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A vida é assim mesmo, um misto 
de dor e alegria. Foi assim a nossa 
salvação: Deus nos empresta se Filho 
único para isentar-nos do pecado e da 
morte. Esse mistério que só é capaz de 
entender quem ama. No sofrimento tudo 
é silêncio, imobilidade; a alma que é 
envolvida pela dor padece, geme, cho-
ra, se sente imobilizada, até assustada 
como numa escuridão da noite. A dor 
parece ser única, pessoal, indivisível e 
até parece ser infindável. Esse drama 
do sofrimento abala a alma e somos 
como que obrigados a disfunção de 
conviver com algo que não escolhemos. 
Mas é o preço desse traço humano que 
carregamos na nossa existência. Entre-
tanto Deus, na sua infinita misericórdia, 
divide a dor conosco e nos envia seu 
Filho amado para experimentar essa 
carga humana insuportável. Esse é o 
truque de um Deus como o nosso, de 
nos fazer passar da morte para a vida. 
Somente Cristo morto e ressuscitado dá 
uma resposta satisfatória às perguntas 
que fazemos quando sofremos: “Por que 
vivo e por que morro? De onde venho 
e para onde vou?”

Mesmo trabalhando e se ocupando 
como os outros, nós, cristãos, todavia, 
temos a plena convicção de que a ple-
nitude da vida não pode ser alcançada 
aqui. Sendo fiéis a Cristo, a Vitória sobre 
a morte e o pecado será fruto da nossa 
esperança nele depositada.

Assim como as mulheres que vão de 
madrugada chorar no túmulo de Jesus, 
também é a nossa vida. Tudo é silêncio 
na terra, imobilidade, calma, enquanto 
as mulheres assustadas, na escuridão 
da noite, encontram o sepulcro vazio 
sacudida por um frêmito de vida, são 
despertadas do seu torpor, com a notícia 
do anjo: “Aquele a quem procurais não 
está morto. Ele está Vivo.”

Eis a explosão da VIDA: tudo que 

era inerte se transforma em movimento; 
começam a andar com rapidez, correm 
para anunciar aos apóstolos, levam uma 
BOA NOTÍCIA (Evangelho). Deus 
interveio, escancarou o sepulcro, a 
vida explode novamente com toda a 
sua força.

Queridos irmãos, para nós a Páscoa 
é isso. No mundo em que vivemos nos 
deparamos com situações nas quais a 
morte parece dominar de forma abso-
luta; o silêncio parece comemorar a sua 
vitória. O poder, o princípio da força, a 
discriminação, a injustiça, o fermento 
da astúcia parecem, por vezes, esmagar 
definitivamente as forças da vida e o ho-
mem se sente como que retraído e inerte 
diante do triunfo do mal. O desânimo, a 
acomodação diante dos sinais de vitória 
da morte, porém, serão compatíveis com 
a fé na ressurreição de Cristo?

As mulheres no preceito judaico 
eram discriminadas e não eram con-
sideradas testemunhas idôneas. Pois 
bem, Deus as escolhe exatamente para 
proclamar ao mundo o primeiro anún-
cio de que a morte foi vencida. Essas 
mulheres representam todos nós que 
em meio às angústias da vida cremos na 
Vitória do bem sobre o mal, do perdão 
sobre o ódio, da conduta de amor sobre 
o egoísmo, da partilha sobre a ganância, 
da luz sobre as trevas...Como Jesus fez, 
uma vida consagrada aos irmãos não 
termina com a morte, mas se abre para 
a plenitude da Vida em Deus.

A todos nossa gratidão por assumir 
entre nós a superação daquilo que con-
duz à morte e por se dedicar àquilo que 
conduz à VIDA PLENA!

FELIZ E SANTA PÁSCOA!

Queridos paroquianos, vida 
no Ressuscitado para todos!

“Sal da Terra e Luz do Mundo” 
(Mt 5. 13-14), a passagem bíblica é o 
tema de partida do Retiro Quaresmal 
2018, que acontece nos dias 12,13 e 14 
de março. Ser sal e luz do mundo está 
ligado ao significado de ser discípulo 
de Cristo. A parábola do sal da terra 
e da luz do mundo tem por objetivo 
demonstrar que, assim como o sal in-
sípido perde o seu valor e função, tal 
é a condição daqueles que deixam de 
ser discípulos. Acerca desse trecho, Pe. 
Evandro Landri, pregador convidado de 
Brasília, receberá a comunidade para 
um período de reflexão e preparação 
para a Páscoa.

A Paróquia Menino Jesus de Praga 
promove por mais um ano o retiro, 
que é tempo de encontro com Deus e 
preparação do coração para reviver os 
caminhos percorridos até a Páscoa de 
Jesus. Os três dias de retiro terão início 
às 19h30 e seguem até às 22h, com foco 
no fortalecimento da espiritualidade e 
do real significado da Quaresma.

