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Editorial

A

Pe. Silvio Roberto

Diletos irmãos em Cristo!

cabamos de celebrar a Páscoa
do Senhor; a nossa Páscoa.
Fomos agraciados com momentos especiais, significativos
e bem vividos durante o Semana
Santa. Tanto a matriz Menino Jesus
de Praga, como a Capela São Pedro
tiveram a presença maciça dos fiéis
demonstrando a maturidade e vivência da espiritualidade dos nossos
paroquianos.
Nosso retiro paroquial de Quaresma foi revestido de bênçãos: momentos preciosos nos levaram, por
meio das pregações do pe. Evandro
Landri e do José Reinaldo, a refletir
melhor sobre o tema do ano: o leigo,
que é chamado a ser LUZ DO MUNDO onde vive e desempenha suas
funções na família, no trabalho, na
comunidade e sociedade. Plausível a
resposta dos leigos ao nosso convite
e pela intensa participação nas três
noites do nosso Retiro Quaresmal.

Obrigado a Deus e a todos por isso
e por tudo!
Este ano tivemos, também, a
graça de conhecer e celebrar a CEIA
JUDAICA com a adesão dos ministros
extraordinários da Eucaristia e outros
(no total 100 pessoas) transportando-nos ao ritual da ceia pascal judaica,
na qual Jesus também participou no
seu tempo, possibilitando-nos a inserção na experiência que deu início
ao sacramento da Eucaristia.
Na terça-feira da Semana Santa,
com a participação de mais ou menos
60 paroquianos, que estiveram empenhados na preparação e apresentação
de um belíssimo teatro, cujo tema
foi “As sete dores de Maria”, houve
a apresentação do espetáculo que
encheu os olhos e levou o público a
momentos de rara emoção, até mesmo
às lagrimas.
As demais celebrações do domingo de Ramos e tríduo pascal foram
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minuciosamente preparadas pela
equipe de liturgia, leitores, e músicos
com a participação louvável de nossos fiéis. O recolhimento espiritual e
clima místico fizeram nossos fiéis se
transportarem aos mistérios da paixão, morte e ressurreição do Senhor
Jesus. A comunidade merece nosso
respeito, admiração e louvores por
isso e por tudo!
Nosso jornal paroquial separou
páginas para apresentar fotos do nosso
Retiro Quaresmal, Ceia Judaica, teatro
As 7 dores de Maria e celebrações da
Semana Santa, possibilitando a nossos
leitores se reportarem às riquezas
desses momentos de vida, unidade,
empenho e vivências litúrgicas que
a Igreja nos proporciona neste tempo.
Quero aqui manifestar indistintamente minha gratidão, em nome
do vigário Pe. Leandro e do diácono
Aristides, a todos que não mediram
esforços para que nossas celebrações

pascais se tornassem momentos únicos de comunhão com Jesus morto e
ressuscitado.
Continuemos fiéis, nesse tempo
de Páscoa, às nossas funções cristãs,
experimentando as alegrias que o
Senhor Ressuscitado nos proporciona,
de forma que as alegrias pascais sejam
marcantes em nossa vida paroquial.
Que o tempo pascal nos leve a
uma intensa preparação para a festa
de Pentecostes, quando celebraremos
a vinda do Espírito Santo - Aquele que
está conosco continuando as obras de
Jesus. Com o mesmo carinho que
vivemos a Páscoa do Senhor, somos
convidados a viver o novo Pentecostes
na comunidade.
Em Cristo ressuscitado, recebemos bênçãos na nossa caminhada
paroquial.
Pe. Sílvio Roberto
PÁROCO
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Artigo
Q

Por Diácono Aristides

uem já perdeu a compostura e
teve vontade de descer do carro e pular no pescoço do outro
motorista ao levar uma “fechada”?
Quem já gritou ou ouviu impropérios
e até viu ou fez gestos obscenos no
trânsito? Vivendo num mundo estressante, toda e qualquer situação, como
uma fila de banco, uma reunião de
negócios ou um almoço em família,
pode desencadear um surto de raiva.
Ou quem sabe, algo pior.
Há também aqueles tipos irascíveis, aqueles que “explodem” por
qualquer bobagem e que já ganharam
o apelido de “pavio curto”. Às vezes
reagem violenta e intempestivamente
de modo desproporcional ao fato gerador. Geralmente, as pessoas chamadas de “pavio curto” não conseguem
conter seus impulsos agressivos, têm
dificuldade para avaliar as consequências de seus atos e, logo após sofrerem
os ataques de fúria e agressividade,
demonstram culpa, vergonha e arrependimento.
É a ira, também conhecida como
cólera, um dos sete pecados capitais,
que se desencadeia no ser humano e o
torna descontrolado, com sentimento
de raiva, ódio, rancor que, em alguns

