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Editorial
Pe. Silvio Roberto

Caros irmãos paroquianos, de-
pois de cinco meses ausente do 
nosso valioso jornal paroquial, eis 
que estou de volta, agraciado com a 
recuperação e cura e com o desejo 
de empenhar – me nos trabalhos pas-
torais da nossa querida comunidade 
paroquial. 

Quero aqui expressar toda minha 
gratidão pelas incansáveis orações 
de todos, que sem cessar confiaram 
e suplicaram ao Senhor pelo meu res-
tabelecimento. Grato pela dedicação 
dos médicos que mesmo sabendo da 
gravidade do meu estado de saúde 
não desistiram; indo até o último 
momento à procura da cura, de um 
resultado positivo. Quero estender 
minha gratidão aos enfermeiros (as) 
que estiveram pacientemente ao meu 
lado, socorrendo-me com carinho e 
atenção. 

Não poderia deixar de agrade-
cer minha irmã Hermínia, meus 
sobrinhos Lawrence e Manoela que 
abandonaram tudo em Votuporanga 
para estar ao meu lado. Sofreram, 
correram e não desistiram também. 

Uma eterna gratidão ao Sr. Hélio 
João Rodrigues que acreditou na 
minha cura e diariamente procurou 
atender minhas necessidades ao lado 
do Hudson Machado, para que não 
me faltasse o necessário para o tra-
tamento: cadeira de rodas, andador, 
remédios enfermeiros e fisioterapeu-
tas e fazer com que o conselho de 
assuntos Econômicos da Paróquia 
cobrisse as despesas das mesmas.

Grato àqueles que desejavam 

visitar-me, mas por orientação 
médica, para não correr risco de 
contraírem bactérias ou repassarem 
qualquer outro risco à minha enfer-
midade, tiveram a compreensão e 
não o fizeram.

Muito agradecido ao vigário pe. 
Leandro por sozinho conduzir os 
trabalhos pastorais e/ou conduzir a 
Comunidade Paroquial às orações 
pela minha recuperação.

Grato também, ao Diácono 
Aristides e ministros Extraordi-
nários da Santa Eucaristia: João e 
Renata; Cleber e Fernanda que me 
levavam a Comunhão diariamente, 
permitindo-me essa experiência de 
Jesus Eucarístico, vivo e presente 
naqueles momentos tão necessitado 
de cura e libertação. Confesso-lhes 
que nessa experiência era o próprio 
Jesus que abrasava meu coração de 
tal forma a me fazer superar minhas 
limitações e fraquezas.

Minha gratidão a Dom Tomé, 
nosso Bispo diocesano, por me per-
mitir continuar à frente dessa querida 
paróquia. 

Enquanto houver forças da minha 
parte e com a graça do bom Deus 
Misericórdia, 

proponho-me servir com zelo e 
amor para que sejamos uma comu-
nidade fiel à vontade d’Ele.

Louvado seja nosso Senhor Jesus 
Cristo pela cura e livramento.

Pe. Silvio Roberto 
pároco 

A Festa de Cristo Rei é uma das festas 
mais importantes no calendário litúrgico, 
nela celebramos aquele Cristo que é o 
Rei do universo. O seu Reino é o Reino 
da verdade e da vida, da santidade e da 
graça, da justiça, do amor e da paz.

Esta festa foi estabelecida pelo Papa 
Pio XI em 11 de março 1925. O Papa 
quis motivar os católicos para reconhe-
cer em público que o líder da Igreja é 
Cristo Rei. Pediu para que a celebrasse 
no último domingo de outubro, e com a 
reforma litúrgica, essa festa passou a ser 
comemorada no último domingo do ano 
litúrgico, que este ano cairá no dia 26 de 
novembro, ou seja, o 34º domingo do 
tempo comum para dar início a um novo 
ano litúrgico com o tempo do advento.

Padre Leandro nos explica que a Festa 
de Cristo Rei é a solenidade que enfatiza 
a realeza de Cristo, o Rei do Universo.  
Em Colossenses, podemos ler que “Tudo 
foi criado Nele, 
p o r   E l e   e  
para  Ele.  Ele 
é o sentido de tudo, 
sentido do Univer-
so” diz.

“Esta festa de 
Cristo Rei é para 
que nós nos voltemos para Cristo que 
reina, não como o rei deste mundo, ele é 
um rei do reino do céu. O reino de Deus 
está entre nós, e aqui nesta terra nós não 
vamos ter a concretização do reino, nós 
só vamos ter a concretização do reino 
quando Cristo voltar em sua glória para 
julgar os vivos e os mortos, e o seu reino 
não terá fim”, nos diz Padre Leandro.

Nós, cristãos, cremos no reino de 
Deus e proclamamos no fim do ano 
litúrgico, para iniciarmos um novo ano, 
a centralidade de Cristo. “Ele está acima 
de todo reinado, ele é o rei verdadeiro, 
é o próprio Deus, como vamos ouvir no 
evangelho no dia desta Solenidade, ele é 
o pastor e rei. Com o batismo nós também 
nos tornamos sacerdotes, profetas e reis, 
porque nós somos chamados a combater o 
mal. A realeza do cristão é esta: combater 
a maldade que existe no mundo, dentro 
de nós, com a ajuda de Cristo que é nosso 
pastor e rei”, diz.

A Igreja tem a responsabilidade de 
orar e aumentar o reinado de Jesus Cristo 
entre os homens. O aumento do Reino 
de Deus deve ser o centro de nossa vida 
como membros da Igreja. Fazer com que 
Jesus Cristo reine no coração dos homens, 

no peito das casas, nas comunidades e 
nas cidades.