Direcionado para todas as idades, 
o encontro de três noites contará com 
diferentes atividades e dinâmicas.  José 
Reinaldo Arado, 
Membro da CLC-
CM - Comunidade 
de Leigos Consa-
grados Comunhão 
e Missão, assume 
a missão, na última 
noite, de comentar 
e abrir discussão 
sobre o Documento 
105 da Conferên-
cia Nacional dos 
Bispos do Brasil 
(CNBB). O Docu-
mento apresenta 
os cristãos, leigos 
e leigas, como ver-
dadeiros sujeitos 
eclesiais, para que 
compreendam a sua 
vocação e missão de 
atuarem nas dife-

Tatiane
Versiani

Retiro Quaresmal
Encontro acontece nos dias 12,13 e 14 de 

março com a presença do Pe. Evandro 
Landri, pregador convidado de Brasília

rentes realidades em que vivem, seja 
na sociedade, no trabalho, na família 
ou entre amigos.

“A discussão é essencial para a 
Igreja, para que os leigos saibam como 
atuar de forma efetiva como membro do 
corpo eclesial, afinal, desde o batismo 
cada um somos a Igreja todos os dias”, 
destaca Katia Manzano, uma das orga-
nizadoras do Retiro Quaresmal 2018.

Para participação é essencial prévia 
inscrição, que pode ser realizada após as 
missas da paróquia ou pelo site www.
meninojesusdepraga.org.br. Para os 
participantes, muitas surpresas estão 
sendo preparadas com carinho pela 
equipe de organização.

“Esperamos uma grande participa-
ção da comunidade, assim como acon-
teceu ano passado. Estamos preparando 
cada detalhe para que os três dias de 
Retiro Quaresmal sejam um período 
de crescimento e aprendizagem para 
cada participante”, ressalta 
Katia.
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Artigo
Por Diácono Aristides

Avareza – um dos sete pecados capitais – vem do latim 
avare e significa “desejar com avidez”. Avarento é quem se 
apega imoderadamente às riquezas deste mundo. É aquele 
que doentiamente prioriza o dinheiro e os bens materiais 
e deixa Deus em segundo plano. Gananciosa, a pessoa 
prefere os bens materiais ao convívio com Deus, fazendo 
daqueles um verdadeiro ídolo. É a síndrome de acumular, 
juntar coisas, tornar-se escravo delas. 

A psicologia ensina que não é difícil traçar o perfil de 
quem sofre de avareza, o chamado pão-duro, mão de vaca, 
unha de fome etc. Dizem os psicólogos que os avarentos 
geralmente tiveram pais bastante rígidos, controladores e 
pouco flexíveis. Além disso, sofreram privação ou escas-
sez de recursos materiais na infância. Já adulto, é como 
se ele se defendesse de um mundo que considera hostil, 
através da retenção de dinheiro ou de qualquer outro bem 
que lhe represente segurança. Educar financeiramente um 
poupador contumaz pode ser tão difícil quanto um gastador 
compulsivo, avaliam. 

Para a Bíblia, o problema não está nos bens em si que, 
enquanto criados por Deus, são bons. O problema é o apego 
ao dinheiro pelo dinheiro. Nesse caso, não há equilíbrio no 
uso dos bens. Descamba-se, então, com ligeira facilidade, 
para outros pecados, como o furto, a fraude, a corrupção 
e a mentira. 

No Novo Testamento, são muitas as passagens que 
alertam para o perigo do apego às riquezas. Jesus mostra 
que é tolice acumular bens para garantir a própria vida (Lc 
12,3-21) e revela que a ilusão da riqueza é capaz de sufocar 
a Palavra (Mt 13,22), advertindo que não é possível servir 
a dois senhores (Mt 6,24). 

Assim, não podemos desperdiçar a vida na ilusória 
busca de bens materiais e riquezas, pois eles desviam a 
nossa atenção da verdadeira riqueza, que é a amizade de 
Deus. Não podemos acumular egoisticamente, pois os bens 
materiais, as riquezas, são como vento que passa, são pura 
vaidade. A riqueza da vida não consiste em ter muitos bens 
ou todos os bens que deseja. O mais importante é ter um 
coração pobre, desapegado dos bens materiais, ser livre 
das correntes dos bens materiais porque ali encontrará a 
sabedoria da vida. 

Às vezes a pessoa tem tanto dinheiro, muitos bens, mas 
é pobre porque a avareza e a ganância não lhe permitem 
ser rica para Deus. Não consegue viver a lógica de Deus 
fundada na partilha, na doação, na comunhão. Vive com 
um coração endurecido, egoísta, individualista, que rompe 
a comunhão com Deus e com os irmãos. 

O mais importante é tornar-se rico diante de Deus, 
usar os bens e a riqueza com sabedoria e prudência, 
transformando-os em oferta a Deus. Não os tem como 
consistência de sua vida, mas deles se serve para criar 
vínculo de fraternidade, assumindo os reais valores que 
causam a verdadeira felicidade. Tudo deve estar a serviço 
da humanidade. 

Enfim, livra-nos Senhor da ganância incontrolável, do 
apego material e do pecado da avareza que nos impedem 
de partilhar a vida e os dons que recebemos com os mais 
necessitados!

