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Editorial
Pe. Leandro Luis Bernardes

Caros paroquianos, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Se-
nhor Jesus Cristo! (Gl 1,3). Iniciamos o mês de outubro que é dedicado às 
Missões. A Igreja tem por natureza a Missão: “A Igreja peregrina é, por 
sua natureza, missionária, visto que tem a sua origem, segundo o desígnio 
de Deus Pai, na “missão” do Filho e do Espírito Santo” (AG 2). O Papa 
Francisco constantemente diz que a Igreja precisa estar em “saída”. O que 
é uma Igreja em “saída”? É a Igreja que não se preocupa tanto com suas 
estruturas internas, apesar que isso é muito importante, porém a Igreja não 
pode se transformar em um “clube”, onde as pessoas se fecham e não se 
abrem à Missão evangelizadora. “Igreja em “chave de missão” significa 
estar a serviço do reino, em diálogo com o mundo, inculturada na realidade 
histórica, inserida na sociedade, encarnada na vida do povo. Uma Igreja 
“em saída” entra na noite do povo, é capaz de fazer-se próxima e com-
panheira, mãe de coração aberto, para curar feridas e aquecer o coração” 
(Doc. 105 CNBB, 170).

O Papa Francisco quer uma Igreja de portas abertas, que acolha a to-
dos e mostre a verdade, que é Cristo. “Uma Igreja que se assemelhe a um 
hospital de campanha; mais forte no querigma do que no legalismo; Igreja 
da misericórdia mais do que da severidade” (Doc. 105 CNBB, 172). Que 
nossa paróquia possa realmente ser uma Igreja em saída, pois a missão é 
a primeira de todas as causas, é o “paradigma de toda vida da Igreja” (EG 
15). Toda pastoral da Igreja deve ser decididamente missionária: “sonho 
com uma opção missionária capaz de transformar tudo (...) os costumes, 
os estilos, os horários, a linguagem e toda a estrutura eclesial” (EG 27). 

Que São Francisco Xavier e Santa Teresinha, padroeiros das Missões, 
intercedam por nossa comunidade, para que tenhamos a alegria do Evan-
gelho para uma Igreja em saída. Que Deus vos abençoe! 

Pe. Leandro Luís Bernardes
Vigário Paroquial 

Documentos citados
AG – Ad Gentes (Decreto do Concílio Vaticano II sobre a atividade 

missionária da Igreja)

EG – Evangelii Gaudium (Exortação Apostólica do Papa Francisco)
Documento 105 da CNBB – “Cristãos leigos e leigas na Igreja e na 

sociedade”

A Pastoral da Escuta 
vem agradecer, primeira-
mente a Deus, pela possi-
bilidade que teve de reunir 
paroquianos e comunidade 
em momento tão especial 
como foi o chá da vovó, 
dia 22/07/2017, na Astéria 
Eventos/ Casa de Portugal.

Neste momento presta 
contas do evento realiza-
do e informa que o valor 
líquido foi partilhado 
da seguinte forma com 
mais dois movimentos de 
nossa Paróquia Menino 
Jesus de Praga: 50% para 
Pastoral da Escuta, 40% 
para os Vicentinos e 10% 
para o Clube de Mães/
Oficina de Costura. Com 
esse recurso, a Pastoral da 
Escuta realizará curso de 
formação para novos inte-
grantes, adquirirá recursos 
para as visitas que faz nas 
instituições “café com es-
cuta” e outros de interesse 
do próximo necessitado.

Que as bênçãos do 
Senhor sejam derrama-
das sobre todos nós que 
fizemos este evento acon-
tecer: equipe da pastoral, 
colaboradores, patroci-
nadores, paroquianos e 
comunidade.

Inês C. Magosse 
Hortêncio

Coordenadora

PASTORAL DA ESCUTA
PAROQUIA MENINO JESUS DE PRAGA

-Prestação de contas-

“O que fizerdes ao 
menor dos meus 
irmãos, a mim o 

fazeis”.  (Mt. 25,40)
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Diácono: Aristides 
Pereira dos Santos

Artigo
Por Diácono Aristides

OS 7 PECADOS CAPITAIS 
– introdução

- Nossos pecados 
veniais são como as 
tiriricas, pequenos, 

mas resistentes 
e abundantes 
(...) sugam a 

vitalidade espiritual, 
enfraquecem a 

prática da caridade, 
dificultam a prática 

das virtudes 
humanas. 

A partir desta edi-
ção, refletiremos 
um pouco sobre os 

7 pecados capitais, os cha-
mados vícios do coração, 
raiz de todo o pecado. 

A Igreja ensina que “aos 
olhos da fé, nenhum mal é 
mais grave que o pecado, 
e nada tem consequências 
piores para os próprios 
pecadores, para a Igreja e 
para o mundo inteiro” (Ca-
tecismo da Igreja Católica, 
número 1488). 

Segundo a gravidade, os 
pecados são classificados 
em mortais e veniais.  

Os mortais – mais gra-
ves – são aqueles que 
matam a vida da graça 
em nossa alma, expulsam 
Deus do nosso coração, 
perde-se o “estado de gra-
ça”. É uma infração grave 
da lei de Deus; desvia o 
homem de Deus, que é 
seu fim último e sua bem-
-aventurança, preferindo 
um bem inferior. Ferem, 
sobretudo, os 10 manda-
mentos, que constituem a 
base da moral católica, con-
forme a resposta de Jesus 
ao jovem rico: “não mates, 
não cometas adultério, não 
roubes, não levantes falso 
testemunho, não fraudes 
ninguém, honra teu pai e 
tua mãe” (Mc 10,19). Mas 
a gravidade dos pecados é 
maior ou menor: um as-

sassinato é mais grave que 
um roubo. A qualidade das 
pessoas lesadas é levada 
também em consideração. 
A violência contra os pais 
é mais grave que contra um 
estranho.

