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Caros paroquianos,
Mês de fevereiro traz consigo 

nossa chance de vivenciarmos, 
na Quarta-feira de Cinzas, o 
início da Quaresma e a abertura 
da Campanha da Fraternidade 
2018. A quaresma nasceu 350 
anos d.C., quando os cristãos, de-
sejosos de saborear em plenitude 
os frutos espirituais da Páscoa 
do Senhor Jesus, implantaram 
o tempo da Quadragésima, que 
em português é a quaresma. 
Quarenta dias - período de prepa-
ração – é um número simbólico, 
muito significativo na História 
da Salvação. Tempo de Oração: 
para pedir a Deus a força para se 
converter e crer no Evangelho. 
Tempo de luta contra o mal, 
ou seja, “PENITÊNCIA”, para 
dominar as paixões e o egoísmo 
em nós. Por fim, tempo para o 
“JEJUM” para obter a força de 
se esquecer, de não pensar nos 
próprios interesses, mas somente 
no bem do irmão, assumindo 
uma postura constante, generosa 
e desinteressada, que é, sem dú-
vida, difícil e sacrificada. O que 
agrada a Deus é que com o que 
se consegue economizar com o 
jejum, pelo menos por um dia, 
sirva para aliviar a fome de um 
irmão. 

Queridos irmãos, estamos 
preparando com muito carinho 
as funções quaresmais, tais como 
liturgia, procissões da Penitên-
cia, mutirões de confissões e o 
Retiro Paroquial de Quaresma. 
É nosso desejo que cada um 
e todos desfrutem ao máximo 
desse valioso tempo que a Igreja 
nos proporciona.

A Campanha da Fraternidade 
2018, cujo lema é: “Em Cristo 
somos todos irmãos” (Mt 23,8) 
e que se inicia na Quarta-feira 
de Cinzas, tem como tema a 
superação da violência que tanto 
agride a vida do nosso povo e está 
presente nos vários segmentos 
da sociedade, seja na rua, dentro 
das nossas casas, pela condição 
social, pelo gênero, nos meios de 
comunicação e até na intolerân-
cia das palavras. “Toda violência 
exclui; toda violência mata”. 
Violência é toda ação contra a 
vida ou contra a sociedade que 
possa causar prejuízo, ou então 
destruí-las por completo. Nossos 
paroquianos terão acesso ao tema 
da C.F. 2018 tanto nas reuniões 
das pastorais, movimentos, 
nos subsídios oferecidos pela 
nossa Diocese para a Rede de 
Comunidades, como também 
nas homilias dos celebrantes. 
É na Palavra de Deus que en-
contramos a forma de vencer 
a violência. Jesus, pelas suas 
palavras e pelo seu testemunho 
de vida, nos ensina que somente 
pelo AMOR e pelo PERDÃO é 
possível superar a violência. 

Queridos paroquianos, vamos 
nos dedicar ao estudo dessa va-
liosa reflexão que a CNBB nos 
oferece através do texto base 
da C.F.2018 e nos empenhar na 
espiritualidade cristã que nos 
possibilita viver o mundo novo, 
sem violência, proposto por 
Jesus Cristo. Tenhamos todos 
uma Santa caminhada quaresmal 
N’Ele!

“Grupo de Apoio a Mães e 
Pais de Filhos no Céu”

O Grupo de Apoio a Familiares com “Filhos no Céu” 
visa fortificar e ajudar os pais neste momento difícil.

É principalmente um espaço de identificação, onde 
mães e pais sabem que não estão sozinhos, que existem 
outras pessoas que passam pela mesma situação.

É um momento de partilhar a dor.
Podemos ajudar uns aos outros a transformar toda 

essa dor em amor, e levar adiante essa nova etapa de 
nossa vida.

Todos sabem que inexistem palavras de conforto, 
mas que nesta nossa condição o melhor é falar, 
desabafar.

Este nosso “Grupo de Mães e Pais Filhos no Céu”, 
nos proporciona este espaço!

• O encontro do Grupo é voltado às mães, aos pais e aos familiares que tiveram 
invertida a ordem natural da vida.

 • Igreja Menino Jesus de Praga, a Rua Teodoro Demonte, nº 465, Bairro São 
Manoel, São José do Rio Preto, SP. – Na Sala 2, 1º andar.

 • Os encontros do Grupo Filhos no Céu acontecem:
 
Mensalmente, toda 2º segunda-feira do mês, às 20horas.
Próximo encontro EXCEPCIONALMENTE NA QUINTA-FEIRA, 
dia 08/02/2018, encerramento às 22horas.
 
• Informações na Secretária da Igreja
Site: www.meninojesusdepraga.org.br ou Fone (17) 3304-6020.
E-mail: valmescampania@gmail.com ou Fone (17) 3033.8685 Susana.
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Artigo
Por Diácono Aristides

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2018
Fraternidade e superação da violência

 Neste ano, como sempre faz no 
período quaresmal, a Igreja Católica 
Apostólica Romana, no Brasil, re-
aliza a Campanha da Fraternidade. 
Neste ano, ela traz o tema “FRA-
TERNIDADE E SUPERAÇÃO DA 
VIOLÊNCIA”. 

É uma oportunidade de aprofun-
darmos nessa reflexão e encontrarmos 
meios para colaborar com uma cultura 
de paz, urgente e necessária num país 
onde a violência vai além daquela que 
acontece nas relações interpessoais 
e cotidianas. A CF 2018 apresenta 
elementos que esclarecem como as 
estruturas políticas, econômicas e 
sociais no Brasil, construídas num 

longo processo histórico, estão en-
raizadas e continuam a fomentar a 
violência social. 

Nela são aborda-
dos temas relaciona-
dos à violência com 
a economia e merca-
do, a acumulação do 
capital, o fenômeno 
do consumo, a desi-
gualdade e a violên-
cia promovidas pela 
lógica do mercado e 
a violação dos direitos fundamentais, 
além da violência resultante do tráfico 
e uso de drogas, do processo de cri-
minalização institucional, os sujeitos 

violentados, como juventude pobre e 
negra, povos indígenas, mulheres ex-
ploradas sexualmente, e as vítimas do 

tráfico humano, bem 
como a intolerância 
em função da raça, 
gênero e religião. 