Os Sete Pecados Capitais: Avareza
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TESTEMUNHO“Missas na comunidade”
Missa de São Brás

Missa da Festa da 
Apresentação do Senhor e 

Apostolado da Oração

Missa do empreendedor Missa na Rede Vida

Missa por Cura e Libertação

Existe uma frase que fala 
que quem passa em nossas vidas 
deixa um pouquinho de si e leva 
um pouquinho da gente. É assim 
que Jean Carvalho Lopes sentiu 
sua acolhida aqui na Paróquia 
Menino Jesus de Praga. Como 
forma de agradecimento, ele 
nos deixou uma mensagem 
contando sobre sua experiência 
na comunidade. Confira: 

“Em 2013 me mudei para São 
José do Rio Preto para cursar 
Engenharia de Controle e Auto-
mação. Após deixar minha casa e 
minha família em busca do meu 
sonho, eu trouxe comigo todo 
ensinamento que meus pais me 
deram, e a certeza de que além 
do conhecimento acadêmico, eu 
necessitava continuar buscando 
a Deus.

Este Deus foi tão generoso 
comigo que preparou uma mo-
radia a 3 quadras da igreja. Na 
primeira semana fui até a secre-
taria da paróquia para conversar 
com o padre, fiquei aguardando 
alguns minutos e logo me encon-
trei com um homem cheio de 
carinho, simpatia e fé, o Padre 
Silvio, a quem contei minha 
história e foi então que ele me 
aconselhou a participar do grupo 
de jovens JUPAC.

Então no sábado seguinte às 
17h, fui até o salão da paróquia 
para participar do grupo. Fui 
acolhido e tive a certeza de que 
realmente aqui era o lugar que 
Deus havia preparado para mim. 
Passaram os dias e logo comecei 
a ajudar na equipe de música do 
grupo, com o tempo vieram as 

Acolher o próximo é como 
acolher o próprio Jesus

Jean Carvalho Lopes concluiu curso 
Engenharia de Controle e Automação e 

recebe sua família na missa
primeiras 
m i s s a s , 
os  p r i -
m e i r o s 
retiros e 
os primeiros encontros.

Em meio a tudo que o am-
biente universitário oferece, 
muitas vezes coisas bem con-
trárias ao que a Igreja Católica 
Apostólica Romana nos ensina, 
tive a oportunidade de vivenciar 
nestes 5 anos de graduação a 
forma mais linda do amor de 
Deus. Na Paróquia Menino 
Jesus de Praga conheci amigos 
que quero levar para vida, tive 
a graça de ser presenteado com 
uma namorada que me ajudou e 
esteve ao meu lado durante todas 
as dificuldades enfrentadas e a 
tristeza por estar longe de casa, 
ganhei vários pais e mães e pes-
soas que estarão para sempre em 
meu coração.

Encerro minha graduação 
com a certeza em meu coração 
de que é aqui nesta igreja que eu 
desejo continuar a minha vida, 
um dia me casar, poder batizar 
meus filhos e vir às missas em 
família.

Obrigado a todos que direta 
ou indiretamente colaboraram 
nestes 5 anos de graduação, de 
forma especial aos meus pais  - 
Hélio e Cássia - que me educa-
ram na fé Católica ensinando que 
o que temos de mais 
valioso nesta vida é 
o amor de Deus. ”

Karina 
Catelan



Gabriel 
Bonfim
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Maria, mãe de Jesus, sofreu, 
conforme contadas na Bíblia, sete 
dores. Cada uma delas corres-
ponde a um momento de enorme 
aflição em sua vida: A profecia 
de Simeão sobre Jesus; A fuga da 
Sagrada Família para o Egito; O 
desaparecimento do Menino Jesus 
durante três dias;  O encontro 
de Maria e Jesus a Caminho do 
Calvário (Lucas 23:27-31); Maria 
assiste ao sofrimento e morte de 
Jesus na Cruz - Stabat Mater (João 
19:25-27);  Maria recebe o corpo 
do filho tirado da Cruz (Mateus 
27:55-61); e Maria observa o 
corpo do filho ser depositado no 
Santo Sepulcro.

Uma produção de peso e 
emocionante foi montada para 
apresentar As Sete Dores de Ma-
ria, no próximo dia 27 de março, 
às 20h30, na própria Paróquia 
Menino Jesus.

O elenco é composto por cin-
quenta e nove atores voluntários 
da paróquia, doze pessoas nos 
bastidores, entre direção, produ-
ção, cotrarregras, técnicos de luz e 
som, figurinistas e músicos. A ideia 
é mostrar que Maria também tinha 
a presença clamorosa do Espírito 
Santo. Mas isso não a deixava 
imune do sofrimento quando se 
tratava sobre algo que coloca em 
risco filho Jesus. 

Na encenação, sete mulheres 
fazem o papel de Maria. Todas de 
pastorais da paróquia. São elas: 

Bruna Hadad (Coordenadora do 
Crisma); Juliana Nikles (Pastoral 
da Família); Fernanda Borges 
Cosenza (Coral); Luzia Gomes 
(Coordenadora da Cozinha Pa-
roquial e Ministra de Eucaristia); 
Michella Durval (Acampamento 
e Catequista Primeira Eucaristia); 
Léo Montecino (Coral e Ministra 
de Eucaristia); Vanessa Santos 
Peres (Catequista Primeira Eu-
caristia).