Assim lembramos nesse dia especial-
mente dos leigos e leigas, o Dia Nacional 
dos Cristãos Leigos e Leigas comemorado 
na Festa de Cristo Rei, celebrado desde 
1991. Os leigos são membros efetivos do 
povo de Deus e assumem diversos minis-
térios e serviços na Igreja e na sociedade. 
Os leigos são todos os batizados, é o povo 
de Deus. São os fiéis que participam do 
ministério comum da vida de Jesus pela 
graça do batismo. Os leigos “são pessoas 
de bem que colaboram na construção 
de uma sociedade justa e fraterna e que 
são convocados também a participar 
e construir esse reino a que Jesus veio 
implantar”.

Todos nós batizados somos chamados 
a participar da construção do Reino e a 
assumir os desafios do mundo moderno; 
compete aos leigos e leigas serem “sal 

da terra, luz do 
mundo e fermento 
da massa”.

Que tenhamos 
muitas oportuni-
dades para apro-
fundar a reflexão 
sobre a missão e 

o ministério dos leigos. Está na hora 
de somarmos forças para equilibrar as 
relações no mundo todo. Que nenhum 
filho de Deus passe fome, se perca no 
crime e seja recolhido em prisões, mas 
que tenha saúde, educação, espaço para 
o lazer, trabalho digno, moradia; esse é 
o Reino que ainda deve ser construído, e 
a força do Evangelho nos proporciona e 
nos condiciona para tanto. Como afirma 
do Documento de Aparecida, os leigos e 
leigas são chamados a ser construtores 
do Reino.  É uma questão de decisão, 
de participação e de iniciativa criativa e 
inspirada pela força de Deus Pai, Filho 
e Espírito Santo.

Que a fé seja a força motora em cada 
cristão para ser instrumento de paz em 
toda parte. Que o modelo de vida de 
família, testemunhada por Jesus, Maria 
e José, encoraje os leigos e leigas para 
serem discípulos missionários do Reino 
de Deus.

Viva Cristo Rei!
Viva os cristãos 
leigos e leigas
do Brasil!

FESTa DE CRiSTo REi
Dia Nacional dos cristãos leigos e leigas

“Tudo foi criado Nele, 
por Ele e para Ele. Ele 
é o sentido de tudo, 

sentido do Universo”
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Diácono: Aristides 
Pereira dos Santos

Artigo
Por Diácono Aristides

OS 7 PECADOS CAPITAIS 
orgulho

“O orgulho não 
é grandeza e sim 
inchaço. E o que 

está inchado 
parece grande, mas 

não é saudável”

Orgulho é o oposto 
da humildade que 
é própria daqueles 
que se reconhecem 

dependentes 
de Deus

Na edição passada 
refletimos de forma 
introdutória sobre 

os 7 pecados capitais, os 
quais chamados vícios do 
coração, raiz de todo o pe-
cado. Naquela oportunidade 
escrevemos que, de acordo 
com a tradição católica, 
esses vícios são as paixões, 
os desejos exacerbados, as 
atitudes desordenadas, que 
estão no coração do homem, 
que são conhecidos como os 
7 pecados capitais: orgulho, 
inveja, avareza, ira, luxúria, 
gula e preguiça. São assim 
chamados porque geram 
outros pecados, outros ví-
cios (CIC, número 1866), 
ou seja, podem se transfor-
mar em pecados mortais 
por matar a vida da graça 
santificante em nossa alma, 
por expulsar Deus do nosso 
coração. 

Nesta edição refletire-
mos sobre o orgulho 
que, ao longo dos 
séculos, passou a ser 
chamado pelos mais 
diferentes nomes: so-
berba, vaidade, arro-
gância, prepotência, 
altivez, presunção, 
vanglória, jactân-
cia, egocentrismo 
etc. Na atualidade, 
poderíamos dizer 
que o imperialismo 
político e econômico é a 
versão moderna do orgulho 
ou soberba. 

É considerado o pior 
entre os pecados capitais, 
tanto assim que o papa 

são Gregório Magno (540-
604) nomeia a soberba 
como a mãe e a rainha de 
todos os vícios, o início de 
todo pecado. Em razão da 
importância, Santo Tomás 
de Aquino ensinava que a 
soberba era um pecado tão 
grande que deveria ser trata-
da em separado dos demais 
pecados, merecendo, assim, 
uma atenção especial. 

Mas, o que vem a ser 
orgulho ou soberba? 

Soberba é orgulho, ar-
rogância, sentimento de 
superioridade. O soberbo 
ou orgulhoso tem uma vi-
são distorcida de si mesmo, 
achando que é melhor que os 
outros (Jeremias 48,29-30). 
Às vezes o soberbo pode se 
achar mais importante que 
Deus e despreza as pessoas 
que supõe “inferiores”, não 
as tratando com respeito e 
dignidade que merecem. 

É uma pessoa perigosa por 
ser insensível, insensata e 
egoísta por colocar os seus 
próprios interesses acima 
das pessoas que supõe sejam 
“inferiores”. Em vez de ado-

rar a Deus, em vez de servir 
a Deus, adora a si mesmo, 
se acha Deus e despreza o 
Seu poder.

Sobre o orgulho, San-
to Agostinho (354-430) 
já prevenia: “O orgulho 
não é grandeza e sim 
inchaço. E o que está 
inchado parece grande, 
mas não é saudável”. 

João Baptista Herke-
nhoff, autor de Os novos 
pecados capitais, diz 
que a soberba leva o ser 
humano a desprezar o 
próximo e a se considerar 
acima dos demais: “O sober-
bo atribui a si todos os méri-
tos, e sua alma é alimentada 
por um contínuo sentimento 
de grandeza. A soberba tem 
relação direta com a ambi-
ção desmedida, seja pelo 
poder, seja pelo dinheiro”. A 
soberba parece ser o pecado 
favorito de dez entre dez 

tiranos, como Napoleão 
Bonaparte, Maria An-
tonieta e Adolf Hitler. 
Mas nenhum se igualou 
a Alexandre III. Num 
ímpeto de prepotência, 
o rei da Macedônia, que 
viveu no século 4º a.C. 
e dominou um território 
que ia da Europa até 
a Índia, proclamou-se  
“Alexandre, o Grande”.