O lema da campa-
nha, tirado do capítulo 
23 do Evangelho de 
São Mateus, é “Vós 
sois todos irmãos”, e o 
objetivo geral é “cons-

truir a fraternidade, promovendo a 
cultura da paz, da reconciliação e da 
justiça, à luz da Palavra de Deus, como 
caminho de superação da violência. 

Para a Igreja no Brasil, superar as 
várias faces da violência é uma tarefa 
de todos os cristãos, ou seja, exige 
de cada um de nós, compromisso no 
enfrentamento das múltiplas formas 
de ofensa à dignidade humana para 
passarmos de um sistema excludente, 
elitista e descartável para uma so-
ciedade fraterna, justa, responsável 
e inclusiva. 

Enfim, a CF 2018 será lançada 
no dia 14 de fevereiro, Quarta-Feira 
de Cinzas em todas as dioceses, pa-
róquias e capelas, e as comunidades 
são estimuladas a refletir sobre o tema 
e assumir compromissos com ações 
que levem à superação da violência! 

Superar as 
várias faces da 
violência é uma 
tarefa de todos 

os cristãos

Em janeiro, seis casais da comunidade renovaram os compromissos 
assumidos no matrimônio e foram abençoados pelos padres Sílvio e Leandro. 

Um momento de recordação, alegria e emoção.

Bodas de Coral (35 anos de matrimônio) de João e Rose Bodas de Ouro (50 anos de matrimônio) de Leila e Roberto

Bodas de Ouro (50 anos de matrimônio) de José e AparecidaBodas de Rubi (40 anos de matrimônio) de Cristina e AlfonsoBodas de Pérola (30 anos de matrimônio) de Sílvia e Debiê

Bodas de 
Porcelana 
(20 anos de 
matrimônio) 
de Eraldo e 
Alexandra

Marcos Otero, Débora Toledo, Terezinha Vieira, Danilo Macedo



Karina 
Catelan
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A origem da festa do carnaval foi há 4000 a.C., no Egito, onde os povos 
antigos a utilizavam para comemorar a fertilidade e a colheita das primeiras 
lavouras. Estes povos antigos veneravam os deuses, em razão de que não 
possuíam conhecimento sobre Deus, o único e verdadeiro. Isto justifica a 
homenagem das festividades carnavalescas à deusa Ísis no Egito Antigo 
e, consequentemente, a outros deuses como: Baco, Saturno e Pã.

Apesar da evangelização dos povos, as celebrações pagãs não adquiriram 
o lado “positivo” como: músicas, danças, celebrações ou as demonstra-
ções culturais; no entanto se reduziram aos exageros carnais e as festas 
carnavalescas se tornaram culto ao sexo, bebidas, farra, drogas e idolatrias. 

Já no Cristianismo, a festa carnavalesca foi direcionada com o passar 
do tempo como um evento realizado antecedendo a Quaresma e de extre-
ma alegria. Um exemplo disso aconteceu no século XV quando o Papa 
João Paulo II consentiu uma festa carnavalesca romana em frente ao seu 
palácio, e outras expressões que disseminavam uma verdadeira troca entre 
cultura e Evangelho.

O tempo passou e hoje grande parte das pessoas vivem o carnaval de 
modo pagão, e assim se colocam à disposição da colheita das tribulações 
características do pecado. Entretanto, existem aqueles que junto à igreja 
não desistiram de um santo carnaval e o vivem em retiros, acampamentos 
e festas de alegria em louvor a Deus e seu filho Jesus Cristo. 

(Fonte: https://formacao.cancaonova.com/diversos/carnaval/)

Faça uma boa escolha, passe o seu carnaval com Cristo!

O verdadeiro carnaval é 
comemorado com Deus

Festa da Alegria RCC
Tema: Retornai ao primeiro amor
Data: 11 de fevereiro, às 9h | Entrada 1kg de alimento não perecível
Local: Centro de Evangelização Dom José de Aquino Pereira
Informações: (17) 3235-7320

Retiro Espiritual no Carnaval 
Comunidade Mar a Dentro

Tema: Amados pelo Pai “Abraçou-o e o cobriu de beijos”
Data: De 10 a 13 de fevereiro
Local: Casa do Clero – Rua Virgilio Guiotti, 335, Morada Campestre/

Rio Preto
Informações: (17) 3222-4436 | 98133-8187

Carna Francisco
Data: 12 de fevereiro
Local: Paróquia São Francisco de Assis – Rua Ruiter Moreira Rodri-

gues, 1087, São Francisco/ Rio Preto
Entrada: 1 Sabonete (As doações serão encaminhadas 

ao Lar São Francisco de Jaci)
Informações: (17) 3216-1117

Confira alguns eventos 
religiosos de nossa cidade:

Em Campinas no batizado de Gabriel Verissimo

Ariuce Schiavon e Terezinha Vieira



Fotos: Nemércio Simplício

João Vítor
Cordioli
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O período da Quaresma se 
inicia trazendo para os cris-
tãos um convite à reflexão, à 
penitência e à conversão. Ao 
iniciar a Quaresma, a missa 
da Quarta-Feira de Cinzas 
nos coloca diante do principal 
intuito deste período, o da 
conversão: “convertei-vos e 
crede no Evangelho” porque 
“és pó e ao pó hás de tornar”. 

A Quarta-feira de Cinzas 
nos leva à busca pelo arrependi-
mento dos pecados, nos fazen-
do lembrar que não podemos 
nos apegar a esta vida, achando 
que a felicidade plena pode 
ser construída aqui. As cinzas 
recebidas neste dia são o sím-
bolo para esta reflexão, ou seja, 
sobre o dever da conversão, da 
mudança de vida, recordando 
a passageira e frágil vida hu-
mana. Além de marcar o início 
da quaresma, marca também o 
tempo de jejum.  