E o Catecismo da Igreja 
Católica diz que “se 
o estado de graça 
não for recuperado 
mediante o arrepen-
dimento e o perdão 
de Deus, causa a 
exclusão do Reino 
de Cristo e a morte 
eterna no inferno, já 
que nossa liberdade 
tem o poder de fazer 
opções para sem-
pre, sem regresso” 
(n.1861). 

Para que um pe-
cado seja mortal, 
é preciso que seja 
cometido com plena 
consciência e delibera-
damente (CIC, número 
1857), isto é, com pleno 
conhecimento e com pleno 
consentimento do caráter 
pecaminoso do ato, de sua 
oposição a Deus. 

Somente é possível re-
parar o pecado mortal com 
a confissão e a penitência 
sacramental, com arrepen-
dimento sincero. Quem 
morre em estado de pecado 
mortal cumprirá pena eter-
na no inferno. E quem está 
em pecado mortal não pode 

se aproximar da sagrada 
comunhão durante a santa 
missa para não profanar as 
espécies sagradas.

Os pecados veniais – 
menos graves – são aqueles 
que não causam a perda da 
graça de Deus, mas que são 

prejudiciais à vida espiri-
tual da pessoa. Não priva 
da graça santificante, da 
amizade com Deus, da cari-
dade e da bem-aventurança 
eterna; não chega a quebrar 
a aliança com Deus. 

Uma pessoa comete 
um pecado venial ou leve 
quando não observa, em 
matéria leve, a lei moral, 
ou então quando desobede-
ce à lei moral em matéria 
grave, mas sem pleno co-
nhecimento ou sem pleno 
consentimento. Quando 

acontece uma falta, mas 
que não é contrária ao amor 
a Deus e ao próximo, tais 
pecados são chamados de 
veniais. 

Nossos pecados veniais 
são como as tiriricas, pe-
quenos, mas resistentes e 

abundantes. São as pa-
lavras inconvenientes; 
as pequenas invejas, 
ciúmes, críticas, jul-
gamentos leves, vai-
dades, pequenas iras, 
preguiças de fazer bem 
feito os trabalhos e 
orações etc. Muitas ve-
zes nós os cometemos 
sem mesmo tomar-
mos conhecimento da 
falta. Esses pequenos 
vícios enraizados em 
nossa alma sugam sua 
vitalidade espiritual, 
enfraquecem a prática 
da caridade, dificultam 

a prática das virtudes hu-
manas (prudência, tempe-
rança, justiça), prejudicam 
a oração, o reto compor-
tamento moral, e podem 
nos conduzir a pecados 
mortais.

De acordo com a tradi-
ção católica, esses vícios 
que são nada menos que 
as paixões, os desejos 
exacerbados, as atitudes 
desordenadas, que estão 
no coração do homem, são 
conhecidos como os sete 
pecados capitais: orgulho, 

inveja, avareza, ira, luxú-
ria, gula e preguiça. São 
chamados de capitais por-
que geram outros pecados, 
outros vícios (CIC, número 
1866), e o número 7 traduz 
a totalidade da humanidade 
decaída. 

Em latim, caput quer 
dizer “raiz, cabeça”. É um 
pecado que encabeça (daí 
a palavra capital) muitos 
outros pecados. Não são 
necessariamente pecados 
mortais, mas abrem a porta 
para um conjunto de atitu-
des pecaminosas que, com 
frequência, são “mortais”. 

São perdoáveis ou re-
paráveis pela via extras-
sacramental, através da 
realização de obras pe-
nitentes (oração, esmola, 
arrependimento sincero 
no ato penitencial etc.), a 
fim de que a pessoa parti-
cipe dignamente do santo 
mistério da missa. A Igreja, 
não obstante, recomenda 
vivamente a confissão dos 
pecados veniais. 

Enfim, é sobre cada um 
dos 7 pecados capitais que 
refletiremos nas próximas 
edições, realçando também 
as virtudes capitais que nos 
ajudam a fugir dos vícios 
do coração! 
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O mês de outubro marca 
o fim das comemora-
ções do ano Mariano, 

que teve início no dia 12 de 
outubro de 2016.  O ano Ma-
riano foi criado para celebrar 
os 300 anos da aparição da 
imagem de Nossa Senhora 
da Conceição Aparecida, no 
rio Paraíba do Sul.

De acordo como arcebis-
po de Brasília e presidente 
da CNBB, dom Sérgio da 
Rocha, o ano Mariano é um 
ano para celebrar, para come-
morar, para louvar a Deus, 
mas também para reaprender 
com Nossa Senhora como 
seguir Jesus Cristo, como ser 
cristão hoje.

Para Francisco Garcia Al-
meida, 58 anos, congregado 
Mariano e consagrado há 26 
anos, a celebração dos 300 

anos foi uma grande ação 
de graças. Ele lembra que 
todas as dioceses do Brasil 
se prepararam para receber 
a visita da imagem peregrina 
de Nossa Senhora Aparecida.  
A imagem percorreu várias 
cidades para lembrar aos po-
bres e abandonados que eles 
são os prediletos do coração 
misericordioso de Deus.

A diocese de Rio Preto 
recebeu no dia 30 de agos-
to, na Catedral, a visita da 
imagem peregrina que veio 
do Santuário de Aparecida.  
Essa imagem peregrinou por 
quase todas as paróquias da 
cidade.