Dito de outro modo, 
o orgulhoso ou soberbo quer 
ser mais alto que o próprio 
Deus, como aconteceu com 
Lúcifer (“aquele que carrega 
a luz”), anjo bom que se re-
cusou a servir o Criador. Ele 

queria ser Deus. Foi o peca-
do da soberba que levou “um 
modelo perfeito, cheio de 
sabedoria, a perfeita beleza” 

(Ez 28,12), a se rebelar con-
tra Deus. E pior: que levou 
nossos primeiros pais (Adão 
e Eva) a desobedecerem à 
vontade de Deus, comerem 
do fruto da árvore do Bem 
e do Mal e serem expulsos 
do Paraíso.

Orgulho ou soberba é o 
oposto da humildade que é 
própria daqueles que reco-
nhecem a nossa dependência 
de Deus. A Bíblia diz que 
esse pecado leva à ruína e 
o castigo é a humilhação. 
Deus humilha os soberbos, 
mas honra os humildes 
(Provérbios 29,23). O so-
berbo não entende que sua 
vida depende de Deus, tal 
como qualquer outra pessoa. 
Somos diferentes: algumas 
pessoas são mais inteligen-
tes, mais bonitas ou mais 
ricas que outras. Porém, isso 
não significa que algumas 
pessoas são superiores. Deus 
abençoa cada pessoa de 
forma diferente. Para Deus 

todos são iguais, todos têm 
o mesmo valor. 

Fomos criados à imagem 
e semelhança de Deus. Cada 

vida é especial. E 
apesar de nossos 
pecados, Deus ama 
cada um de forma in-
condicional a ponto 
de enviar seu único 
filho para nos salvar, 
para que tenhamos a 
vida eterna. Jesus é, 
portanto, a personi-
ficação máxima da 
humildade. 

No Evangelho 
de São Lucas, Jesus alerta 
os discípulos para o perigo 
da soberba ao contar para 
eles a parábola do fariseu 
e do cobrador de impostos. 
Enquanto o primeiro, de pé, 
agradece a Deus por não ser 
como os outros, ladrões, 
desonestos e adúlteros, 
o segundo, que nem se 
atrevia a levantar os olhos, 
pedia perdão a Deus por ser 
pecador. “Quem se exalta 
será humilhado; e quem 
se humilha será exaltado”, 
concluiu (Lc 18,14). 

Enfim, se a soberba ou 
orgulho é o pior dos peca-
dos, a humildade é a maior 
das virtudes, sabendo que 
tudo é dom de Deus. Con-
cito-vos, pois, a recorrer a 
Nossa Senhora, exemplo 
de humildade, para pedir 
esta virtude! 



Karina 
Catelan
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Graciela 
Andrade

Acontece de 01 a 05 de 
novembro, na Fazenda Santa 
Paulina, em Potirendaba-SP., 
o 1º Acampamento sênior da 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga. 

No meio das mais diver-
sas metodologias existentes 
para a formação de evange-
lizadores, o Acampamento 
tem-se demonstrado uma 
ferramenta eficiente para o 
conhecimento essencial da 
fé: a pessoa de Jesus Cristo. 
Adaptado e espiritualizado, 
na figura do teólogo J.H. 
Prado Flores, esse trabalho 
de evangelização é utilizado 
para resgatar o ser humano: 
casais que estão se separando, 
jovens usuários de drogas, 
alcoólatras, pessoas tristes, 
deprimidas, enfim pessoas 
que buscam um encontro com 
Deus, desejando completar ou 
dar respostas a alguma situ-
ação difícil pela qual esteja 
passando ou vivendo. 

Esta experiência possibi-

lita um encontro pessoal com 
Deus e transforma a vida dos 
que a vivem. “Este primeiro 
anúncio, também conhecido 
por querigma, faz o cristão 
tomar contato íntimo com o 
seu salvador pessoal, Jesus 
Cristo, fato que dinamiza a 

sua vida pessoal, bem como 
a sua dimensão comunitária, 
traduzida em comunhão e 
participação na sua Igreja.”, 
explica Carlos Corrêa Silva, 
diretor do acampamento

Carlos enfatiza que o 
Acampamento deve ser visto 
como algo novo.  “Em obe-
diência ao ensinamento da 
Igreja, nesta nova experiência 
a forma de a evangelização 
ser aplicada é com novo 
ardor, novos métodos e nova 
expressão. Ou seja, durante 
cinco dias a pessoa vai para o 
local do Acampamento onde 
fará intensa experiência da 
vivência cristã.”

“Acampamento não é 
Retiro, não é Encontro, não 
é Seminário de vida. Acam-
pamento é diferente de tudo 
o que se conhece em termos 
de evangelização, proporcio-
nando através de um novo 
formato todas as condições 
para que cada um faça sua 
experiência pessoal com 

Jesus.” des-
creve Carlos

M u i -
to além dá 
vontade de 
realizar um 
acampamen-
to, existe a 
necessidade 
da colabora-
ção e entrega 
de uma equi-
pe que esteja 

disposta na realização. “Para 
melhor aproveitamento do 
Acampamento, é fundamen-
tal que sejam estruturados 
paroquialmente, ou seja, que 
sejam realizados por vários 
membros de uma mesma 
comunidade paroquial. Dessa 

maneira, a paróquia Menino 
Jesus de Praga, a partir do 
nosso amado Padre Sílvio, 
deu um passo decisivo para 
colocar à disposição de todos 
os paroquianos o 1º Acampa-
mento sênior da PMJP abrin-
do as suas portas para receber 
seus fiéis com este novo ardor, 
movidos pelo fogo do Espírito 
Santo.” explica Corrêa.