Na Quaresma, Jesus nos 
convida a mudar de vida. 
Neste período, os cristãos são 
chamados a participar do sa-
cramento de reconciliação com 
Cristo por meio da confissão, 
de seguir palavra de Deus, da 
oração, do compartilhamento 
com o próximo, da prática 
das boas ações e do jejum, 

assim como fez Jesus quando 
nos quarenta dias de retiro no 
deserto, rezou e jejuou. 

É tempo do perdão, peni-
tência e jejum interior. 

 
Perdão

 No tempo quaresmal as 
principais virtudes que o ca-
tólico precisa cumprir é a do 
perdão e reconciliação: “A 
Quaresma é tempo de reconci-
liação. Neste período, os cris-
tãos são chamados a participar 
do sacramento da reconciliação 
com Deus e com os irmãos, por 
meio da confissão”, nos ensina 
padre Silvio. 

O Papa fala do perdão para 
com os inimigos, perdão que 
deve ser entendido como um 
desafio à reconciliação; pois o 
perdão é considerado a forma 
mais sublime da caridade. 

Penitência 
A penitência é uma forma 

de disposição para o amor 
no catolicismo. Por meio da 
prática da penitência, nos pre-
paramos para enfrentar com 
esperança as diversas etapas da 
vida. Além disso, o objetivo da 
penitência é dispor nossa vida 
a uma mudança radical para 
aprofundar o nosso encontro 

com Jesus. Por isso, o propó-
sito da Quaresma é colocar em 
primeiro plano a penitência 
interior, ou seja, a conversão 
do coração. A penitência é 
um meio magnífico para que 
Deus opere obras e transforme 
nossas vidas, como lemos na 
passagem do profeta Ezequiel: 
“Eu vos darei um coração 
novo, porei no vosso íntimo 
um espírito novo”. 

Jejum 
O jejum é muito importante 

na nossa preparação pascal. 
Ao jejuar, o espírito é sub-
metido ao seu Senhor, a Deus 
e, com isso, são fortalecidos 
os dons espirituais, sendo, 
então, capazes de desprezar 
as provocações terrenas junto 
ao desejo pela alimentação. 
Entretanto, o jejum proposto 
neste período não é apenas o 
jejum da alimentação, mas sim 
o jejum de palavras negativas, 
jejum de egoísmo, da raiva e 
do pessimismo. Para este perí-
odo, o Papa Francisco propôs 
15 simples atos de caridade 
como manifestações concretas 
de amor. (Leia no quadro ao 
lado.) 

O período da Quaresma é 
muito importante para o cató-

lico, pois é o tempo de prepa-
ração espiritual para a Páscoa 
do nosso Senhor: “A Quaresma 
é um tempo riquíssimo de 
espiritualidade, preparação e 
arrependimento dos pecados. 
É de grande importância a 
confissão neste período”, nos 
diz padre Leandro. 

É preciso fazer a penitência 
para a conversão. “É importan-
te a realização da penitência, 
que pressupõe a oração, o jejum 
e a esmola, para se preparar 
bem para a Páscoa do Senhor”, 
continua padre Leandro.

“Por isso, é importante 
que nos preparemos bem e 
vivenciemos este tempo da 
Quaresma por meio das cele-
brações, das liturgias, fazendo 
penitência para celebrar bem a 
Páscoa. Que possamos aderir o 
pedido da CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil), 
que é lutar contra a violência, 
utilizando a paz, a justiça, com 
a caridade. Que nossos fiéis 
paroquianos possam se ali-
mentar espiritualmente com os 
ensinamentos que 
nós passamos”, 
finaliza padre Le-
andro. 

1. Sorrir: um cristão é sem-
pre alegre!
2. Agradecer (embora não 
“precise” fazê-lo).
3. Lembrar ao outro o quanto 
você o ama.
4. Cumprimentar com ale-
gria as pessoas que você 
vê todos os dias.
5. Ouvir a história do outro, 
sem julgamento, com amor.
6. Parar para ajudar. Estar 
atento a quem precisa de 
você.
7. Animar a alguém.
8. Reconhecer os sucessos 
e qualidades do outro.
9. Separar o que você não 
usa e dar a quem precisa.
10. Ajudar a alguém para que 
ele possa descansar.
11. Corrigir com amor; não 
calar por medo.
12. Ter delicadezas com os 
que estão perto de você.
13. Limpar o que sujou, 
em casa.
14. Ajudar os outros a su-
perar os obstáculos.
15. Visitar mais seus pais.

15 ATOS DE 
CARIDADE POR 

PAPA FRANCISCO:

Cia de Reis Divina Luz na missa da Epifania do Senhor

É tempo de conversão...



Karina 
Catelan
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 Com certeza, você já ouviu falar esses 
termos na comunidade e, muitas vezes, 
se questionou se eles não significavam as 
mesmas coisas. Pois é, não significam e 
para esclarecer isso, conversamos com 
Padre Leandro que nos deu a explicação 
e a definição de cada uma delas.

PASTORAL

MM: O que são as Pastorais?
Padre Leandro: É a ação da Igreja; 

a palavra deriva do termo pastor que, no 
mundo bíblico, simboliza o pastoreio, ou 
seja, o pastor que nos conduz, como está 
no salmo. Então as pastorais são braço da 
igreja; é o que ela realiza. 

MM: Então, são muitas as pasto-
rais... 

Padre Leandro: Sim, temos diversas 
pastorais na Igreja Católica. No Brasil, nós 
temos pastorais bem específicas e na nossa 
paróquia há também várias pastorais que 
realizam uma ação evangelizadora, isto 
é, uma ação pastoral.

MM: Em todas as paróquias exis-
tem as mesmas pastorais? Como isso 
é definido? 