A nossa paróquia recebeu 
a visita da imagem peregrina 
em outubro do ano passado. 
A imagem foi conduzida aos 
locais que fazem parte da 

paróquia como o Rio Preto 
Shopping, o Hospital de 
Base, a capela São Pedro. 
Várias missas foram realiza-
das em homenagem à Santa.

Durante esse ano, todas 
as pastorais se voltaram para 
o mistério da Santíssima 
Virgem Maria.  Padre Lean-
dro explica que a paróquia 
realizou várias atividades 
para comemorar os 300 anos 
da aparição da Santa.  O gru-
po de oração, por exemplo, 
realizou o Cerco de Jericó 
com temas marianos. Nas 
missas de cura e libertação, os 
padres também enfatizaram 
o mistério de Nossa Senhora 
e o papel de Nossa Senhora 
como intercessora e como 
mãe da Igreja.

O movimento Rosa Mís-
tica, que é um movimento 

Ano Mariano: um 
ano para celebrar 
e reaprender com 
Nossa Senhora

Graciela 
Andrade

mariano, foi o que mais 
trabalhou o ano Mariano na 
opinião do padre Leandro. 
“O movimento Rosa Mística 
trabalhou o ano Mariano em 
nossa paróquia por meio das 
visitas às famílias, que são 
visitas evangelizadoras, e 
por meio da oração do santo 
terço”.

O padre também acredita 
que por meio das princi-
pais celebrações marianas 
foi cumprido aquilo que a 
Igreja no Brasil pediu para 
cada um dos católicos. “Nós 
vivenciamos muito bem o 
ano Mariano dando à Maria 
aquilo que lhe pertence:  toda 
honra, porque Deus a honrou, 
Deus a coroou, e por isso 
nós honramos a Santíssima 
Virgem Maria”.

Para o padre, o balanço do 
ano Mariano foi muito posi-
tivo. “Por meio das orações, 
celebrações e pregações to-
dos nós pudermos ser igreja 
e Maria é um modelo de 
igreja, é o principal modelo 
de igreja. Então existe um 
modelo mariano de igreja, 
que é, digamos assim, o 
modelo principal de ser igreja 
como Maria. Porque ela foi 
a primeira igreja. Maria é 
igreja, porque ela deu à luz 
o Verbo Divino, ela deu à 
luz o Salvador, ela trouxe ao 
mundo o Salvador”, explica.

Padre Leandro não tem 
dúvidas de que a paróquia 

Menino Jesus de Praga vi-
venciou muito bem esse ano 
Mariano se voltando para 
o olhar materno de Nossa 
Senhora.  Para ele, o prin-
cipal desse ano Mariano foi 
o modelo de igreja mariano. 
“Maria como principal mo-
delo de igreja. Nós, paróquia 
Menino Jesus de Praga, nos 
aprofundamos no ser igreja 
com modelo de Nossa Se-
nhora”, enfatiza.

Para encerrar, padre Le-
andro lembra o que dizia o 
papa Paulo VI:  “O beato Pau-
lo VI   dizia que ninguém é 
verdadeiramente cristão sem 
ser Mariano.  Então ser Ma-
riano para mim, é me apro-
ximar de Jesus, é me voltar 
para Jesus como verdadeiro 
Deus, verdadeiro homem, 
por meio daquela que é sua 
mãe, mãe de Deus. Porque Je-
sus é verdadeiramente Deus 
e Nossa Senhora é mãe de 
Deus. Portanto ser Mariano 
para mim é me aproximar 
do Cristo vivo, desse Cristo 
verdadeiro, Senhor da Igreja, 
Senhor da minha vida, por 
meio daquela que é a minha 
Senhora, a minha Mãe.  Ser 
Mariano é ir a Jesus por meio 
de Maria “, finaliza.

E para você? O que é ser 
Mariano?
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O Rosário da Virgem Ma-
ria, conhecido e adorado pelos 
fiéis por sua profundidade 
ainda expressa na simplici-
dade, é uma das orações mais 
estimuladas pelo Magistério 
da Igreja. Longe de ser uma 
prática de piedade popular, 
própria de “beatas” e pessoas 
simples, o Rosário demarca 
um caminho espiritual riquís-
simo, através do qual Deus 
deseja nos conduzir, pelas 
mãos de Maria Santíssima, 
guiarmos na união com Jesus 
Cristo, seu Filho.

Por se encontrarem unidas 
nele as duas principais formas 
de oração, a vocal e a mental, 
os 15 Pai-Nossos, as 150 

Ave-Marias e a meditação 
dos 5 mistérios, faz com que 
o Rosário permaneça sempre 
um tesouro a descobrir, um 
convite constante que Nossa 
Senhora nos dirige para en-
contrarmos, com renovado 
entusiasmo, o segredo desta 
devoção que tanto agrada, 
mais do que todas as outras, 
ao seu Imaculado Coração 
de Mãe.

Em entrevista, o vigário 
da Paróquia Menino Jesus 
de Praga, Padre Leandro Luis 
Bernardes, explicou um pou-
co mais a origem do Rosário.

MM - Em pesquisa sobre a 
origem do Rosário, encontra-
mos com frequência o nome 

Outubro é também o Mês do Rosário

Luís Netto

Domingo de Gusmão, o São 
Domingos, qual sua relação 
com a história do Rosário?