Para o diretor Eder Carvalho, 
dirigir essa peça está sendo uma 
bênção. “Ver o esforço de todo o 
elenco para a concretização do 
trabalho, a união da comunidade 
mostrando sua devoção a Nossa 
Senhora através da arte é emocio-
nante. Queremos levar esse senti-
mento para os fiéis e evangelizar 
dessa forma tão linda e lúdica!”

Ficha técnica:
Direção: Eder Carvalho (Pe-

queninos do Senhor e Cozinha 
Paroquial) 

Supervisão: Walter Máximo 
(Dízimo)

Produção: Renata Teodoro 
(Coordenação Ministros de Eu-
caristia), Carlinhos (Acampa-
mento), Sandro Castro (Eventos).

Dirigente Espiri-
tual: Padre Silvio

O Diácono Michel Hen-
rique Garcia Candeu iniciou 
seu chamado no seminário no 
ano de 2009, após um encontro 
vocacional; de lá pra cá, foram 
quase dez anos de muita obedi-
ência e amor a Deus. O Diácono 
é bem conhecido em nossa 
paróquia, pois já trabalhou 
aqui por dois anos ajudando em 
celebrações e missões. Agora, 
ele está se preparando para a 
maior bênção da vida, segundo 
ele, a de ser padre. 

 Sua ordenação será no 
próximo dia dois de março, em 
Votuporanga. Por isso, fizemos 
uma entrevista com o Diácono 
que destacou as alegrias e difi-
culdades desse caminho como 
seminarista. 

MM: Como foi a con-
vivência com os irmãos de 
caminhada? E os estudos?

Diácono: No ano de 2009, 
ingressamos no Seminário 
nossa Senhora da Paz, em São 
José do Rio Preto tendo como 
reitor Padre Anderson,  que nos 
acompanhou até o final daquele 
ano. Em 2010, fomos admi-
tidos ao seminário Sagrado 
Coração de Jesus em São José 
do Rio Preto para os estudos de 
Filosofia, assim durante os anos 
de 2010, 2011 e 2012 cursamos 
Filosofia com seminaristas de 
outras dioceses: Barretos e Ca-
tanduva. Com término do curso 
e de Filosofia, no ano de 2013, 
iniciamos a Teologia. De modo 
especial, cursei paralelamente 
ao seminário a Faculdade de 
Psicologia.

MM: Fale um pouco so-
bre os desafios na vida como 
seminarista.

Diácono: Caminhada vo-
cacional tem grandes desa-
fios: momentos de alegria, de 
choros, crises, desertos que 
devemos viver intensamente, 
como próprio Cristo vai para o 

deserto e ali permanece durante 
40 dias e, nós, chamados à mis-
são, devemos seguir os passos 
do Mestre e ir para o deserto. 
Isso é confiar plenamente no 
que o Senhor tem para cada um 
de nós. Ao longo do processo de 
discernimento, muitos foram 
desistindo; apenas dois serão 
ordenados agora.

MM: Você teve incentivos? 
Diácono: Sobre os in-

centivos, eu não tive... Muito 
pelo contrário: em 2008 eu 
era funcionário concursado, 
ganhava relativamente muito 
bem, e meus pais não aceita-
vam a minha partida para o 
seminário. Foi uma luta, um 
desafio enfrentar meus pais 
para responder “sim” a um 
chamado de Deus.

MM: Desde quando você 
sentiu que queria ser padre? 

Diácono: Na minha in-
fância, eu falava que queria 
ser padre, entretanto durante 
a adolescência essa conversa 
se dissolveu. Mas uma vez 
escolhido por Deus no ventre 
da mãe, como diz o profeta 
Jeremias no capítulo 1, não 
temos volta. Com 16 anos, 
voltei às minhas atividades no 
grupo de jovem que fez com 
que a semente que existia mim 
brotasse ardentemente.

 
MM: Consegue descrever 

o que está sentido “quase 
padre”? 

Diácono: Sensações, no dia 
de hoje, às vésperas da orde-
nação são milhares: felicidade, 
alegria, realização e emoção; 
ansiedade, o choro, o desejo 
de exalar o cheiro de Deus...

P: Para encerrar, fale um 
pouco sobre a ordenação.

Diácono: Minha ordenação 
sacerdotal será no dia 2 de 
março, sexta-feira, às 19h30, 

na Catedral de Nossa Senhora 
Aparecida, na cidade de Votu-
poranga. A diaconal aconteceu 
também em Votuporanga. Na 
época, como pertencia à dioce-
se de Rio Preto, era igreja Ma-
triz de Nossa Senhora Apareci-
da. Fui ordenado diácono pelo 
excelentíssimo reverendíssimo 
dom Tomé, bispo de São José 
do Rio Preto. Para a ordena-
ção sacerdotal, espero o povo 
de Deus das comunidades de 
origem paróquia São Roberto 
Belarmino, de Pontes Gestal, e 
Paróquia São João Batista, em 
São Cristóvão, da cidade de 
Tanabi. Também convido toda 
a diocese de Votuporanga, além 
de amigos de outras dioceses 
e nossas paróquias de estágio 
pastoral: paróquia Santo Expe-
dito e paróquia Menino Jesus 
de Praga, ambas de São José 
do Rio Preto, paróquia São Se-
bastião do Distrito de Talhados. 
Meu convite é para que todos 
possam celebrar comigo este 
momento de tão grande alegria: 
a concretização do um grande 
passo, do meu “sim” a Deus. 
Sei que é apenas o começo, 
mas é o começo de 
uma longa jornada.