Padre Leandro: Na dimensão dioce-
sana, possuímos um plano de pastoral, que 
vem abarcar todas as realidades das quais 
a Igreja necessita, e as pastorais estão a 
serviço desse plano. As pastorais de uma 
paróquia também fazem esse serviço de 

ação. Como cada paróquia possui uma 
realidade, as pastorais vão nascendo da 
necessidade local. Na nossa, por exemplo, 
as pessoas vêm procurar auxílio espiritu-
al, uma palavra amiga, um ouvido para 
que possam ser escutadas. Diante dessa 
necessidade, formou-se, aqui, a Pastoral 
da Escuta. E assim poderíamos enumerar 
todas as outras. Nascem de uma necessi-
dade percebida na paróquia.

MM: O enfoque das pastorais está 
na ação ou na oração?  

Padre Leandro:As pastorais não só 
trabalham com a questão de oração, mas 
também se constituem como ação social, 
algo que é realizado... a obra da Igreja. 
Resumindo, as pastorais são a força braçal 
da Igreja Católica.

MOVIMENTOS

MM: O que são os Movimentos?
Padre Leandro: Os movimentos 

foram suscitados pelo Espírito Santo, 
pois é Ele quem guia a Igreja e é a alma 
dela. Segundo o papa João Paulo II, após 
o Concílio Vaticano II, aconteceu a pri-
mavera da Igreja, caracterizada, por ele, 
como sendo os movimentos, não apenas 
os novos, mas também os que já estão 
presentes na Igreja há muito tempo. 

MM: O senhor poderia dar exem-
plos? 

Padre Leandro:Antigamente havia 

as irmandades, que aqui no Brasil eram 
consideradas os movimentos das igrejas 
e das paróquias. Sucessões e irmandades, 
como de Santo Antônio, São Benedito, 
Santíssimo e Sacramento. Havia também 
Congregação Mariana, as chamadas Fi-
lhas de Maria que utilizavam uma fita azul, 
o Apostolado da Oração, todos rezando 
em intenção do Santo Padre e também 
pelas as intenções da paróquia. 

MM: Em que sentido podemos 
pensar os Movimentos? 

Padre Leandro: Os movimentos 
têm características laical, ou seja, são 
leigos que atuam na Igreja. O papel dos 
sacerdotes diante dos movimentos é o 
de serem diretores espirituais, assesso-
res eclesiásticos, uma vez que os novos 
movimentos eclesiais possuem sua base 
na participação dos leigos. Eles vêm 
animar a Igreja e trazer movimento para 
a comunidade paroquial.

URGÊNCIAS 

MM: O que são as Urgências?
Padre Leandro: As urgências são 

sinônimos de “projetos”. Elas são a 
ação evangelizadora da Igreja. Em nossa 
diocese, possuímos seis urgências: 1ª) 
em estado permanente de missão; 2ª) 
Igreja casa da iniciação a vida cristã; 3ª) 
Igreja lugar da animação bíblica da vida 
e da pastoral; 4ª) Igreja comunidade de 

comunidades; 5ª) Igreja a serviço da 
vida plena para todos; 6ª) Família igreja 
doméstica. Todas as paróquias precisam 
colocar em prática todas essas urgências, 
ou seja, projetos.

SERVIÇOS

MM: Falamos em Pastoral, Movi-
mento, Urgência, mas falta ainda falar 
sobre os serviços. Gostaria que falasse 
um pouco sobre eles.

Padre Leandro: Os serviços estão 
relacionados às urgências da diocese e 
da Igreja no Brasil. Na nossa paróquia, 
existem os serviços como, por exemplo, 
o serviço litúrgico, que se constituem 
pelas pastorais e movimentos que servirão 
a liturgia. Também existem pastorais e 
movimentos que prestam serviços sociais. 
Um exemplo disso são os vicentinos: 
eles são um movimento, mas atuam na 
dimensão social ou no serviço social 
da paróquia. Outros exemplos são: os 
grupos que não são nem pastorais, nem 
movimentos, como os psicólogos, o grupo 
Amor Exigente, que são grupos que atuam 
na Igreja e na paróquia, porém não são 
um grupo da Igreja, mas sim servem na 
dimensão social, um serviço.

Diferenças entre: Pastoral, Movimento, Urgências e Serviços

Marcela  Pinoti

Escutar vai muito além de ouvir. Es-
cutar é sentir, perceber, atentar e atender.

No mundo de hoje, onde tudo é efê-

mero, corremos contra o tempo. Fazemos 
milhões de coisas ao mesmo tempo para 
ganhar tempo, sem perder tempo. E 

muitas vezes deixamos de ouvir 
pessoas que estão a nossa volta 
por pura falta de tempo!

Por uma iniciativa do Padre 
Silvio, que enxergou essa ne-
cessidade, a Pastoral da Escuta 
foi criada em fevereiro de 2015 
e seus agentes doam os “seus 
ouvidos” para quem quer falar 
e ser ouvido. No ano passado, 
cerca de 400 pessoas foram 
ouvidas pela equipe da pastoral.

A coordenadora Inês Ma-
gosse Hortêncio explica que a 
equipe é treinada para acolher 
com atenção e empatia, acei-
tando e respeitando a pessoa 

como ela é. A pastoral não julga, aco-
lhe! Em caso de necessidade a pessoa é 
encaminhada para uma terapia com um 
profissional. 

“Ela auxilia pessoas que se encontram 
sobrecarregadas pelas tensões e preocu-
pações, com dificuldades de superações, 
falta de perdão, ressentimentos e tantos 
outros sentimentos, que ao longo do tempo 
vão se acumulando e prejudicando o bem-
-estar. O papel da Pastoral da Escuta não 
é fazer terapia ou confissão, é acolher!”, 
declara Inês.

COMO ATUAR NA 
PASTORAL DA ESCUTA:
Para que possamos nos tornar um 

“agente da escuta” é necessário ter uma 
formação que inclui treze encontros 
semanais. As equipes são divididas em 

Pastoral da Escuta: O acolhimento do ouvir!
Mais de 400 pessoas foram atendidas no ano passado pela equipe

plantão com horários pré-estabelecidos, 
tanto para o atendimento na igreja quanto 
no Hospital de Base. 