Quem já participou de 
acampamento indica...

“Participei do meu primei-
ro acampamento em dezem-
bro de dois mil e dezesseis, 
quando tive um encontro mui-
to forte com Jesus e Maria. 
Agora, prestes à realização do 
nosso primeiro acampamento 
da Paróquia Menino Jesus de 
Praga, estamos em constante 
oração para que cada campis-
ta vá com o coração aberto 
e deixe Jesus agir. Depois 
deste acampamento tenho 
certeza de que a vida de cada 
um não será mais a mesma. 
A vida com Cristo é muito 
mais feliz.”, ressalta Andréia 
Moreira de Britto

Ela e seu esposo Fábio 
Gomes de Britto participam 
do 1º Acampamento sênior 
da PMJP, 
na equipe 
da evange-
lização.

O acampamento 
possibilita um 

encontro pessoal com 
Deus e 

transforma a vida dos 
que dele participam

Já que neste mês de novem-
bro comemoramos o dia de 
Todos os Santos, não podemos 
deixar de falar dos novos santos 
brasileiros canonizados pelo 
Papa Francisco, no Vaticano, no 
mês passado, dia 15 de outubro.           

Os 30 novos santos se 
tornaram conhecidos como 
mártires de Cunhaú e Uruaçu, 
no Rio Grande do Norte.  Em 
julho e outubro de 1645, esses 
brasileiros foram vítimas de 
massacres atribuídos a holan-
deses que ocuparam a região.                                 

Mais de três séculos depois, 
pouca coisa se sabe sobre esses 
massacres. Alguns registros 
da época analisados por estu-
diosos ajudam a recontar essa 
parte triste da nossa história.  A 
evangelização no Rio Grande 
do Norte teve início em 1597 
por missionários jesuítas e 
sacerdotes diocesanos, originá-
rios do reino católico de Por-
tugal.  Nas décadas seguintes, 
a chegada dos holandeses, de 
religião calvinista, provocou a 
restrição da liberdade de culto 
para os católicos que, a partir 
daquele momento, começaram 
a ser perseguidos. É neste con-
texto que se verifica o martírio 
dos Beatos, em dois episódios 
distintos.

A primeira execução acon-
teceu dentro da Capela Nossa 
Senhora das Candeias, no 
Engenho de Cunhaú, em Can-
guaretama.   Liderados por Jacó 
Rabbi, um alemão a serviço 
da Companhia das índias Oci-
dentais Holandesas, soldados 
e índios invadiram a capela 
durante a missa e assassinaram 
o Padre André de Several e 
um grupo de fiéis. Segundo a 
Igreja, os soldados holandeses 
eram calvinistas e exigiam que 
os católicos se convertessem.

Três meses depois, outro 
grupo de católicos que morava 
em Natal foi levado a Uruaçu. 

Nas margens do rio Potengi, 
homens, mulheres e crianças 
também foram executados.  
Há relatos de que um dos fiéis, 
Mateus Moreira, teve o coração 
arrancado pelas costas.  Antes 
de morrer ele teria gritado, re-
petidas vezes: “louvado seja o 
Santíssimo Sacramento”.

Não foram necessários 
milagres para fundamentar a 
canonização. Por meio do cha-
mado processo de equipolência, 
o papa reconhece a santidade 
considerando três requisitos: a 
prova da constância e da anti-
guidade do culto aos candidatos 
a santos, o atestado histórico 
incontestável de sua fé católica 
e virtudes e a amplitude de sua 
devoção.

Os 25 homens e cinco 
mulheres, entre eles, adultos, 
crianças e um bebê, foram os 
únicos mortos identificados 
nos dois massacres.  Eles já 
tinham sidos beatificados no 
ano 2000 pelo papa João Paulo 
II.  O Brasil já tinha seis santos 
considerados nacionais, só um 
deles, é brasileiro de nascimen-
to, Frei Galvão, canonizado em 
2007. Os outros cinco são es-
trangeiros que desenvolveram 
missões no Brasil.

De acordo com o arcebispo 
de Natal, Dom Jaime Vieira 
Rocha, a canonização dos 
mártires é muito importante 
para o país. “Eles representam 
o povo simples e valorizam a 
fé, reforçam o valor do martírio, 
o testemunho e a piedade. Eles 
devem despertar em todos nós 
um sentimento de espirituali-
dade e introspecção, para vol-
tarmos mais para Deus, diante 
de realidades tão sérias como 
as nossas”.

BRaSil Ganha novoS SanToS
Eles foram brutalmente assassinados 
porque não quiseram se converter à 

religião dos holandeses

1º acampamento sênior da PMJP
“O sinal de que a pessoa está evangelizada 

é que passa a ser um evangelizador”



Graciela 
Andrade

santos: exemplos de vida
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São Pedro, São Paulo, São 
João, São Mateus, São 
Marcos, São Lucas, São 

Judas Tadeu, Santo Antônio, São 
Francisco, Nossa Senhora de 
Fátima, Santa Apolônia, Santa 
Felicidade, Santa Teresinha, 
Santo Agostinho, Santa Paulina. 
A lista de santos é mesmo imen-
sa. Talvez você não conheça nem 
um terço dela, mas com certeza 
já deve ter ouvido falar que ser 
santo significa ser diferente.

Os santos eram pessoas nor-
mais como nós, mas que viveram 
conforme a vontade de Deus. Por 
isso, devem ser modelos de vida 
para todos. Ao olharmos para 
a imagem de algum santinho 
devemos sempre lembrar que 
aquela pessoa ali representada 
está no céu, isto é, na comunhão 
plena com o Senhor.