Marcela  Pinoti

Paróquia será palco da peça 
As Sete Dores de Maria

Espetáculo será no dia 27 de março, às 20h30 na própria Igreja

Diácono Michel conta sua história no seminário 
e  preparação para a Ordenação Sacerdotal
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Marcela  Pinoti

Com o intuito de incentivar os membros 
da paróquia que possuam perfil empreende-
dor, além da confiança ilimitada em Deus, 
da ética cristã e que carregam consigo o 
exemplo de Jesus como principal referên-
cia de sucesso, a Pastoral do Empreendedor 
tem como objetivos gerais, o acolhimento, 
cuidado e evangelização do empreendedor 
para vivificar o Reino de Deus.

Em entrevista com Edson Gatto, co-
ordenador da Pastoral do Empreendedor 
na Paróquia Menino Jesus de praga, ele 
contou um pouco mais sobre essa iniciativa.

MM: O que é a Pastoral do Empre-
endedor?

Edson Gatto: É uma pastoral da Igreja, 
com uma missão específica: cuidar pas-
toralmente dos empreendedores. Dessa 
forma, nasce a Pastoral do Empreendedor, 
para ser um lugar de acolhida  e vivência 
da Palavra de Deus, com linguagem e 
dinâmica próprias do mundo do empreen-
dedorismo. Por estar ligada diretamente à 
paróquia e à diocese, como todas as outras 
pastorais, ela é diferente de uma associação 
de empreendedores católica.

MM: O que faz a Pastoral do Em-
preendedor?

Edson Gatto: Evangelização entre 
os empreendedores. Proclama-se a Boa 
Nova de Jesus Cristo, por meio de uma 
linguagem apropriada, extraindo dos textos 
sagrados luzes e exemplos que possam 
iluminar o dia a dia dos negócios.  A Pas-
toral, também, fomenta no empreendedor 
a espiritualidade, ensinando-o a orar com 
os acontecimentos do cotidiano e ter uma 
postura de fé diante dos obstáculos. 

MM: Como isso é feito? 
Edson Gatto: Realizam-se missas com 

homilias e orações direcionadas aos empre-
endedores, bem como retiros de finais de 
semana e reuniões mensais ou semanais, 
com estudos da Palavra.

MM: Como fazer para participar 
da Pastoral?

Edson Gatto: É só comparecer às 
reuniões que acontecem toda a quarta 
terça-feira de cada mês, às 19h30. As 
missas direcionadas à pastoral ocorrem 
na segunda terça-feira no mesmo horário 
dos encontros, às 19h30. 

A Pastoral convida todos aqueles que 
possuem o perfil empreende-
dor a participarem e seguirem 
firme no mundo dos negócios 
baseados na Palavra de Deus.

Mais do que um concurso de beleza, 
o Miss desempenha um papel funda-
mental na sociedade: representar a voz 
e a alma da mulher contemporânea, que 
busca cada vez mais respeito, direitos 
iguais e o valor de suas opiniões.  Ser 
bonita, encantadora, carismática, ter 
atitude e ser simpática são qualidades 
fundamentais. Porém, os organizado-
res do concurso vão além. É preciso 
saber usar essas características para 
comprometer-se em causas nobres e 
fazer a diferença.  É importante usar 
o seu reinado e inspirar as pessoas a se 
dedicar aos menos favorecidos.

Sob a batuta de Padre Silvio Rober-
to, que acumula anos de experiência 
em concursos de beleza e tem no cur-

rículo dezenas de coroações de suas 
indicadas, o concurso tem o apoio da 
Prefeitura Municipal através da Secre-
taria de Desenvolvimento Econômico 
e Negócios de Turismo e será realizado 
no dia 18 de maio, às 20h30 no Teatro 
Paulo Moura.

A renda deste ano também será 
revertida ao Lar dos Idosos São Vicente 
de Paulo para a construção do Núcleo 
dos Acamados, com 28 leitos. O Lar 
tem um déficit mensal de R$40mil. 

Inscrições até o dia 20 de abril. 
Telefone para mais infor-
mações: 17 98215 2018.

VEM AÍ O CONCURSO MISS RIO PRETO 2018 
- BE EMOTION - VERSÃO MISS UNIVERSO 

 RENDA DO EvENTO sERá REvERTiDA AO LAR sãO viCENTE DE PAuLO

PASTORAL DO 
EMPREENDEDOR

Luís Netto

Equipe de coordenação do MISS 
Rio Preto 2018 fecha parceria com a 

Band local para o evento
Reunião de coordenação do 

MISS Rio Preto
Reunião e entrevista na Band sobre o 

MISS RIO PRETO 2018

Letícia de Pádua, Miss Rio Preto - 2017
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Luís 
Netto