O atendimento é com hora marcada. 
Se necessário, também é possível fazer 
a escuta em domicílio. Bimestralmente 
é realizado o “Café com Escuta” em 
instituições. Todo o serviço prestado é 
voluntário.

O 3º Curso de Formação será dia 
20/02, às 20h., no auditório da paróquia. 
Qualquer pessoa pode se tornar agente. 

As inscrições estão sendo feitas após 
as missas ou pelos telefones: 3304-6020 
ou Inês 99633-4797. O curso 
é gratuito.
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Luís 
Netto

Tatiane
Versiani

O que é Saúde para você?
O conceito da palavra saúde não 

está baseado apenas na ausência da 
doença, como muitos simplificam. 
Saúde vai além, é um conjunto de 
fatores que resultam no completo 
bem-estar físico, psíquico, social e 
espiritual. É estar bem consigo mes-
mo, com a família e com o próximo.

 Comprometida em promover, 
preservar, defender, cuidar e celebrar 
a vida, a Pastoral da Saúde une forças 
para levar para os mais necessitados o 
estímulo necessário para continuarem 
lutando pela saúde.

A força, que faz a diferença, vem 

embalada nas palavras de carinho e 
acolhimento da equipe da Pastoral da 
Saúde, formada por leigos e ministros. 
Hoje, cerca de 20 pessoas se revezam 
entre as visitas semanais no Hospital 
de Base, Hospital da Criança, Mater-
nidade e Clínicas de Repouso.

Além dos pacientes internados, 
a equipe realiza visitas domiciliares 
para os fiéis que estão acamados em 
casa, ou que por algum motivo não 
podem ir à igreja.

O trabalho de muita dedicação e 
entrega é coordenado pelo casal Fer-
nanda de Azevedo Pereira Marques 
Sant’Anna e Cleber Luiz da Cunha 

Sant’Anna, que se emocionam ao falar 
do impacto das ações nos pacientes.

“Fazer parte da Pastoral da Saúde 
é uma bênção e uma missão divina. 
Poder estar com os enfermos e de-
bilitados e, com a ajuda da palavra 
de Jesus, transmitir fé na cura e na 
recuperação é um sentimento único”, 
ressalta Fernanda.

Cleber destaca que para a cons-
trução de uma sociedade justa e 
igualitária é preciso evangelizar com 
renovado ardor missionário, é neces-
sário estar de corpo e alma em prol 
do próximo.

Além das visitas, evangelização, 

orações e entrega de comunhão aos 
enfermos e necessitados, a Pastoral 
da Saúde contribui de maneira firme 
com a saúde pública por meio de cam-
panhas sazonais, como a campanha 
de doação de sangue e de doação de 
leite humano.

As reuniões são realizadas a cada 
dois meses no auditório da Paróquia. 
Para mais informações, contate a 
Secretaria ou Fernanda no telefone: 
17 997725961 

Acontece em nossa paróquia um 
movimento que beneficia toda a co-
munidade: o Aconselhamento Jurídico, 
coordenado pelo Dr. Lucas F. Alves 
da Silva e pelo diácono Dr. Aristides 
Pereira dos Santos. Essa iniciativa tem 
como principal intuito ajudar os fiéis 
nas dúvidas jurídicas que possam surgir 
no dia a dia.

Em conversas com o diácono Dr. 
Aristides, ele nos contou um pouco 
mais sobre o movimento.

MM - Qual o objetivo do movi-
mento? 

Dr. Aristides - O objetivo é lançar 
uma luz nas dúvidas suscitadas pelas 
pessoas pobres que procuram pelo 
aconselhamento jurídico realizado 
gratuitamente. Em outras palavras, 
apontar-lhes um caminho e encaminhá-
-las convenientemente. 

MM - O que a equipe de aconse-
lhamento jurídico faz?

Dr. Aristides - Apenas aconselha 
as pessoas pobres, muitas vezes idosas 
e deficientes, e as encaminha para as 
repartições públicas adequadas ou para 
a Defensoria Pública ou que procurem 
advogados para serem atendidas. A 

maioria das pessoas não sabe sequer  
onde e como procurar pelos seus direi-
tos. A equipe não ajuíza nem acompanha 
qualquer tipo de ação judicial ou pro-
cedimento de qualquer natureza, bem 
como não indica advogado a ninguém 
por questão ética e quando percebe 
que o interessado ostenta condições 
econômicas razoáveis imediatamente 
o orienta a procurar advogado de sua 
confiança. 

MM - Quando acontece essa 
atividade?

Dr. Aristides - Geralmente às 
quartas-feiras, na casa social da PMJP, 
com agendamento prévio na secretaria 
(telefone 3304-6020)

MM - Como faz para receber 
aconselhamento jurídico? 

Dr. Aristides - Basta ligar para a 
secretaria da PMJP e agendar o aten-
dimento. A pessoa interessada compa-
rece na paróquia na data agendada e 
será gratuitamente aconselhada sobre 
como proceder diante da situação que 
apresentar. 

Pastoral da Saúde: trabalhando pelo bem-estar completo

Aconselhamento Jurídico

Karina 
Catelan

Como já sabemos, dentro da nossa 
comunidade paroquial existem trabalhos 
voluntários que são desenvolvidos por 
meio de pastorais e movimentos. Um 
desses movimentos é a Farmácia e para 
falarmos um pouco sobre o trabalho 
desenvolvido por ela, conversamos com 
a Eloísa uma das farmacêuticas respon-
sáveis pelo trabalho. 

“O objetivo do projeto é ajudar 
pessoas carentes que não têm condições 
financeiras para comprar sua própria 
medicação. A farmácia atende ao público 
mediante apresentação da sua receita 
médica e verificamos se temos disponível 
na farmácia para doação.”