casos, pode se converter em sentimento de vingança. É um sentimento
mental que causa na pessoa furiosa e
descontrolada o desejo de destruir o
agente provocador.
A ira exacerbada afasta o homem
de Deus e o torna inimigo de seu
semelhante. Seu efeito é reproduzir
o gesto de Caim. Nesse sentido, o
Novo Catecismo ensina que, desde
o início dos tempos, a cólera, consequência do pecado capital, sempre
esteve presente no coração do homem.
O homem se tornou inimigo do seu
semelhante. O próprio Deus expressa
a atrocidade deste fratricídio: “O que
foi que você fez? Ouço o sangue do
seu irmão, clamando da terra para
mim. Por isso você é amaldiçoado
por essa terra que abriu a boca para
receber de suas mãos o sangue do seu
irmão” (Gn 4,10-11).
Para mitigar o ímpeto dos irados, a sabedoria popular aconselha
a contar até dez. Mas há quem não
consiga, no calor da emoção, passar
do número três. Contra a ira, as
Sagradas Escrituras recomendam a
boa e velha paciência que domina a
nossa raiva e nos ajuda a vencer o
mal com o bem (Romanos 12,19).

CASAMENTOS NA PARÓQUIA

Noivos Tiele e Bruno

Os sete Pecados Capitais:
a Ira

Noivos Marlon e Mariane

No Sermão da Montanha, Jesus
nos recorda “Não mate” (Mt 5,21)
e acrescenta a proibição da cólera,
do ódio e da vingança, ensinando
os seus discípulos a oferecer a outra
face, a amar os inimigos e a rezar
por aqueles que vos perseguem. No
Jardim das Oliveiras, quando Pedro
puxou da espada e cortou a orelha
do empregado do Sumo Sacerdote,
Jesus pede a ele que guarde a espada
na bainha, pois todos que a usam por
ela morrerão (Mt 26,52).
“Felizes os mansos, porque possuirão a terra”, diz Jesus, manso e
humilde de coração (Mt 5,5). Se Jesus,
senhor e mestre, é manso e humilde

de coração, nós – seus discípulos –
devemos fazer o mesmo, agindo com
paciência com os irmãos que erram
contra nós, perdoando, amando e
vencendo o mal com o bem.
A mansidão é a força revestida de
veludo. É a calma, a tranquilidade e
o equilíbrio emocional para enfrentar
as situações que a vida nos apresenta.
Além de agradar a Deus, a paciência,
a mansidão, é estritamente necessária
para a boa convivência e manutenção
da paz pessoal e comunitária. Portanto, não plante e cultive sementes de ira,
de ódio, de vingança em teu coração.
Não vale a pena, pois só te faz sofrer!
Diácono Aristides

Formação da
Pastoral da Escuta
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Primeira Eucaristia terá um novo
formato em nossa paróquia
Pe. Sílvio busca tornar a
celebração, que começa
a valer a partir deste ano,
mais pessoal

A

té o ano passado a
Primeira Eucaristia
na paróquia seguia o
modelo tradicional, ou seja,
bem próximo ao realizado
em todas as paróquias da
diocese. Todas as turmas
de catequese da Paróquia
se reuniam em apenas um
dia específico, quando era
celebrada uma missa para os
catequizandos - aproximadamente 100 - realizarem

Confira a programação - turmas e datas:
Catequista Lúcia: 08/04/18, às 10h
Catequista Andréa: 15/04/18, às 10h
Catequista Nádia e catequista Soeli: 29/04/18, às 10h
Catequista Flávia: 06/05/18, às 10h
Catequista Elizangela e catequista Odila: 27/05/18, às 10h
sua Primeira Eucaristia.
A partir deste ano, Padre
Sílvio sugeriu que as turmas
se formassem separadamente, dividas em vários
domingos, na missa das
10h. A grande novidade é
a montagem de uma mesa
que representa a Santa Ceia,

balanço financeiro

com pão e o vinho, e onde
os catequizandos receberão
a primeira eucaristia. A
intenção é tornar a celebração mais pessoal e
marcante
n a v i d a Karina
dos cate- Catelan
cúmenos.