Karina 
Catelan

CASAMENTOS NA PARÓQUIA 

Com os noivos 
vinícius e Manoela

Com os noivos 
Diego e Rafaela

No casamento de Filipe e 
Andréia, padre Sílvio com o 
cantor Zé Neto e a esposa

O cantor Cristiano também foi 
padrinho dos noivos Felipe e 

Andréia

No casamento de Filipe e 
Andréia, padre Sílvio com a 
cantora Marília Mendonça

No casamento de Filipe e 
Andréia, padre Sílvio ao lado 

dos padrinhos das duplas 
sertanejas Maiara e Maraísa, 

Zé Neto e Cristiano e 
Henrique e Juliano

Com os noivos Filipe e Andréia

Sabe aquele ditado que 
fala que no coração de 
uma mãe sempre cabe 

mais um? Pois é, as mulheres 
do grupo do Clube das Mães 
provam muito bem que isso 
acontece. Conversamos com 
a Darci Baruque, uma das 
integrantes do Clube, que nos 
contou um pouco mais sobre 
esse trabalho desenvolvido 

Frei Ignácio Larrañaga, 
capuchinho, foi o inspirador 
e organizador dos TOV - 
Talleres de Oracion y Vida, 
ou Oficina de Oração e Vida 
– sendo o responsável por 
criar e estruturar o conteúdo 
da Oficina e orientar os guias 
do mundo todo. Fundada em 
1984 como um serviço ecle-
sial aprovado pela Santa Sé, 
a Oficina é difundida em mais 
de quarenta países. 

Em conversa com a co-
ordenadora da Oficina de 
Oração e Vida da Paróquia 
Menino Jesus de Praga, Ma-
rinha Britto, ela contou que 
esse movimento leva o par-
ticipante, denominado como 
oficinista, de modo progres-
sivo, em uma vida de oração 
muitas vezes desconhecida 

por ele, mas que o auxilia a 
conhecer melhor a si mesmo, 
o próprio Deus, e também os 
outros que estão ao seu redor. 
As atividades são apoiadas na 
Palavra de Deus e nas diversas 
modalidades de oração. 

A fim de demonstrar como 
a Oficina de Oração e Vida 
pode transformar nossas 
vidas, Marinha contou como 
foi sua experiência ao come-
çar a seguir os preceitos do 
movimento.

“As oficinas me tiraram 
das noites escuras para a vida. 
Em 1990 me encontrava mui-
to triste, só chorava e deixava 
o tempo passar, perdi 12kg. 
Sofria da doença da alma, a 
depressão. Durante esse tem-
po, diversas pessoas levavam 
minhas roupas para serem 

abençoadas, com a intenção 
de me ajudar a sair daquele 
estado e durante a minha 
persistência em ser curada, 
resolvi me confessar depois 
de participar de um retiro. 
O padre recomendou que eu 
começasse a participar da 
Oficina de Oração e Vida; fui 
três vezes e a cada encontro, 
estudando a palavra de Deus, 
eu me sentia melhor e hoje 
estou curada.”

Se você também quer 
fazer parte desta experiência, 
as oficinas começarão no dia 
07/03, quarta-feira, às 19h30, 
na Casa Social da Paróquia. 

Venha!! Todos 
estão convidados a 
ingressarem 
nessa cami-
nhada.

Clube das Mães: um trabalho feito com amor
“O que devemos fazer então?”, 

perguntavam as multidões. 
João respondia: “Quem tem 
duas túnicas dê uma a quem 

não tem nenhuma; e quem tem 
comida faça o mesmo”.  

(Lc 3, 10-11)

em nossa comunidade. 
“O Clube das Mães iniciou 

por necessidade de atender 
as pessoas em situação de 
rua e famílias assistidas pe-
los Vicentinos. Procuramos 
na comunidade 
pessoas com 
habilidades em 
costura e as-
sim formamos 
a equipe com 
algumas costu-
reiras e artesãs. ” 

Ela ainda nos contou um 
pouco do trabalho desenvol-
vido. “Confeccionamos rou-
pas para bebê, para compor 

o enxovalzinho e distribuir 
para mães assistidas por nossa 
comunidade e outras que pre-
cisarem. E para os assistidos 
de rua fazemos colcha de 
retalhos para esquentá- los 

no inverno.”
Se você gos-

tou do trabalho 
do Clube das 
Mães e gostaria 
de participar, 
basta se apre-

sentar na secretaria 
da paróquia e falar 
com Ariuce.

“O bacana pelo que 
fazemos é ver a 

gratidão e a alegria 
das pessoas que 

recebem. ”

Oficina de Oração e Vida pode 
transformar a sua vida
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Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

José, príncipe da Casa Real de Davi 
e ao mesmo tempo humilde carpin-
teiro, nasceu em Nazaré, uma cidade 
pequena na região da Galileia. Era 
judeu praticante e acreditava no Deus 
único e esperava o Salvador, que iria 
libertar o seu povo.

É difícil avaliar a grandeza de sua 
missão. Como descendente de Davi, 
uma das tribos de Israel, cujo povo 
nasceu com Abraão, seu patriarca 
maior, José foi prometido em casa-
mento a Maria, jovem doce e singela 
que morava no Templo.

Depois do noivado, quando já 
estava preparando a casa para receber 
Maria, uma notícia abalaria seu cora-
ção. Maria disse que estava grávida, 
que havia recebido a visita de um anjo 
e que o fruto de seu ventre era obra do 
Espírito Santo.