Padre Leandro - Em 
1215, São Domingos de 
Gusmão funda a ordem dos 
pregadores e havia entre ele 
e seus frades, os pregadores, 
a profunda devoção à Virgem 
Maria, então ele pedia para 
que os frades começassem 
o dia em nome de Maria e 
terminassem com louvor a 
Nossa Senhora, cantando, 
recitando a Salve Rainha.

Certa vez, São Domingo 
teve uma experiência mís-
tica: enquanto em vigília 
de oração, a Virgem Maria 
atravessou o dormitório, as-
pergindo os frades, um a um, 
e revelou a São Domingos que 
enquanto, naquela noite, eles 
recitavam a Salve Rainha, ela 
se atirava de joelho e suplica-
va ao seu filho, Jesus Cristo, 
a defesa de fusão da ordem 
dos pregadores. 

Pouco depois, ainda em 
oração São Domingos viu 
a Virgem Maria sentada 
à direita do Senhor Jesus 
secundada por inúmeros be-
atos pertencentes a todas as 
ordens religiosas, mas não viu 
nenhum de seus frades. Ele 
prorrompeu em prantos, mas 
o Senhor o consolou enquanto 
ele dizia “eu os confiei à sua 
mãe”. Ao ouvir o que São 
Domingos dizia, Maria abriu 
seu manto e ele viu todos seus 
frades falecidos.

Sua história está dire-
tamente ligada ao Rosário, 
pois São Domingos recebeu a 
oração do Rosário, tendo em 
vista que ele rezava mil Ave-
-Marias, até em seu relato de 
morte diz que ele não cansava 
de rezar, enfatizando muito a 
Ave-Maria.

O beato Alano de La Ro-
che, o verdadeiro criador do 
Rosário da forma que temos 
hoje, diz que Nossa Senhora 
deu a São Domingos a oração 
do Rosário, pois quando ele 
se retirou em solidão para 
rezar e fazer penitência, es-
tava desconsolado pois sua 
oração contra os hereges não 
produzia frutos, então Nossa 
Senhora comovida pelas suas 
lágrimas entregou a ele a arma 
para brigar contra o demônio: 
a coroa do Santo Rosário.      

MM - Quando se instituiu 
a festa do Santo Rosário? 

Padre Leandro - O Papa 
São Pio V, no século XVI, 
após o Conselho de Trento, 
foi o primeiro Papa do Ro-
sário. Ele escreveu, em 17 
de setembro de 1569, uma 
bula chamada Consueverunt 
Romani Pontífices, o docu-
mento que codificou o que 
vemos hoje: 15 pai-nossos e 
150 ave-marias, podendo ser 
considerado como a “carta 
magna do Rosário”.

Em 1572, o Papa institui a 
festa de Nossa Senhora da Vi-
tória no dia 7 de outubro e seu 
sucessor, Papa Gregório XIII, 
em 1573, mudou o nome da 
comemoração desse dia para 
Virgem Maria do Rosário.  

MM - Por que o mês de 
outubro é o escolhido para 
celebrar o Santo Rosário?

Padre Leandro - O Papa 
Leão XIII que escolheu o 
mês de outubro para celebrar 
o Santo Rosário, devido à 
vitória na Batalha de Lepanto 
alcançada por Nossa Senhora, 
na oração do Rosário feita 
pelas tropas católicas.    

MM - Em conformidade 
com a Carta Apostólica “Ro-
sarium Virginis Mariae”, do 
Sumo Pontífice, o Papa João 

Paulo II, promulgada em 
16 de outubro de 2002, que 
determinou a inserção dos 
mistérios da vida pública de 
Cristo entre o Batismo e a 
Paixão, quais são os Mistérios 
do Rosário?

Padre Leandro - O Ro-
sário é a recitação das ave-
-marias e dos pai-nossos, 
meditando 5 mistérios da vida 
de Cristo, com a participação 
da Santíssima Virgem Maria.

Dos mistérios, 3 deles são 
contemplativos: o Mistério da 
Alegria, Mistério da Dor e o 
Mistério da Glória; o Papa 
São João Paulo II acrescen-
tou o Mistério da Luz, que 
é facultativo, podendo ser 
recitado na oração inteira do 
Rosário ou apenas meditado 
na quinta-feira.

Para o senhor, por que nós, 
fiéis, devemos ter o hábito 
de rezar o Rosário? Qual sua 
importância?

Padre Leandro -  A oração 
do Rosário é importantíssima, 
o Papa São João Paulo II diz 
que é a doce cadeia que nos 
une a Deus; há também outros 
Papas que dizem que essa ora-
ção é o flagelo dos demônios, 
a síntese do evangelho, então 
é de fundamental importância 
para nossa vida espiritual 
meditarmos os mistérios do 
Rosário, porque ele tem uma 
dupla dimensão de oração, 
sendo ela verbal e mental.

O Rosário é muito impor-
tante para que a nossa oração 
chegue até Deus por meio de 
Nossa Senhora, que é nossa 
medianeira. A oração do 
Rosário nos une a Deus por 
meio de Maria, a 
nossa mãe. 
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Reunião Pascom diocesana na Paróquia Menino Jesus de Praga

Pastoral da pessoa idosa

Noite da Pizza 

Homenagem na Câmara Municipal  - 20 anos da Renovação Carismática

Homenagem na Câmara 
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Renovação Carismática

Batizados
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Embalada por essa música escrevo 
o texto da alta médica do Padre 
Silvio.

Durante 102 dias a morte esteve à 
espreita de uma vida focada na fé, no 
bem, na caridade, no amor ao próximo e 
na vida com Deus e para Deus.