27 de abril é o Dia da
Empregada Doméstica
No dia 27 de abril é
comemorado o dia nacional
da empregada doméstica.
Muitos não sabem, mas
elas têm um dia especial,
só delas, além de ter uma
santa padroeira. Essa data
existe para homenagear
Santa Zita, que faleceu
neste dia.
Zita foi escolhida como
a padroeira da categoria,
pois trabalhou desde os
seus 12 anos como doméstica. Ela nasceu na cidade
de Lucca, na Itália. Era
conhecida por ser muito
generosa com os mais necessitados e mesmo sem
muitas condições, tirava
dinheiro do próprio bolso
para ajudar as pessoas que
passavam por dificuldades.
Após sua morte, ela foi
declarada como a Santa das
Empregadas Domésticas
pelo Papa Pio XII.
Uma dessas pessoas
especiais é a Ana Maria
da Silva, que é doméstica
desde os seus 15 anos. Tudo
começou em Paramirim, na
Bahia, quando ela perdeu
sua mãe. Após isso ela
conseguiu fazer seu curso
de magistério, mas cercada
por várias dificuldades e
poucas oportunidades, ela
resolveu tentar a vida em
São José do Rio Preto. Chegando aqui, já com 26 anos,
ela se viu sem outra opção e
começou a trabalhar como
doméstica novamente.
Hoje, com 43 anos, ela
continua com o mesmo
ofício, mas é diarista e é
dessa forma que sustenta
sua filha de apenas 5 anos.
Para ela, “o lado bom do
meu trabalho é que quando

acabo o meu serviço, eu já
recebo, e é um trabalho que
muitas pessoas buscam”.
Para complementar sua
renda, ela também faz bico
como babá.
Ariuce, que abre sua
casa todas as semanas
para Ana Maria fazer o seu
serviço, falou sobre a confiança que tem na diarista
“é tranquilo, porque ela é
uma mulher muito honesta. Há poucos meses, ela
achou uma carteira, e nela
tinha dinheiro suficiente
para pagar uma mensalidade de faculdade; com a
ajuda de outras pessoas,
ela conseguiu encontrar
o dono da carteira e a
devolveu para seu dono,
com todo o dinheiro lá”.
Ela terminou dizendo que
Ana Maria sempre faz
um pouco mais do que a
sua obrigação, é sempre
responsável em relação ao
horário de trabalho e é uma
pessoa muito alegre.
Ana Maria acredita que
nem todas as pessoas dão
valor ao seu ofício, mas
mostra felicidade fazendo
o que faz, pois é esse o
trabalho que sustenta a
sua casa. Apesar da rotina
cansativa de acordar às 7h
da manhã, levar a filha na
escola, trabalhar o dia todo
e ainda ter que cuidar da sua
própria casa, vale a pena,
pois é isso que pode ajudá-la a conseguir a voltar a
estudar, que é um de seus
sonhos.

Maria Paula
Laguna
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Em abril é comemorado o Dia Mundial da Saúde

No dia 7 de abril de 1948, foi
criado O Dia Mundial da Saúde pela
OMS - Organização Mundial de
Saúde, que teve como fundamento
o direito do cidadão à saúde e a
obrigação do Estado na promoção
da saúde da população. Neste ano, a
OMS lançou uma campanha que está
sendo divulgada em todas as regiões,
e inclui a realização de vários eventos
e concursos mundiais com o objetivo
de incentivar as autoridades federais,
estaduais e municipais a desenvolverem ações efetivas para melhorar a

saúde e a qualidade de vida de seus
cidadãos. Este evento tem parceria
com a Organização Pan-Americana
da Saúde (OPAS) no Brasil, junto ao
Ministério da Saúde, que todos os
anos promove campanhas em favor
ao bem-estar da população.
Entende-se, hoje, por “saúde” a
resultante das condições de alimentação, habitação, educação, renda, meio
ambiente, trabalho, transporte, lazer,
liberdade, acesso e posse da terra e
acesso aos serviços de saúde.
Normalmente, nas paróquias - e

também na nossa! - está presente a
Pastoral da Saúde cujo objetivo é “a
ação libertadora de Cristo presente
no mundo na área da saúde, em três
dimensões: solidária, comunitária
e político-institucional e tem como
objetivo promover, educar, preservar,
cuidar, defender, recuperar e celebrar
a vida, a partir de ações em benefício
de uma vida melhor e mais saudável
para os cristãos.”
Neste dia 07, na nossa paróquia,
não haverá uma programação diferenciada, pois já foi realizada uma

missa especial para os enfermos no
dia 18/03, uma vez que naquele dia,
o horário era mais adequado. Inclusive, vale lembrar, que a Liga de
Enfermagem da Famerp participou da
missa e depois desenvolveu algumas
atividades, como aferição de pressão
arterial, nos informou Fernanda, coordenadora da pastoral. No próximo
dia 15/07, mais uma vez a
pastoral promoverá uma
missa especial para eles.
Já podem re- Nathane
servar a data!
Piloto