No dia primeiro de novem-
bro, a Igreja celebra a festa de 
Todos os Santos. Trata-se de uma 
homenagem à memória daqueles 
que estão diante da visão beatífi-
ca de Deus, intercedendo por nós 
sem parar. Já dizia São Jerônimo: 
“Se aqui na Terra, os santos, em 
vida, rezavam e trabalhavam 
tanto por nós, quanto mais não 
o farão no céu, diante de Deus”.

Por isso mesmo, o dia pri-
meiro de novembro é um dia 
especial para nós católicos. É o 
dia de comemorarmos o exem-
plo de vida dessas almas que 
ganharam o céu e a plenitude. A 
festa em comemoração a todos 
os santos teve início no século 
IV. Em Antioquia, celebrava-se 
uma festa por todos os mártires 

no primeiro domingo depois de 
Pentecostes. A celebração foi 
introduzida em Roma, na mesma 
data, no século VI, e cem anos 
após era fixada no dia 13 de 
maio pelo papa Bonifácio IV, 
em concomitância com o dia 
da dedicação do “Panteon” dos 
deuses romanos a Nossa Senhora 
e a todos os mártires. No ano de 
835, esta celebração foi transfe-
rida pelo papa Gregório IV para 
1º de novembro.

Esse ano, a paróquia Menino 
Jesus de Praga trouxe para perto 
das crianças que frequentam o 
grupinho de oração e os peque-
ninos do senhor, santinhos de 
pano, com fisionomia de criança.  
A ideia é deixar a criançada mais 
próxima dos santos. A Nossa 
Senhora Aparecida pequenina 
chegou à Igreja, no mês passado, 
pelas mãos da dona Roseli Ana 
Vieira, de 54 anos, devota da san-
ta. Foi ela quem confeccionou a 
santa. Uma não, duas.

Roseli levou as santinhas 
para igreja por conta de uma 
promessa que fez. Em abril, a 
netinha dela nasceu e teve um 
grave problema de saúde. Fi-
cou 12 dias internada na UTI. 
Roseli que sempre foi devota 
de Nossa Senhora, mais uma 
vez se apegou à Santa, pediu 
pela neta e foi atendida.  “Os 
médicos tinham falado que o 
estado de saúde dela era muito 
grave, que talvez levasse muito 
tempo para se recuperar. Mas 
Alice se recuperou em 12 dias e 
não ficou com nenhuma sequela. 
Foi um milagre”, lembra a avó 

emocionada.
Sem nunca ter feito esse tipo 

de artesanato, Roseli começou 
a confeccionar os bonecos e 
logo Nossa Senhora Aparecida 
ganhou vida. Ela então fez duas 
santinhas e deu de presente à 
paróquia. “Meu objetivo era 
que elas peregrinassem entre as 
crianças para que elas conheces-
sem e aprendessem desde cedo a 
ter esse amor por Nossa Senhora. 
Todos que clamam por ela, são 
atendidos”.

As santinhas feitas por Roseli 
já estão fazendo peregrinação. 
Toda semana uma criança fica 
responsável por uma delas. De 
acordo com a Erika Kadu, inte-
grante do Ministério das Crian-
ças e coordenadora do grupinho 
de oração da igreja, desse jeito 
as crianças conseguem entender 
melhor o significado dos santos. 
“Eles ficam mais próximos. 
Como são de pano, eles podem 
abraçar, dormir com eles. Além 
disso, a criança fica responsável 
pelo santinho, tem que cuidar e 
o mais importante: rezar. Tem 
funcionado muito bem”, explica.

A Maria Teodoro, de 7 anos, 
já levou a Nossa Senhora de pano 
para casa e contou que gostou 
muito. “Eu rezava para ela toda 
noite antes de dormir, pedia 
saúde para toda minha família”, 
lembra.  Além da Nossa Senhora 
Aparecida, Maria diz que gosta 
muito da Nossa Senhora de 
Fátima.  Ela foi apresentada à 
santinha em Portugal, quando 
tinha quatro anos e nunca mais 
se esqueceu. A mãe, a enfermeira 

Hermony Del Conte, 37 anos, 
devota de Nossa Senhora de 
Fátima, lembra que a filha ficou 
impressionada com a imagem da 
santa em Portugal.

A Marina Oliveira Fogaça, de 
8 anos, também gosta da Nossa 
Senhora de Fátima. “Minha mãe 
tem uma imagem no quarto, ela 
é muito bonita. Eu sempre peço 
para ela me ajudar nas provas e 
ela me ajuda”, conta sorrindo. A 
menina também já levou a Nossa 
Senhora Aparecida para casa e 
adorou cuidar dela durante uma 
semana. Já o irmão da Marina, o 
Mateus de 6 anos, diz que gosta 
de Santo Antônio, porque nasceu 
no dia dele, 13 de junho. 

E você qual é o seu santo 
preferido?

A Melina Maria Tallarico, 
31, que ajuda a Erika com as 
crianças no grupinho de oração, 
gosta, além de Nossa Senhora 
Aparecida, de Santa Teresinha 
e  de São Bento. “Santa Teresi-
nha foi para o convento muito 
jovem e como eu já pensei em 
ser freira me identifico com ela. 
Já o São Bento, eu gosto porque 
é um Santo protetor muito forte 
e a oração dele, a história de 
vida dele me fortaleceram e 
me ajudaram a vencer alguns 
medos que eu tinha quando era 
criança”, lembra.

Já o cirurgião dentista Luís 
Roberto Frederico, 50 anos, 
é devoto de Santa Apolônia, 
padroeira dos dentistas. “Ela é 
protetora dos dentistas. Toda 
vez que eu vou trabalhar e tem 
alguma coisa muito difícil eu 

Eles nos ajudam a chegar mais perto de Deus

peço a ela. E ela está sempre 
intercedendo por mim”, afirma.