Foram dias e noites de pessoas de 
várias religiões em oração pelo mesmo 
objetivo: a cura do Padre Silvio. Pessoas 
que nem mesmo o conhecem pessoal-
mente, mas sabem da sua bondade, do 
trabalho no amor, da sua espiritualidade, 
em como acolhe as pessoas e em todo o 
bem que faz, sem distinção.

A pergunta que não quer calar é qual 
teria sido o propósito de Deus? O que 
Ele quer nos mostrar? Milagre? Graça 
alcançada?

Quem sou eu para saber a resposta. 
Quanta pretensão! Mas creio que todos 
nós que acompanhamos o processo da en-
fermidade, da luta pela vida, que rezamos, 

TRIPLA COMEMORAÇÃO
Aniversário natalício, cura e alta médica

“Invade minh’alma me ama e me acalma, 
E sonda o meu ser me cura e me salva,

Tua intimidade quero conhecer, 
E manso e humilde também quero ser,

Invade minh’alma e faz-me fiel, 
Teu corpo e teu sangue me levam ao céu!”

Aniversário natalício tem tripla comemoração

Marcela  Pinoti

Diácono apresentou o padre Silvio na missa das 18h

torcemos, imploramos, nos perguntamos 
qual será o propósito de Deus? O que Ele 
quer nos mostrar?

E foi com essa mesma pergunta que 
Padre Silvio falou sobre sua cura! “Estou 
aqui, para cumprir os propósitos de Deus. 
Sei que Ele tem muitos em minha vida, 
e espero poder cumprir dando o melhor 
de mim”.

Padre Silvio também falou sobre a vida 
eterna no paraíso. “Creio na vida eterna 
e por isso não tenho medo da morte”.

E nós, querido Padre, humildemente, 
imaginamos qual o propósito de Deus em 
nossa vida, através da sua cura. Acredi-
tamos que, com muita sabedoria, Deus 
nos ensina a sermos humildes, não julgar 
os outros, não ter preconceito, aceitar os 
Seus desígnios e não duvidar.

Parabéns, Padre Silvio! Dia 18 é seu 
aniversário natalício e partir desse ano 
sugiro comemoração tripla. No dia 05 de 
setembro tivemos a notícia da sua cura 
e no dia 28 de setembro a alta médica 
para voltar à vida normal, dias do seu 
renascimento.

Feliz aniversários! Que Deus lhe 
conceda vida longa com muita 
saúde, paz, sabedoria e amor.
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Jardim da Paz, eternizando a história de cada um
com respeito e dignidade.

O início em 1990.

Em 1990, o Jardim da Paz trouxe à região,
um novo conceito: o cemitério parque, onde
o contato com a natureza remete ao sentimento
de paz e harmonia.
Um lugar para meditar e render homenagens
aos entes queridos.

Atendimento humanizado.

Cientes da dor no momento da perda de um ente
querido, os profissionais do Jardim da Paz 
trazem uma nova postura no atendimento.
Esclarecem e orientam os familiares, tratando
tudo com dignidade e respeito.

Sepultamento a todos.

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

Espaço Ecumênico
Ao inaugurar o Espaço Ecumênico, o Jardim da
Paz traz à população um local moderno e
confortável para celebrações e também um
templo onde se congregam todas as religiões.

Crematório e Columbário.

Primeiro na região, o Crematório Jardim da Paz
atende aqueles que querem outra forma de
serem lembrados.
E se desejar, o concessionário tem à disposição o
Columbário: local destinado para guardas cinzas.

Celebrações.

Para preservar a memória dos entes queridos que
se foram, são realizadas palestras de apoio aos
enlutados e missas em homenagem às mães,
pais, almas e finados.

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Antonio de Santana Galvão nasceu 
em 1739, em Guaratinguetá - SP, em 
uma família de muitas posses. Seu 
pai era Antonio Galvão de França, 
capitão-mor da província e pertencente 
a Ordem Terceira de São Francisco. Sua 
mãe era Isabel Leite de Barros, filha 
de fazendeiros de Pindamonhangaba. 
Eram cristãos caridosos, exemplares e 
transmitiram isso ao filho.

Aos 21 anos, Antonio ingressou na 
Ordem Franciscana e em 1762 já era 
ordenado sacerdote, onde exercia ativi-
dades como pregador e confessor. Em 
1774, junto com Madre Helena Maria 
do Espírito Santo, fundou o Mosteiro 
de Nossa Senhora da Luz, na capital 
paulista.

Além de formar espiritualmente as 
religiosas desse Mosteiro, Frei Galvão 
também o edificou materialmente, 
ao longo de quase cinquenta anos de 
esforços contínuos. Ele foi o arquite-
to, o engenheiro, o mestre de obras e, 
muitas vezes, também foi o operário 
de sua construção, que só se tornou 
possível porque ele incansavelmente 
pedia esmolas ao povo fiel para sua 
magnífica obra.

Com a saúde enfraquecida, morava 

num pequeno quarto do Mosteiro da 
Luz, onde era ajudado pelas religiosas 
que lhe prestavam algum alívio e con-
forto. Faleceu com fama de santidade 
em 23 de dezembro de 1822; foi beati-
ficado pelo Papa São João Paulo II em 
25 de outubro de 1998, data em que se 
comemora sua festa e canonizado em 
11 de maio de 2007, pelo Papa Bento 
XVI em São Paulo, Brasil.

Até hoje sua sepultura na capela do 
Mosteiro é visitada por multidões que 
lá comparecem para pedir graças e mi-
lagres, e também à procura das famosas 
e prodigiosas “pílulas de Frei Galvão”.