José, cheio de dúvidas e com uma 
vergonha profunda, a de ter sido traído, 
pensou em abandonar Maria, mas, em 
sonho, um anjo do Senhor lhe revelou: 
“José, filho de Davi, não temas receber 
Maria por esposa, pois o que nela foi 
concebido, vem do Espírito Santo. 
Ela dará à luz um filho, a quem porás 
o nome de Jesus, porque ele salvará o 
seu povo de seus pecados.”

José, pessoa de uma grandeza inte-
rior, homem justo, de uma fé profunda 
e inteiramente disponível à vontade de 
Deus, apesar de todas as dificuldades, 
disse “sim” e, portanto, foi o escolhido 
por Deus para ser o protetor da família 
de Nazaré. Cuidou tão bem de Jesus e 
de Maria que a Igreja proclamou São 
José patrono das famílias, para que, 
por sua intercessão, ele possa velar, 
cuidar e proteger cada família que se 
entrega à sua confiança.

É considerado o Patrono da Boa 
Morte, porque morreu assistido pela 
Santíssima Virgem e pelo próprio Filho 
de Deus, Jesus, antes do início de sua 
vida pública.

O Papa Pio IX declarou-o padroeiro 
da Igreja universal. Sua festa litúrgica 
se dá todo dia 19 de março. E nós, 
cidadãos rio-pretenses, temos a honra 
de ter o nome dele em nossa cidade 
e comemoramos nosso aniversário 
junto a ele. 

Meus queridos e amados irmãos, 
vamos deixar São José cuidar de nossos 
lares e de nossas famílias.

MISSA DE ABERTURA DA CAMPANhA DA fRATERNIDADE

SÃO JOSÉ: príncipe da Casa 
Real e padroeiro da nossa cidade

W
M
C

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.
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Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otero, Rocardo Piovesan,Terezinha Vieira, Carlos Renato  e Danilo Macedo

Apresentação de Lorenzo 
à comunidade

Batizado de João 
Rafael Velani Garcia

Apresentação à comunidade de 
João Rafael

Batizado de Lorenzo Campos 
Lois, filho de Hélio e Cibele

Missa  da Quarta-feira de 
Cinzas e Abertura 
da Campanha da 

Fraternidade - 2018

Pe Sílvio e sua afilhada Marcela Chiara 
e Luís, seu esposo e a mãe Helena

No jantar dos 10 anos de 
sacerdócio do Pe Natal

Ministérios de Música da 
paróquia cantam juntos numa 

missa especial

Encontro dos crismandos da Paróquia Menino Jesus de Praga

No encontro dos crismandos

Mariana Risso recebe bênção 
de Pe Leandro para iniciar a 

faculdade de medicina

Homenagem do escritor Valdir ao 
Pe.Silvio, cuja biografia foi inserida 

na  história de Votuporanga

Heloise e a Miss Rio Preto 
Letícia de Pádua

Formação diocesana para 
catequistas

Daniela, aniversariante, com o 
esposo e a filha

Bênção para a Dona Neguinha

Com a diretoria da 
Americanflex em dia de 

bênçãos na empresa

Bênção à gestante

Bênção das alianças dos noivos

Almoço no congresso geral 
dos vicentinos de Rio Preto

Agentes do Clube de Mães 
paroquial na Pastoral da Acolhida

Reunião Pastoral da Família

Confraternização dos 
paroquianos do Vupac

Visita do Ferraresi com esposa e filha

Nemercio Simplicio concluiu o 
Cuso de fotografia Religiosa

Abertura do curso de formação de 
novos agentes para Pastoral da Escuta

Nossa querida Ariuce 
comemorou aniversário com o 

carinho dos paroquianos

Reunião da Pastoral da Saúde
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 Aniversariantes do mês

ACONTECIMENTOS DA CAPELA

P e l a 
p r imei ra 
vez a Paró-
quia Me-
nino Jesus 
de Praga 
r e a l i z a -
rá a Ceia 
J u d a i c a , 

u Um ritual característico de 
nossos irmãos judeus, que para 
eles recorda e revive a sua Pás-
coa, festa da liberdade, e para 
nós recorda e revive, através da 
Última Ceia, a nossa Páscoa, 
festa da libertação em Cristo e 
por Cristo.

Para Renata Teodoro dos 
Santos e João Laureano dos 
Santos, coordenadores da Mece 
(Ministros Extraordinários da 
Comunhão Eucarística) e ide-
alizadores do evento, a Ceia 
Pascal aprofundará também a 
compreensão das cerimônias 
litúrgicas da Semana Santa e 
Páscoa, repletas de figuras e 
alusões ao Antigo Testamento. 

“A participação na Missa será 
enriquecida se compreendermos 
mais claramente o momento que 
Jesus escolheu para instituir a 
Sagrada Eucaristia. É uma pre-
paração, em forma dramatizada, 

para o Tríduo Sagrado que cen-
traliza nossa atenção na essência 
do mistério pascal: o Cordeiro 
imolado que nos libertou do ca-
tiveiro com seu sangue. E assim, 
isto nos faz viver cada Missa de 
maneira mais completa, pois a 
Última Ceia foi o ápice, o termo 
de chegada de um velho rito, mas 
o começo, o ponto de partida de 
um novo”, explica Renata.