Para Luís Roberto Frederico, 
os santos devem ser vistos como 
exemplos de vida. “Cada um teve 
um jeito de viver e é esse jeito 
que inspira a gente. Eles acabam 
sendo a nossa referência, para 
que a gente possa chegar mais 
perto de Deus”, 
finaliza.
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Bodas de Ouro

Pe. Leandro e Pe. Silvio presidem 
o casamento de Thalita e Renato

Dom Paulo Mendes Peixoto visita pe. Silvio Roberto 
com pe. João Paulo e Hélio João Rodrigues

18ª Festa do Padroeiro - Barracas
Missa de Nª Senhora Aparecida

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

MISSA DO PADROEIRO
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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.

co comunicativo e me fecho?”; “Tenho 
me deixado levar pela compulsão por 
cigarro, bebida, comida, consumismo, 
coisas desnecessárias e vícios?”; “Que 
aspectos tenho cultivado que me dão o 
direito de cobrar disciplina?”

Faz parte dessa disciplina a realidade 
de que amo e não aceito o que o outro 
está fazendo de errado. Infelizmente, 
a permissividade vem tomando conta 
do relacionamento familiar, muitas 
vezes por comodismo, culpa, medo 
de dizer NÃO ou influência, regras e 
limites vão sendo deixados de lado. 
É preciso lembrar que exigir é cobrar 
apenas o que é devido e o que é justo 
sem deixar de amar. Desse modo, se 
fortalece a ideia de que estabelecer 
disciplina é estabelecer metas e impor 
limites, inclusive e principalmente nas 
pequenas coisas; o que nos leva a estar-
mos alertas de que o cotidiano da vida 
é produto da somatória das pequenas 
coisas. A partir daí, isso nos deixará 
a par também das consequências com 
as quais teremos que arcar pelo não 
cumprimento das metas estabelecidas. 
Para isso é necessário a sã consciência 
de tais exigências na boa disciplina que 
não sejam insolúveis, desleais, injustas, 

inoportunas e indignas, também se o 
que está determinado a fazer cumpre 
as metas dentro das possibilidades e 
dos limites do exigido.

 Ao assumir uma posição clara e ine-
quívoca, acompanhada de atitudes coe-
rentes com ela, diante de uma situação 
que contradiz valores, estamos dizendo 
que não concordamos com as atitudes 
erradas e que não estamos dispostos a 
sermos cúmplices e nem testemunhas, 
por omissão, das loucuras ou incon-
sequências do outro. Devemos exigir 
e disciplinar sem aspecto de punição, 
mas sim com empatia e a ética da vida 
“não fazer ao outro o que não quero que 
me façam e vice versa”. E quando no 
papel de pais cabe a consciência de que 
se os filhos não aprendem em casa, a 
vida se encarrega e vai ensiná-lo, muitas 
vezes, às duras penas… duras para eles 
e duras para nós!

Com amor, lucidez, perseverante, 
sem acomodações vamos disciplinar 
para levar à libertação!

amor exiGente
11º Princípio Básico do Amor- Exigente é: Organizador

A exigência na disciplina tem o 
objetivo de ordenar e organizar a vida 
dos pais, dos filhos, de toda a família 
e organizar a própria vida. Sem or-
ganização e disciplina, nos sentimos 
inseguros. Com a disciplina, podemos 
estabelecer limites e criar condições 
para desabrochar o que temos de bom 
para sermos cada vez melhores.

“EXIGÊNCIA NA DISCIPLINA”
Sendo um princípio organizador, a 

exigência na disciplina tem o objetivo 
de exigir e reclamar com direito, de 
pedir com autoridade, de impor uma 
obrigação e um dever. Mas atenção: 
aquele que exerce a exigência não 
tem o direito de faltar com a educação 
e ética ou ser ranzinza, grosseiro ou 
intolerante. Disciplina é uma ordem, 
um regulamento necessário para o bom 
funcionamento de uma organização 

geral, pessoal e impessoal, não sendo 
necessários controles repressivos, vio-
lentos que venham gerar impotência, 
revolta e agressividade. 

Lembramos que ao estabelecer 
normas de disciplina, é ideal que se 
verifique primeiro quais os recursos 
para que elas possam ser cumpridas, 
não esquecendo que podemos exigi-las 
de nós mesmos, pois é primordial para 
que cada um tenha uma disciplina boa 
e seja exemplo para aqueles que nos 
rodeiam e venham se espelhar em nós. 

Uma vida disciplinada leva a pessoa 
a viver com segurança as suas escolhas 
e projetos. Validando a exigência na 
disciplina e tomando por exemplo de 
que só vivo bem aquilo que conheço, 
torna-se válido a autoavaliação: “O que 
tenho exigido de mim mesmo?”; “Qual 
a maneira como me comunico?”; “Falo 
demais sem respeitar o outro ou sou pou-

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

André morava em Cafarnaum, era 
discípulo de João Batista antes de ser 
apresentado a Jesus; filho de Jonas de 
Betsaida, irmão de Simão Pedro e ambos 
eram pescadores no mar da Galileia.

Entre os doze apóstolos de Cristo, 
André foi o primeiro a ser seu discípulo, 
além de ser apontado por eles próprios 
como o “número dois”, depois somente 
de Pedro.

Foi levado por João Batista para 
conhecer Jesus e logo a seguir levou 
seu irmão Simão Pedro dizendo: “En-
contramos o Messias”. Assim, André 
tornou-se o primeiro dos apóstolos a 
recrutar novos discípulos para o Senhor.

Ele é mencionado no Novo Testa-
mento como estando presente nos mais 
importantes eventos da vida e missão 
de Jesus: na multiplicação dos pães, na 
última ceia, viu o Cristo ressuscitado, 
testemunhou a Ascenção e recebeu o 
primeiro Pentecostes.