Essas pílulas, Frei Galvão confec-
cionava e entregava para as pessoas que 
estavam com problemas de saúde e, ime-
diatamente, elas eram curadas. Essas 
pílulas eram papelinhos enrolados que 
continham a seguinte frase: “Depois do 
parto, ó Virgem, permanecestes intacta: 
Mãe de Deus, intercedei por nós”. Até 
hoje o Mosteiro fornece as pílulas para 
as pessoas que têm fé na intercessão 
deste milagroso santo.

SANTO ANTONIO DE SANTANA 
GALVÃO: O SANTO DO BRASIL

João Vítor
Cordioli

Está chegando o dia nosso padroeiro 
Menino Jesus de Praga, e para demons-
trarmos nossa devoção e agradecimento 
ao nosso padroeiro, será realizada, em 
nossa paróquia, a 18ª Festa do Menino, 
no dia 28 de outubro, sábado, após a 
missa das 19h. 

A Festa do Menino promete ser muito 
agitada e repleta de muita comida boa: 
churrasco, pastéis, cachorro quente, do-
ces e pipoca, além de bebidas em geral. 

Música ao vivo e brinquedos para as 
crianças também prometem fazer a festa 
do público.  São mais de 220 mesas dis-
poníveis, no valor de R$ 50,00, sendo R$ 
25,00 revertidos em consumação; elas 
já estão sendo vendidas após as missas 
e também na secretaria da paróquia. 

E em forma de gratidão por tudo 
que o nosso padroeiro realiza em nossas 
vidas, além da Festa, os paroquianos são 
convidados para participar do Tríduo ao 
Menino Jesus de Praga, nos dias 25, 26 
e 27 de outubro, às 19h. O Tríduo é uma 
forma de prepararmos nossos corações 
para a grande Festa no sábado. 

O Menino Jesus, em nossa paróquia, 
tem sido presença viva e valiosa do amor 
de Deus aos seus filhos, correspondidos 
a Ele por meio da participação dos de-
votos cada vez mais ativos 
nas novenas, tríduos e festas 
em homenagem ao nosso 
padroeiro.

Tríduo e Festa em prol do nosso 
padroeiro Menino Jesus de Praga
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O mês de outubro come-
ça com a comemoração de 
Santa Teresinha do Menino 
Jesus, que é reconhecida pela 
Igreja como a padroeira das 
missões. A primeira atitude 
do missionário deve ser a 
mansidão. O anúncio da Boa 
Nova é um anúncio de paz, 
que leva aos mais necessita-
dos a misericórdia que vem 
do Senhor. Deus que é Pai 
das Misericórdias, enviou o 
seu próprio Filho para evan-
gelizar os pobres, sarar os de 
coração contrito, anunciar o 
ano da graça e levar a salvação 
a todos os povos. 

O Mês das Missões deve 
lembrar a cada um de nós, que 
é missão de todo batizado ser 
evangelizador. Não é cristão 
de verdade quem não fala de 
Cristo e da Igreja. O Batismo 
nos faz “membros do Corpo 
de Cristo” -  a Igreja -  e assim, 
participantes de sua Missão 
de salvar o mundo, levando-
-o para Deus, por meio da 
vivência dos ensinamentos 
de Jesus.

Outubro é um período de 
intensificação das iniciativas 
de animação e cooperação 
missionária em todo o mun-
do. O objetivo é sensibilizar, 
despertar vocações missio-
nárias e realizar a Coleta no 
Dia Mundial das Missões, 

penúltimo domingo de outu-
bro (dias 21 e 22), conforme 
instituído pelo Papa Pio XI, 
em 1926.

“A alegria do Evangelho 
para uma Igreja em saída”. 
Este é o tema escolhido pelas 
Pontifícias Obras Missioná-
rias (POM) para a Campanha 
Missionária de 2017. Tudo 
está em sintonia como os ensi-
namentos do Papa Francisco 
quando afirma: “A alegria do 
Evangelho enche o coração 
e a vida inteira daqueles que 
se encontraram com Jesus” 
(EG 1). Essa alegria precisa 
ser anunciada pela Igreja que 
caminha unida, em todos os 
tempos e lugares, e em pers-
pectiva ad gentes (aos povos). 
Por isso, o lema: “Juntos na 
missão permanente”.

Em nossa Paróquia, a Se-
mana Missionária acontecerá 
de 15 a 22 de outubro. Se-
gundo Luís Antônio Figueira, 
coordenador da liturgia e 
da Semana Missionária, a 
programação contará com a 
Missa pelas Almas, Novena 
do Menino Jesus de Praga na 
paróquia, missas nas regiões 
de comunidade e as visitas a 
famílias e pessoas afastadas, 
impossibilitadas e as que não 
tiveram a experiência com 
Deus ainda.

“Devemos ter a alegria 

em levar Jesus Cristo, ir ao 
encontro evangelizar”.

Mas o que é ser um 
missionário? Muitas vezes 
todos nós achamos que ser 
missionário é quando vamos 
para a África, Amazonas ou 
algum outro lugar. O espírito 
missionário está nas diversas 
pessoas que atuam em nossas 
paróquias como catequistas, 
agentes vocacionais, em tudo 
o que a comunidade precisa. 

Em nossa Paróquia Luís 
conta que temos vários mis-
sionários permanentes, como 
a Pastoral Familiar, Pastoral 
da Escuta, Pastoral dos Ido-
sos, Pastoral da Sopa, Pastoral 
da Saúde e os Vicentinos. 

