai - Ailton Luiz 
Bernardes - começou a com-
prar esta minha ideia. Ele tinha 
um amigo que era comandante 
da TAM, e imaginava a ajuda 
dele, o que não aconteceu. 
Desisti! (risos)

De alguma forma, esta 
desistência acabou me levando 
para a Igreja. Na Basílica tinha 
um movimento da Legião 
de Maria e grupo de jovens. 
Passei a frequentar esses mo-
vimentos e foi começando a 
formar um desejo dentro de 
mim, o que acabou gerando 
uma crise interna, pois a vo-
cação não é algo assim que 
você aceita, “a vou ser padre 
e pronto”. “É algo crítico, pois 
começamos a pensar muitas 
coisas: sobretudo nas renún-
cias que teremos que fazer”, 
revela.

Padre Leandro se ordenou 
no dia 13 de agosto de 2010, 
na Basílica Menor de Nossa 
Senhora Aparecida. Depois 
da ordenação houve mudan-
ças muito significativas na 
sua vida. “Logo já fui ser 
Pároco em Sebastianópolis 
do Sul, onde fiquei durante 
cinco anos e oito meses. Não 
tive nenhuma experiência 
de vigário, embora era uma 
cidade pequena de três mil 
habitantes, eu assistia muitas 
capelas, me deslocava para 
atender comunidades rurais. 
Depois pedi transferência para 
Rio Preto e o Bispo Dom Tomé 
achou melhor eu dar um tempo 
e morar com meus pais. Ficava 

celebrando nas paróquias, e eu 
como sempre gostei muito de 
pregar em retiros, fiquei 4 me-
ses atuando assim e morando 
com meus pais”, diz.  

Neste tempo, o Bispo Dom 
Tomé o nomeou vigário, e logo 
veio o convite para fazer parte 
da Paróquia Menino Jesus de 
Praga. “Me recordo que eu 
estava indo visitar os doentes 
e recebi uma ligação. Era o 
padre Silvio. Ele me pergun-
tou o que eu estava fazendo 
naquele momento. Quando eu 
disse que estava indo visitar 
os doentes, ele me pediu para 
antes ir encontrá-lo na paró-
quia, pois precisava conversar. 
Como ele já estava tendo pro-

blemas de saúde, manifestou 
a necessidade de um padre 
para auxiliá-lo e então fez o 
convite. Não dei a resposta na 
hora; disse que iria refletir e 
conversar com o Bispo.  Foi o 
que fiz. O Bispo gostou muito 
do fato de eu ir para a Menino 
Jesus de Praga; disse que era 
isto que eu precisava: de uma 
Paróquia muito grande, muito 
viva, e que necessitasse muito 
de auxílio; enfim, seria bom eu 
ir. Aceitei e no dia 07 de agosto 
do ano passado fui 
nomeado vigário 
na Igreja”, finaliza. 

minha mãe segurando um 
bebê e mais surpresa ainda 
quando soube que o bebê era 
ele. Coincidência? Não sei... 
a vida nos “prega peças” 
muito bacanas.

Padre Leandro lembra que 
tinha uma chácara em Bom 
Jesus dos Castores, e todo 
fim de semana ia para lá para 
andar de bicicleta e jogar bola. 
“Eu brincava muito com meus 
amigos, ia para lá só para jogar 
bola. Minha fase dos 16 aos 
17 anos foi uma fase crítica, 
só queria escutar rock, e rock 
pesado. Pergunto ao Padre se 
foi namorador! “Tive umas 
paqueras na escola, mas nunca 
uma namorada séria, gostava 