Apóstolo da coragem e alegria, 
Santo André ajudou a formar a Igreja 
de Cristo a partir da Palestina, depois 
evangelizou na Cítia, Etiópia, Trácia e 
finalmente na Grécia, onde acabou mar-

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Apóstolo e mártir Santo 
André: uma história de 

coragem e fé
tirizado numa 
cruz em forma 
de X, conhecida 
na ciência dos 
brasões como 
Cruz de Santo 
André.

Essa  cruz 
recebeu do próprio Santo este lindo e 
comovente elogio:

Tudo isso aconteceu sob o império 
de Nero, em 30 de novembro do ano 60, 
data que toda Igreja comemora sua festa.

Santo André rogai por nós e dá-nos 
sua coragem e alegria para anunciarmos 
o Evangelho do Mestre Jesus!

“Salve Santa Cruz, 
tão desejada, tão amada,
Tira-me do meio dos homens e
Entrega-me ao meu Mestre e Senhor,
Para que eu de ti receba
O que por ti me salvou”.
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aniversariantes

aniversÁrio pe. silvio
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aConteCimentos da Capela

O ministro extraordinário 
da comunhão eucarística é um 
leigo a quem lhe é dada permis-
são, temporária ou permanente, 
de distribuir a comunhão aos 
fiéis na missa ou em condições 
especiais (enfermos em casa, 
hospital ou impossibilitados 
de irem à igreja)

Para este serviço, os fiéis 
não se candidatam como acon-
tece com os demais serviços na 
igreja. São escolhidas pessoas 
participantes da comunidade, 
praticantes da fé católica, e 
com aprovação do pároco. 
São observados no candidato 
a responsabilidade, prontidão 
para o serviço, humildade e 
caridade, além de estar aberto 
ao crescimento na fé.

A preparação consiste 
numa formação de conheci-
mentos básicos e essenciais, 
ministrada pela diocese num 
encontro regional, e comple-
mentada com a leitura do livro 
específico para a missão, e 
diversos textos, artigos, ho-
milias, para o enriquecimento 
da espiritualidade. No caso 
da Capela São Pedro também 
é ministrada uma aula com o 
Diácono Aristides, que está 
sempre disponível para tirar 

dúvidas mais frequentes.
A essência da missão con-

siste em distribuir a comunhão 
eucarística nas missas e cele-
brações; levar a comunhão aos 
doentes e idosos impossibili-
tados de irem à missa; levar o 
viático (comunhão da última 
hora ou hora da morte); exposi-
ção do Santíssimo Sacramento 
para adoração quando o padre 
não está presente, porém dá a 
autorização; cuidado com os 
objetos litúrgicos; presidir a 
celebração da Palavra; fazer 
visitas aos doentes e famílias 
em situação de risco e nos 
velórios; ajudar o pároco com 
informações sobre a comuni-
dade cristã e suas necessidades.

Na Capela São Pedro, 
temos hoje 17 ministros ex-
traordinários que visitam em 
média 50 doentes e idosos. 
Para exemplificar todos os 
sentimentos dessa missão, 
segue testemunho Elisabete 
Simonato, ministra que serve 
nesta missão há aproximada-
mente 4 anos.

“Quando eu e meu marido 
Silvio Roberto fomos convi-
dados a servir como ministros, 
ficamos emocionados no mo-
mento e logo demos nosso sim.  

Missão da MECE - Ministro Extraordinário da Comunhão Eucarística

Casal Elisabete e Silvio há 4 anos servem como ministros Ministros que servem na Capela
Após, veio a preocupação se 
seríamos dignos de fazer parte 
de um ministério tão especial. 
Então, passamos a orar e pedir 
ao Espírito Santo que nos ilu-
minasse, para que pudéssemos 
ser ministros alicerçados no 
amor e na caridade, nas celebra-
ções e, principalmente, junto 
aos doentes. Logo passou a 

dúvida e passamos a ter a graça 
de conduzir, com muito amor, 
Jesus na Eucaristia. Hoje, após 
4 anos servindo, nos sentimos 
realizados. Levamos Jesus na 
Eucaristia para 6 idosos que 
nos aguardam todo domingo 
com muita fé, nos acompa-
nham nas orações com muita 
atenção. Peço a Deus que nos 

capacite cada vez mais e nos 
faça permanecer sempre com 
a consciência da nossa verda-
deira missão:  levar Jesus aos 
irmãos, que sentem fome do 
SEU amor.”

Thiago e Carol celebram o primeiro 
aniversário de casamento

Teatro sobre a descoberta de Nossa Senhora, apresentado 
pelas crianças da catequese e adolescentesProcissão de Nossa Senhora Aparecida pelas ruas do bairro

Pe. Leandro abençoou 
nossos irmãos pelo aniversário 

de casamento
Apresentação do pequeno 

Felipe à comunidade
Padre Silvio sendo homenageado 

e presenteado pelo Capela

Padre Silvio celebra pela primeira vez na capela 
depois de mais de 120 dias afastado

 aniversariantes do mês
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Luís  Netto

Dentre as diversas pastorais 
que existem em nossa paróquia, 
nesta edição do nosso jornal, 
vamos dedicar um espaço para 
a Pastoral da Escuta. Várias 
perguntas surgem quando os 
fiéis ouvem falar desta pastoral. 
Afinal, qual o trabalho que ela 
executa?

Essa pastoral é um serviço 
voluntário, gratuito, prestado 
por pessoas da paróquia que 
são movidas pela sensibilidade, 
solidariedade e compaixão. Ela 
acolhe, ouve, ajuda na reflexão 
e, se for o caso, encaminha a 
pessoa que procurou ajuda 
para o padre. 