Missionário é aquele que 
anuncia o Evangelho, fazendo 
suas as palavras e o testemu-
nho de Jesus Cristo; mas é 
também aquele que, mesmo 
sem anúncio explícito,

encarna e vive cada uma 
dessas palavras, transforman-
do-as em gestos concretos de 
solidariedade. Missionário é 
aquele que está disposto a sair, 
lançar-se em terras estranhas e 
inóspitas, abrir veredas novas 
no deserto ou na selva; mas é 
também aquele que se dispõe 
a ficar, convertendo-se em 
presença viva e atuante em 
cada dor humana e em cada 
porão de sofrimento.

Missionário é aquele cuja 
voz e ação entusiasma e con-
grega ao seu redor multidões;

mas é também aquele que, 
caso a caso, faz-se o compa-
nheiro mudo de cada solidão,

o refúgio e bálsamo para 
o abandono e a exclusão. 
É aquele cuja face divino-
-humana espelha os traços de 
um Deus pai e mãe, cheio de 
amor, misericórdia e compai-
xão; mas é também aquele em 
cujo rosto humano-divino; 
imprimem-se as angústias e 
esperanças dos pobres.

Missionário é aquele que 
sobe à montanha, onde reza 
e se deixa interpelar pela pre-
sença do Pai; mas é também 
aquele que desce à rua e aos 
campos e, no contato vivo 
com mulheres e homens des-
figurados, questiona e pugna 
por uma sociedade justa e 
solidária.

Segundo Luís, três pontos 
são essenciais para ser mis-
sionário: escutar, partilhar a 
palavra e rezar. “Devemos ter 
a alegria em levar Jesus Cris-
to, ir ao encontro evangelizar. 
O missionário, na Paróquia 
onde está inserido, identifica 
situações e experiências das 
pessoas visitadas, passa para 
a Pastoral ou para o Padre os 
problemas percebidos, a fim 
de que se possa responder às 

Outubro: mês das missões

Camila 
Furlanetto

Deus de misericór-
dia, que enviaste o Teu 
Filho Jesus Cristo e nos 
sustentas com a força do 
Espírito Santo, ensina-
-nos a caminhar juntos 
e, a exemplo de Maria, 
nossa Mãe Aparecida, na 
celebração dos 300 anos 
do encontro da imagem, 
sejamos, em toda a parte, 
testemunhas proféticas 
da alegria do Evangelho 
para uma Igreja em saída. 
Amém.

Oração do Mês 
Missionário 2017

necessidades e encaminhar 
as possíveis soluções”, conta.

Neste mês de outubro, 
podemos nos colocar um 
compromisso missionário: 
convidar quem está afastado 
a participar da missa, esperá-
-lo na porta da Igreja para 
recepcioná-lo e assistirmos 
à missa juntos. 

O que acham? Isso é 
também ser um Missionário!! 

CasaMeNtos

Thalita e Rafael, e os pais Urbano Freire de Morais e Silvana Ivata (pais da noiva); Manuela (irmã da noiva) e Fernando Uehara
Dom Tomé Ferreira da Silva assiste o matrimônio de Marcos 

Roberto de Souza e Simene da Cruz Cruz Nascimento de Souza
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aCoNteCIMeNtos Da CaPeLa

Nos dias 16 e 17 de setem-
bro, 38 crianças participaram 
do Acampamento Éfata Kids 
de 08 a 12 anos na Capela 
São Pedro com a presença 
da Comunidade Vox Dei e da 
Letícia do Ministério Infantil 
da RCC. Com momentos de 
oração, brincadeiras, dinâmi-
cas, partilhas e uma adoração 
ao ar livre conduzida pelo Pe. 
Leandro essas crianças pu-
deram experimentar o amor 
de Deus.

Durante os testemunhos, 
o que mais nos comoveu foi 
uma menina de 10 anos que 
chorando disse que gosta de 
fazer o acampamento porque 
damos abraços demorados e 
os pais só pensam em traba-
lhar e abraçam de qualquer 
jeito.

Infelizmente esta não foi 
a primeira vez que ouvimos 
isso. O momento do abraço é 
o preferido das crianças nas 
três edições do acampamen-
to e acende um alerta para 
todos nós: qual a qualidade 
do tempo que disponho para 
minha família? 

Sabemos que o mundo 
hoje está em uma busca fre-
nética pelo resultado;  nosso 
trabalho cada dia está mais 
exigente e ocupando mais 
espaço em nossas vidas; o 
custo de vida é muito alto 
e as coisas acontecem em 
uma velocidade absurda e 
sobra-nos pouco tempo para 
desfrutar.

E é justamente sobre esse 
pouco tempo que nos resta 
que quero refletir com você: 

 Acampamento Efata

Acampamento Éfata Kids 2017
“Gosto de fazer 
o acampamento 
porque damos 

abraços 
demorados e os 
pais só pensam 

em trabalhar 
e abraçam de 

qualquer jeito.”

ele tem que valer a pena, tem 
que ser vivido de verdade e 
com as pessoas que são im-
portantes para nós. Desligue 
o celular por alguns instantes, 
olhe nos olhos das pessoas, 
ouça com atenção o que o ou-
tro quer te falar, pois o tempo 
passa muito rápido e quando 
nos dermos conta as crianças 
cresceram, os pais e pessoas 
importantes se foram, sua 
juventude acabou... E só então 
paramos para nos perguntar 
qual o sentido de trabalhar 
tanto, de nos preocuparmos 
tanto se o que importava já 
se foi?