Ela nos contou quem são os respon-
sáveis pela doação dos medicamentos. 
“A doação das medicações é feita por 
médicos amigos, médicos que frequentam 
a paróquia e conhecem o trabalho, e por 
representantes de medicamentos. Mas, 
também recebemos de qualquer pessoa 
que tenha medicamento dentro do prazo 
de validade e não está fazendo mais uso.”

Gabriel 
Bonfim

Conheça um pouco 
sobre a Farmácia Paroquial

“Porque te restaurarei a saúde, 
e te curarei as tuas chagas, diz o 

Senhor.” Jr 30:17

 “É muito gratificante saber que você 
pode ajudar pessoas que precisam.” 

Ela ainda nos explicou o que é ne-
cessário para ser voluntário. “Para fazer 
parte do voluntariado, a pessoa precisa 
ser farmacêutica. Se você é farmacêutico 
e ficou interessado em ajudar, compareça 
na Casa Paroquial, às segundas-feiras, no 
horário que faço atendimento e eu passo 
todas as informações necessárias (veja 
as indicações ao lado). Já a doação de 
remédio é feita na própria paróquia. O 
interessado precisa falar com a Ariuce, 
ou então ir até a Casa onde funciona a 
farmácia, no horário de funcionamento, 
e fazer o pedido para o farmacêutico que 
estiver atendendo”, conclui Eloísa.

Para mais informações:
Contato: 
Eloisa Farmacêutica (17) 98101-2807
Atendimento: 
às segundas, das 19h às 20h. 
Local: Casa paroquial que fica ao lado 
da Igreja.

Os novos diáconos da Diocese Thiago e Carlos Siól
Com com Jeová na Catedral 

durante o Diaconato
Apresentação dos seminaristas 

diocesanos para o curso de Teologia

Apresentação dos seminaristas 
diocesanos para o curso de Filosofia

Aniversário da Diocese

Receberam o Diaconato os 
seminaristas Thiago e Carlos Siól
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Professores, doutores, empresários, 
profissionais, trabalhadores seja de alto ou 
baixo escalão são gente. Os pais também 
são gente, como os filhos também!

Na atual circunstância, com os avan-
ços e as inovações, os valores vêm sendo 
deixados de lado, inclusive o que era 
cultivado como forma de alicerce para 
o bom caminhar da educação e criação. 
Com o passar do tempo, vem ocorrendo 
uma inversão de valores e, com isso, 
o papel dos pais e dos filhos tem sido 
cultivados de maneira errônea. Uma das 
justificativas é a de que “Os pais hoje 
quase não dispõem de tempo para os seus 
filhos, cedendo, com a perda de hierarquia, 
autoridade e poder, sentindo que suprem 
a sua ausência.” Justificam a necessidade 
de se atirarem no trabalho sem disponibi-
lidade de tempo para exercer o verdadeiro 
lugar de pai e mãe. Neste caso, os pais 
acabam perdendo autonomia de tutores 
e educadores tornando-se, maioria das 
vezes, submissos e objetos da vontade 
dos próprios filhos. Os pais perdem a 
força dos seus direitos e se esquecem 
de suas limitações de recursos, na busca 
por não estarem em falta com seus entes 
queridos. Entretanto, essa busca insana, 
muitas vezes, não apresenta os resultados 
desejados ficando apenas a frustração 
de não serem as principais ou melhores 
referências que os filhos necessitam. Na 
verdade, o que os pais realmente precisam 
é estarem fortalecidos e conscientes de 
seus papéis, sem desanimar por causa 
dos acontecimentos, entendendo e acei-
tando as limitações, sabendo perdoar sem 
perder a autoridade, e serem um norte 
para a vida daqueles que estão sob sua 
responsabilidade. 

Ao se tornarem pais, as pessoas não 
são transformadas em superpessoas, 
super-heróis ou deuses. Continuam sen-
do o que são: gente que erra, que acerta, 
aprendizes das próprias práticas com o 
anseio de serem certeiros e justos com 
os filhos. As dúvidas sempre existiram e 
continuarão a existir. Os desafios mudam 
com as circunstâncias históricas, e nos 
desafiam na busca por soluções melhores 
como pais. 

Quando as pessoas se tornam pais 
jovens, cheios de sonhos e esperança, 

sentem certo poder até se conscientiza-
rem, pela maturidade, de que esse poder 
é ilusório, pois os filhos são bênçãos que 
lhes foram dadas e que cabe a eles cuida-
rem, amarem e orientarem os pequeninos. 
Normalmente, muitos se preparam, leem 
tudo o que cai em suas mãos e acreditam 
que aprenderam... Então, os filhos cres-
cem, adquirem personalidades próprias 
e independe deles, pais, no que os filhos 
poderão se tornar. 

 Muitas vezes, os pais, erroneamente,  
vivem em função dos filhos o tempo todo 
pensando serem donos deles! Mesmo 
exaustos, vão se doando, se anulando, 
renunciando seus objetivos e, muitas 
vezes, permitem serem desvalorizados 
pelos filhos que, ao crescerem, ocupam 
um lugar de querer e de poder. Nesse 
momento, já sem controle, os pais desa-
nimados, sentem o fardo da culpa e tristes 
percebem que foram além de suas forças. 

Na outra ponta, os filhos sentem-se 
poderosos. Os pais se veem perdidos no 
seu papel, sem autonomia, sem direitos 
e com muitos deveres, cujo resultado 
é o cansaço, o estresse o que os torna 
agressivos, cheio de cicatrizes, pela vida 
anulada por amor aos filhos. É preciso não 
perder de vista que os pais não deixaram 
de ser gente, com sentimentos, objetivos, 
desejos e também necessidade de viver 
alegrias. Para isso, precisam colocar 
em pratica seus limites de gente, que se 
constituem no direito de viverem o que 
gostam, com tempo de se alegrarem, de 
buscarem as vitórias e conquistas, viven-
do em unidade a hierarquia “pais – pais, 
filhos – filhos”, alimento essencial para 
a boa vivência.