Embora o agende da pas-
toral receba treinamento para 

dar início à atividade de escuta, 
é preciso que fique claro que 
ele não faz confissão, terapia, 
orientação espiritual ou cate-
quese, mesmo tendo recebido 
treinamento para que possa 
fazer uso de algumas ferramen-
tas. O agente é alguém que se 
dispõe a ouvir empenhando-se 
em ajudar e acolher o próximo 
em um momento delicado da 
vida. Este serviço é oferecido 
aos fiéis ou a todos que qui-
serem ou precisarem de um 
“ouvido” ou de um “ombro”. 
Os voluntários realizam toda 
semana na igreja o atendimento 
aos que os procuram; é só ligar 
na secretaria para agendar um 
atendimento. 

A pastoral realizará neste 
mês, dia 26, o retiro “Escutar 
como Maria”, cujo foco será 
fortalecer a fé dos agentes e pes-
soas que já ajudam na pastoral. 
O retiro busca, além do forta-
lecimento da espiritualidade, 
que a pesoa esteja sempre na 
graça com o Espírito Santo para 
melhor atender todos aqueles 
que procuram por ajuda.

Você também pode ser 
agente. Para mais informações 
é só curtir a página no facebok: 
www.facebook.com/
pastoraldaescuta ou 
ir até a secretaria 
paroquial. 

você se refere é celebrada para 
um fiel ou vários fiéis, mais es-
pecificamente uma missa para 
o sétimo dia, uma missa para o 
defunto, uma celebração com 
orações próprias, porém ela não 
atinge a ideia de missa exequial, 
ainda que utilize os paramentos 
pretos em semelhança a essa 
celebração. 

O dia de Finados é uma 
comemoração de todos os fiéis 
defuntos que partiram dessa 
vida e pelas almas do purgató-
rio; se os fiéis que participam 
dessa missa confessarem ou 
comungarem, eles lucram uma 
indulgência plenária para o 
falecido.

MM - As exéquias podem 
ser consideradas um tipo es-
pecial de procissão litúrgica?

Padre leandro - As exéquias 
fazem parte do ritual da nossa 
liturgia Católica Romana, mas 
não significa ser somente uma 
procissão litúrgica, elas supõem 
os ritos fúnebres, pode fazer 
uma procissão com o corpo do 
defunto até a sepultura, o sepul-
cro, que faz parte da celebração, 
no entanto não é somente 
isso. Elas contemplam várias 
celebrações, por exemplo, na 

casa ou até mesmo na Igreja, 
no cemitério, no momento do 
sepultamento, velório, a enco-
mendação feita.

O rito das exéquias propõe 
três tipos de celebração dos 
funerais, correspondendo aos 
três lugares onde acontecem: na 
casa, na Igreja e no cemitério, 
local de maior costume hoje 
em dia, pois não acontece com 
tanta frequência o velório na 
casa, como antigamente, e nem 
na igreja. 

Aqui na nossa região pode 
ocorrer a missa de exéquias, co-
nhecida também como “Missa 
de corpo presente”, mas ela é 
mais reservada aos sacerdotes, 
aos clérigos ou pessoas que se 
destacam na vida da Igreja. 

MM - Qual a relação da 
constituição Sacrosanctum 
concilium do Vaticano II com 
as exéquias?

Padre leandro - A consti-
tuição Sacrosanctum conci-
lium do Vaticano II é sobre a 
Sagrada Liturgia da Igreja. A 
reforma litúrgica acontece por 
meio desse documento, então o 
Concílio do Vaticano II pediu 
que se revissem os ritos de 
exéquias a fim de que se ma-

nifestassem mais claramente o 
sentido pascal da morte cristã 
e também que o rito do sepul-
tamento de crianças fosse mais 
enriquecido com uma missa 
própria, portanto a relação da 
constituição com as exéquias 
é a reforma e um incremento 
nos ritos fúnebres da Igreja, 
em especial o rito das exéquias 
para crianças.

A importância da consti-
tuição é que na Idade Média 
o conjunto das exéquias era 
mais ligados ao aspecto lúgu-
bre, trágico da morte e com  o 
Concílio Vaticano II, ele passa 
a ter uma caráter pascal da 
morte, evolvendo também a 
cor litúrgica que é alterada 
de acordo com a região, por 
exemplo, aqui no Brasil o preto 
tem sentido de luto, por isso 
são utilizados os paramentos 
pretos, ao contrário do Japão 
onde o preto tem o sentido de 
vida, ressurreição, enquanto 
que o branco é utilizado para 
indicar o luto. 

Finados e Exéquias: afinal qual a relação entre eles?

Pastoral da escuta: o amor expresso no silêncio

Comemorado desde o sécu-
lo XIII no dia 2 de novembro, 
o Dia de Finados é uma data 
reservada pela Igreja Católica 
para as pessoas rezarem pelos 
seus parentes e amigos já fale-
cidos, sendo de tradição dos 
brasileiros nessa data visitar 
os cemitérios para fazer suas 
orações diante dos túmulos de 
seus entes queridos.

Ainda sobre os mortos, en-
contramos muito assuntos re-
lacionados às exéquias. Entre-
tanto muitos fiéis desconhecem 
o tema. Por isso, nesta edição 
do Jornal Menino Mensageiro, 
entrevistamos o vigário Padre 
Leandro a fim de explicar o que 
seriam as exéquias e sanar as 
dúvidas frequentes.  

MM- O que é exéquias?

Padre leandro - As exé-
quias são os funerais cristãos, 
os ritos realizados quando o 
cristão tem a sua páscoa, a 
morte. Nesse momento, a Igreja 
tem essa celebração denomina-
da com exéquias, ou seja, esse 
conjunto de ritos fúnebres a 
encomendação, que é o que 
eu mais realizo. Quando as 
pessoas solicitam à paróquia, 
o padre vai até o cemitério e 
no rito de encomendação leva 
aos familiares a esperança da 
ressureição e também orações 
ao falecido. 

MM - A missa de exéquias 
é aquela celebrada no Dia de 
Finados?

Padre leandro - Não, no dia 
de Finados não é celebrada a 
missa de exéquias. Essa a que 

Gabriel  Bonfim
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