Já ouvi muitos relatos de 
pessoas que gastaram sua 
vida e que não encontraram 
a felicidade e nem mesmo 
um sentido para ela. Relatos 
de pessoas que tinham muita 
coisa a dizer e deixaram para 
depois, mas não tiveram o 
depois... A vida humana é 
muito frágil e num piscar 
de olhos ela se vai. Por isso 
aproveite o tempo que ainda 
resta, viva-o ao máximo com 
as pessoas que você ama. Só 
assim você vai descobrir que 
os maiores tesouros desse 
mundo dormem sobre o mes-
mo teto que você.

Deus o abençoe!
Elaine – Vox Dei

Casal 
Clarindo e 

Zizelia, vindos 
do Estado 
da Bahia e 
assistidos 

pelos 
vicentinos da 

Capela

Formação 
sobre 

lecionário, 
proferida 
pelo Pe. 
Leandro
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Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

AMOR EXIGENTE

10º Princípio Básico do Amor- Exi-
gente é: Cooperador

Cooperação é o trabalho conjunto 
em que os vínculos pessoais são refor-
çados pela união de forças, igualdade de 
propósitos e sentimento de solidarieda-
de. Este princípio nos leva a refletir sobre 
a importância do nosso desempenho em 
ações conjuntas, em que todos saiam 
ganhando e estimulando a participação, 
a interdependência, a identificação de 
responsabilidades e percepção de nos-
sas potencialidades num 
conjunto de bem a quem 
recebe e a quem o faz.

“Cooperação – A es-
sência da família repousa 
na cooperação, não só na 
convivência”

O princípio coopera-
dor muito tem contribuído 
com o nosso aprendizado 
de solidariedade, no pro-
pósito de nos abrirmos 
no meio em que vivemos, 
pois colaboramos no im-
pedimento de individua-
lismo e do egoísmo tornando-nos seres 
que se amparam e se unem, na certeza de 
que sempre podemos contar uns com os 
outros. A Cooperação é a capacidade de 
equilibrar nossas próprias necessidades 
com as necessidades de outra pessoa. 
Atualmente, a sociedade nos leva cada 
vez mais a pensar somente em nós 
mesmos, sobretudo ao pregar que se 
deve buscar a felicidade em primeiro 
lugar, o que impede, muitas vezes, o 
olhar para o outro.  

Frequentemente, achamos que 
cooperação é quando as crianças ou as 
pessoas fazem aquilo que a gente quer. 
Isso, na verdade, é obedecer. A verda-
deira cooperação significa um esforço 
conjunto – um dar e receber que sejam 
satisfatórios para ambas as partes. 

Partindo do pressuposto acima, as 
pessoas acabam por acreditar erronea-
mente que não existe a cooperação tão 
desejada na sociedade ou nos meios em 
que se vive porque ela só acontece em 
famílias e ambientes muito funcionais.  
Entretanto cooperar é unir forças, juntar 
a minha força com a de minha família 
ou de outras pessoas para o benefício 

de todos. Não podemos nos esquecer de 
que cada um deve fazer bem a sua parte 
em prol de si, mas também em prol do 
outro, pois quando somos prestativos 
com aqueles com os quais convivemos 
também nos sentimos valorizados e 
respeitados, e assim damos um grande 
passo para uma vida com qualidade. O 
trabalho ou uma ação de cooperação 
enobrece, fortalece vínculos, desen-
volve e aumenta a autoestima além de 
preparar melhor para a vida!

Outro ponto impor-
tante a ser lembrado diz 
respeito ao comportamen-
to daquele que está sendo 
auxiliado: cuidado com o 
excesso de crítica, pois ela 
afasta o desejo de coope-
ração.  Ninguém gosta que 
só falhas sejam apontadas; 
o elogio e o agradecimento 
são estímulos.  Somos 
seres humanos com ca-
racterísticas e histórias 
únicas. Os outros podem 
fazer melhor, pior, ou tão 
bem quanto fazemos. Ja-

mais igual. E se não enxergamos o que 
o cooperador fez de bom com certeza 
estaremos tirando o direito de sermos 
agraciados com um ato de cooperação, 
pois se mantemos o foco no negativo, 
só apontamos os defeitos, somos sujei-
tos que desestimulam aquele que está 
disposto a nos auxiliar e corremos o 
risco de sempre termos que arcar com 
as consequências desta atitude seja na 
família, no trabalho ou em qualquer 
outro meio em que vivemos. 

É preciso ser ético! Ter senso de 
justiça! Uma sociedade que perde a 
sua indignação não é capaz de desper-
tar esses sentimentos iniciais torna-se 
um perigo. Valores como competição, 
individualismo, consumo desenfreado e 
desconfiança mútua não podem substi-
tuir a prática cidadã ou fraterna. Preci-
samos construir a cultura da cooperação 
e apostar na mudança comportamental 
do ser humano.

AMOR EXIGENTE é um ponto de equilíbrio 
e suporte para a direção, para um norte na 

vida de todo aquele que necessita.

Quando somos 
prestativos 

nos sentimos 
valorizados e 
respeitados, e 
assim damos 

um grande 
passo para 

uma vida com 
qualidade
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Acolhida para os novos jovens

86 novos jovens na comunidade Menino Jesus de Praga TeatroPalestra com pe. Silvio Roberto

Missa do Envio para 16º Encontro de Jovens JUPACDeserto de oração com pe. Leandro

Equipe da animaçãoDespedida do 16ºencontro

Equipe da cozinha

Coordenadores 
Júlia e Daniel e 
apresentadores 
Arthur e Thaís

“16º Encontro de Jovens JUPAC 
recebe 86 novos jovens!”