O evento será no dia 23/03, 
às 20h, no salão paro-
quial. 

As diferenças de papéis exis-
tentes nas relações familiares e 
sociais caracterizam valores que, 
quando bem assumidos, levam 
à conquista e à autoridade entre 
pais e filhos, alunos e professores, 
patrões e funcionários, elevando 
os conceitos que implicam as di-
versidades e pontos de vista que 
contribuem muito na construção 
de nossa identidade e status no 
meio em que vivemos. Uma 
revisão contínua de nossos con-
ceitos que nos leve a aceitar que 
não somos uma fonte ilimitada 
de recursos e que como seres 
humanos estamos propensos a 
não estarmos aptos a tudo que nos 
é proposto pela vida. Para isso, 
devemos avaliar e conhecer os 
nossos próprios limites: naturais, 
pessoais, físicos, emocionais ou 
econômicos e com isso saber que 
nossa maturidade e disposição 
vencem quando aprendermos a 
não exceder, mas aceitar os nos-
sos limites e, consequentemente, 
também dos outros. 

A consciência de que as dife-
renças também geram harmonia 
nos fortalece a não subjugar e a 
não nos sentirmos humilhados 
quando nos faltarem forças para 
ultrapassar nossos limites, seja 
na família, no trabalho, grupo de 
amigos, comunidades ou mesmo 
na sociedade não dispensando 
jamais o respeito aos papéis exer-
cidos com autoridade se neces-
sário, coerência na autonomia, 
indispensável amor e conferida 
a valorização do ser que ao papel 
exerce. Por isso é muito impor-
tante conhecer o nosso papel, 
seja qual for: pais, professores, 
coordenadores, dirigentes etc. 
A interdependência dos papéis 
promove a participação conjun-
ta e a soma de resultados com 
a disposição para a prática de 
determinadas ações dentro dos 
limites de cada um. Só há pais 
se existirem filhos, e filhos se 
existirem pais. Entendemos que 
sem desvios de papéis, partici-

pação harmônica e disciplinada 
é que gera a valorização pessoal 
de conceitos coerentes de humil-
dade e assertividade mesmo com 
a diversidade. 

O conhecimento de normas 
e regras fortalece nosso conhe-
cimento dos diferentes tipos de 
recursos ao nosso alcance dentro 
da ética da vida e da sociedade 
sempre alicerçado nos direitos e 
deveres de cada um, que apren-
de até onde ir, onde avançar 
ou exceder, ciente de que para 
resolver um problema é preciso 
aceitar que o desafio existe, mas 
saber sobre a disposição para 
dar o máximo sem desrespeitar 
à própria capacidade. Cabe-
-nos identificar prioridades em 
situações cotidianas, direitos e 
deveres; regras de convívio e 
sua importância a partir do que 
poderá vir: sentimentos de frus-
tração e perda, ações de aceitação 
ou não e criatividade que vá 
promover harmonia em nossas 
vidas e também das pessoas com 
que convivemos e que amamos!

Lembramos sempre que os 
resultados são melhores quando 
há sinceridade, franqueza e au-
tenticidade movidas pelo instinto 
do amor, daí é comprovado que 
manipulações, mentiras, arrogân-
cia e falsidade só servem para 
nos manter presos às crenças 
limitantes e que precisam ser tra-
balhadas, se realmente queremos 
mudar nossas vidas e estarmos 
aptos a mudar a maneira do outro 
que convivendo aprende com 
nossos testemunhos. A reflexão 
deste princípio nos remete à 
consciência de ações praticadas 
que nos levam a frustrações e 
sentimentos de incapacidade por 
não nos darmos conta de nossos 
recursos e limites. “Os recursos 
são limitados, o 
ser humano é limi-
tado a ser gente!”

PARÓQUIA MENINO JESUS REALIZA CEIA JUDAICA

Marcela  Pinoti

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Voluntária do Amor Exigente

AMOR EXIGENTE

3º Princípio básico do amor-exigente
Os recursos são limitados - Princípio Protetor

Missa de Cinzas na Capela

Formação para evangelizadores!

Curso formação para evangelizadores, 
ministério para crianças
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Procissão da Penitência e Café da manhã partilhado
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Bruno Missawa formado 
em Engenharia de Produção

Ana Jesuina Gomes - 80 anos

Samuel Braga segue para 
Araçatuba para cursar Odontologia 
e recebe o envio dos músicos do 

Grupo de Oração

Carminha e Ariuce 
presenteadas com um bolo no 
Gupo de Ginástica Lion Gong

Ariuce Schiavon concluiu o 
Curso de Fotografia Religiosa

André Botelho acolhe na Paróquia São Judas as 
fotógrafas do Curso de Fotografia Religiosa

Agentes da Pastoral da Escuta com a palestrante Fernanda LopesThéo, filho de Helen e Cássio

Cris Cirelli
(Medicina Veterinária)

Rodrigo Cremona Silva
(Direito)

Carmem Andres Souza
vai cursar Dança - Unicamp

Isabella Moreira de Brito
 ingressou na faculdade 

em Curitiba

Laís Costa, Engenharia Civil - 
UNESP Bauru

Júlia Forte, coordenadora do 
JUPAC, formada em Psicologia