 Bons pais não são aqueles que 
ocultam sua identidade na tentativa de 
provar amor aos filhos, permitindo tudo, 
mas sim gente com sentimentos e gostos 
próprios e com testemunhos e vivência 
dentro dos valores, da espiritualidade 
e moralidade com autonomia, respeito, 
sentimento e com a força no SIM ou no 
NÃO por amor dentro das 
necessidades para o bem 
comum da família!

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

AMOR EXIGENTE
O 2º Princípio Básico do 

Amor-Exigente é: Humanizador
“OS PAIS TAMbéM SãO GENTE”

Novos Acólitos 
Caio Estrozi de Oliveira
Felipe Benzoni Alves
Matheus Kudo
Mateus Morial Rossi
Sara Montecino

NOVOS COROINHAS E ACóLITOS
No dia 28/01, ocorreu a investidura dos novos coroinhas e 

acólitos que foram preparados pela Sidneia que deixa a coor-
denação e, em seu lugar, assumem Daniela e Júnior. 

Todos assumiram o compromisso de servir o altar; depois 
suas vestimentas foram abençoadas e, já vestidos, foi a vez de 
eles serem abençoados. Este foi um momento de grande alegria 
para a comunidade: são crianças e adolescentes respondendo 
ao chamado da Igreja no Ano do Laicato.

Novos coroinhas
Davi Marcelo de Castro 
Eduardo Sandim dos Santos
Julia Garcia Ferrari
Leticia Figueiredo Cabral 
Lorenzo Floriano Dias
Mariana Morial Rossi 
Pedro Henrique Galhardo Coelho 
Romero José Pereira Marques Sant’Anna
Sofia Bolognini Soares 

Marcos Otero, Débora Toledo, Terezinha Vieira, Danilo Macedo
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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.

Nossa Senhora de Lourdes recebeu 
este título pelo fato de ter aparecido na 
cidade de Lourdes, localizada no sul da 
França, aos pés dos Montes Pirineus.

Em Lourdes, na gruta de Massabiele, 
Nossa Senhora apareceu dezoito vezes 
a Santa Bernadete, que na época era 
uma menina de 14 
anos. A primeira 
aparição deu-se no 
dia 11 de fevereiro 
de 1858, numa tar-
de úmida e fria. A 
menina Bernadete 
estava procurando 
gravetos para sua 
mãe, quando avis-
tou uma luz que 
saía de uma gruta. 
Aproximando-se, 
viu uma linda jo-
vem, que aparen-
tava ter de 16 a 17 
anos, conforme ela 
mesma descreveu. 
Ela vestia uma 
túnica branca com 
uma faixa azul na 
cintura e carregava 
um terço na mão e 
a convidava a rezar.

Nessas aparições 
Nossa Senhora, geralmente com um 
lindo sorriso, fala de penitência e da 
necessidade de rezar pelos pecadores. 
Pede também que ali se construa uma 
capela e quer procissões. 

O que isso significa? Por que uma 
capela senão para que seja celebrada a 
Eucaristia? E por que procissões, senão 
como símbolo da Igreja que caminha 
na fé?

Numa das aparições, a Virgem pede 
a Bernadete que raspasse um lugar 
na rocha para beber água. A menina 
obedeceu, raspou a pedra e dali brotou 

um filete de água, que se transformaria 
na fonte milagrosa de Lourdes. Ali 
muitos milagres aconteceram e ainda 
acontecem. Doentes do mundo inteiro 
para lá se encaminham para pedir suas 
bênçãos, suas curas, bebendo dessa 
milagrosa água.

Na última apa-
rição, Bernadete 
perguntou quem 
era ela. A resposta 
veio com essas 
palavras: “Eu sou 
a Imaculada Con-
ceição”.

A mensagem 
de Nossa Senhora 
de Lourdes, con-
sistia no chama-
do à conversão, 
oração do terço 
e, principalmente, 
a confirmação do 
Dogma da Imacu-
lada Conceição de 
Maria, que havia 
sido proclamado 
solenemente pelo 
Papa Pio IX quatro 
anos antes, ou seja, 

em 1854.
Em sua expres-

são mais simples, a mensagem de 
Lourdes pode ser sintetizada como a 
Virgem sem pecado que vem socorrer 
os pecadores. Sua festa é comemorada 
todo dia 11 de fevereiro, data de sua 
primeira aparição. Nossa Senhora de 
Lourdes nos abençoe e também a todos 
os doentes de nossa comunidade.

NOSSA SENHORA DE LOURDES
APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Regina Céli 
Pinhata Novelini

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Imagem de Nossa Senhora de Lourdes

BALANÇO FINANCEIRO 
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Sandra Freire
Coord. CPP - Capela

FEVEREIRO/201810

 Aniversariantes do mês

ACONTECIMENTOS DA CAPELA
Na edição passada, quando apresentamos os coordenadores das pastorais e movimen-

tos de nossa paróquia, houve falhas em relação aos integrantes da Capela São Pedro. 
Pedimos desculpas aos envolvidos e apresentamos agora a lista correta.

COORDENADORES DA CAPELA SãO PEDRO – 2018

Equipe de  Música:
Carlos Eduardo B. 

de Oliveira

MECEs:
Denise Aizar

Tesouraria:
Marilda de

Lourdes Possi

Liturgia:
Solange Contieri 

Tofanini

Equipe de Leitores:
Erika Tofanini

Conselho de assuntos 
Econômicos:

Waldira Tavares Nonato

Conselho Pastoral:
Sandra Aparecida 

Freire da Silva

Coroinhas e Acólitos:
Conceição Aparecida 

Tognoli Neves    

Catequese:
Aline Bardela Rocha

Dimensão Juventude:
Elaine Cristina da 

Silva

Grupo de Oração 
- Restaurados nas 
Chagas de Cristo 

(RECHACRI):
Sueli de Freitas 

Sartori

Grupo de 
Adolescentes - 

JAAC:
Ana Julia Sarti

Grupo de Jovens da 
Capela - EFETA:

Bianca Vicente Alves

Pequena Comunidade - 
Setor N.Sra. Aparecida:

Cláudia Ribeiro 
Macedo

Pequena Comunidade - 
Setor N.Sra. das Dores:

Olga Vale Mateus

Eventos:
Sebastião Prandi

Comunicação:
Roseleine Gonzales

Pastoral Familiar:
Leandro e Eliane

Pequena Comunidade 
- Setor Famílias Unidas 

pela Fé:
Célia Maria Lopes 

Lima

Pequena Comunidade - 
Setor Terra de Sta. Rita:

Maria de Fátima 
Jesus Santana

Crisma:
Odair Neves

Vicentinos:
Alcir Ferraz

Dízimo:
Eustáchio G. 
Rodrigues  e

Cleide Maria T. 
Gonzales      

Pequena Comunidade 
- Setor N.Sra. Perpétuo 

Socorro:
Waldira Tavares Nonato

O músico, na Igreja, é chamado a ser, 
antes de tudo, um ministro do louvor, que 
glorifica a Deus com seu instrumento, atra-
vés do seu canto que, muitas vezes, pode 
levar uma pessoa à conversão ou fazer 
com que ela renove o gosto pela oração.

A capela São Pedro conta hoje com 
três equipes de música que se revezam nas 
missas de domingo, terça-feira, grupo de 
oração, acampamentos e outros eventos. 

Fernanda Stefanini, que está na equipe 
de música da capela há 14 anos, iniciou 
sua participação quando ainda era membro 
do grupo de jovens. Na época, o intuito 
era ajudar a equipe do seu Alcir, único 
ministério de música então. “Quanto à 
escolha dos cantos para a missa, procura-
mos buscar músicas que contribuam para 
a profundidade dos momentos litúrgicos. 
A união das equipes contribui com o cres-
cimento, aprendizado e espiritualidade do 
ministério: nós trocamos experiências, 
partilhamos as dificuldades e, nas missas 
festivas, os corais se unem, o que tem dado 
muito certo”, afirma Fernanda que ainda 
reforça a importância da comunicação 
com a equipe de liturgia para passar o 
que o padre solicita.

“Devemos exercer o Ministério de 
Música que nos foi confiado com muita 
seriedade e responsabilidade, pois quando 
nos colocamos a serviço da Igreja não 
sou eu mais quem canto ou toco, mas é 
Cristo quem canta ou toca em mim. É 
muito importante a unidade dos músicos 
e, como músicos vocacionados que so-
mos, devemos sempre lembrar de dizer: 
“Eis-me aqui.”, pois a Igreja, precisa do 
nosso “sim” e que coloquemos os nossos 
dons à disposição dela. Devemos buscar 

Unidade e Espiritualidade do 
ministério de música na Igreja

União dos corais na missa do Natal
com humildade não só o aperfeiçoamento 
técnico, mas sobretudo o aperfeiçoamento 
espiritual”, completa Carlos Eduardo, o 
Kadu.

O testemunho confirma que Deus nos 
prepara para a missão. Solange Contieri 
Tofanini ouviu seu chamado numa mis-
sa de domingo na capela quando ficou 
encantada com o coral e, ao final da 
missa, foi elogiar a espiritualidade das 
pessoas que ali cantavam. Naquele dia, 
foi convidada pelo Flávio e pela Waldira 
para cantar com eles. “Assim começou 
minha transformação de vida, hoje faço 
parte do coral, a minha alegria em servir 
a Deus é incomensurável. Estar com Deus 
me trouxe a força e a serenidade para 
vencer as dificuldades e as tormentas”, 
relata com muita emoção como tem sido 
o seu “sim” ao Senhor. 

“E Davi ordenou aos chefes dos levitas 
que designassem alguns dos seus irmãos 
como cantores, para tocarem com instru-
mentos musicais, com alaúdes, harpas e 
címbalos, e levantassem a 
voz com alegria.” (1Crô-
nicas 15:16)
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Sandro faz uma 
homenagem à 

fundação da nossa 
paróquia

Padre Sílvio profere palestra no Grupo de 
Oração sobre o Amor de Deus

Noivado de Nabila e Leandro
Momento de evangelização

Missa na Rede Vida

Pe. Silvio comove a todos  
homenageando o enfermeiro 

que cuidou dele no período em 
que esteve no hospital

Falecimento 
da Sra Nelsina 
Borges, agente 

da Pastoral 
da Acolhida e 
membro dos 
Vicentinos da 

Paróquia Menino 
Jesus de Praga

Evangelização Infantil do Grupo 
de Oração

Equipe da Pastoral do Empreendedor

Com os amigos Guilherme e 
esposa

Chá de bebê de Giovanna, filha de 
Kelly e Fábio Carneiro

Bênção inaugural da loja 
Colchões Mais

Apresentação dos gêmeos 
Thomás e Francisco, filhos de 

Fernanda e Diego

Pe. Silvio, pe. Leandro e diácono 
Aristídes abençoam a comunidade
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Pe. Sílvio com Roberto Tannus

Ariuce com o afilhado Lorenzo e família

Ariuce e a filha Liury com os amigos 
Sílvia e Debiê

Sílvia Damacena parabeniza 
a jornalista da Pascom  Karina Catelan 

pela formatura

Lenora Floriano, formada em 
Fisioterapia, ladeada pelo pais Joaquim, 

Mariângela e o irmão Lorenzo

Leandro, com mãe Drª Eni Goloni, 
aprovado em Medicina na USP

Samuel Braga com a namorada 
Mariana Risso Basso, aprovada  em 

Medicina FAMECA - Catanduva

Gabriela Tadini Martins comemora a 
formatura em Odontologia

Letícia de Pádua, MISS Rio Preto, 
passará a coroa à sua sucessora 

no concurso MISS Rio Preto, 
no dia 18 de maio, no Teatro 

Municipal PAULO MOURA, com 
renda revertida para o Asilo dos 
Velhinhos São Vicente de Paulo

Vem aí o 
MISS Rio 

Preto 2018...