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Gema Galgani, a santa
dos estigmas e penitência
Gema, cujo nome em italiano
significa “joia”, nasceu em 12 de
março de 1878, em Camigliano, perto
de Luca, na Itália, numa família rica
e muito religiosa. Gema teve uma
infância muito feliz cercada do amor
dos pais e irmãos.
Sua mãe, desde muito cedo, ensinava à Gema, as orações e o catecismo e ela gostava muito de ouvir as
histórias da vida de Jesus. Mas essa
felicidade toda terminou quando ela
ficou órfã, caiu doente e só superou a
enfermidade quando foi adotada por
uma família também muito católica
de Luca, que cuidou de sua formação.
Por tudo isso que passou, Gema
se apegava ainda mais à religião e
recebeu a Primeira Eucaristia antes
mesmo da idade exigida na época.
Era tão caridosa que dividia a própria
merenda com os pobres.
Em sonho Nossa Senhora lhe
apareceu e cada vez mais aumentava nela o desejo de se tornar freira.
Tentou ser admitida no Convento das
Passionistas, o que infelizmente não se

concretizou. Conservou-se leiga com
entrega total ao amor de Jesus e sua
Paixão. Foi grande mística e recebeu
os estigmas da Paixão de Cristo, que
lhe trouxeram grandes sofrimentos,
os quais ela suportou com paciência
e muito amor. Via com frequência
seu Anjo da Guarda que lhe dava
conselhos e a ajudava.
Os estigmas e as penitências que
praticava a tornaram fisicamente fraca
e acabaram por consumir sua vida,
com apenas 25 anos de idade, no
Sábado Santo, dia 11 de abril de 1903.
Não demorou muito para a devoção e veneração à “Virgem de Luca”,
como era conhecida, se tornar popular.
Foi canonizada em 1940, pelo Papa
Pio XII que a declarou modelo para
a juventude católica, autorizando sua
festa litúrgica para 11 de abril, data
de sua morte.
Regina Céli
Pinhata Novelini

Coordenadora do
Apostolado da Oração

Jardim da Paz, eternizando a história de cada um
com respeito e dignidade.

O início em 1990.

Espaço Ecumênico

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.

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.

Atendimento humanizado.

Crematório e Columbário.

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.

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.

Sepultamento a todos.

Celebrações.

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

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.

W
M
C
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O que é a catequese e o quão
importante ela é em nossa vida cristã?

O

s Pequeninos do
Senhor é um movimento da Igreja
Católica de evangelização
de crianças de 3 a 8 anos
(idade do ínicio da catequese), durante as missas
nos finais de semana. Para
os catequistas, é oferecido,
gratuitamente, o Missal
dos Pequeninos - um subsídio Catequético-Litúrgico
próprio, de fácil acesso e
com linguagem simples. De
posse dele, os catequistas
acolhem os pequeninos,
enquanto seus pais estão
na Missa ou na Celebração
Dominical. Todo encontro
do ‘Missal dos Pequeninos’ obedece ao respectivo
domingo do Ano Litúrgico
da Igreja Católica.
O Projeto tem como objetivo levar a família para a
Missa no Dia do Senhor. Na
nossa paróquia, em todos as
missas de domingo (exceto
na missa da catequese que é
marcada sempre no terceiro
domingo do mês) há um
espaço adequado para as
crianças ouvirem e crescerem nos ensinamentos de
Jesus Cristo enquanto os
pais podem se concentrar
melhor na celebração. O
tema do encontro é sempre
o Evangelho do Domingo,
narrado na linguagem das
crianças.
Para ser voluntario não é
necessário curso; os novatos
sempre participam nas primeiras vezes com alguém

Baixe o
aplicativo
Além de enviar os
filhos para os encontros,
quem quiser pode baixar
O aplicativo “Pequeninos
do Senhor“ (smartphones
e tablets) e apresentá-lo
aos filhos, envolvendo-os
em uma atividade lúdica
que leva a mensagem de
amor ao próximo e a Deus,
conectadas ao ambiente
virtual. Essa também é
uma forma de unir a família em torno da Palavra de
Deus, ampliar os laços de
amizade entre pais e filhos,
usando a tecnologia, pois
estarão interagindo nas
atividades do aplicativo.
já experiente, até que já se
sinta seguro. Normalmente,
há sempre mais de um catequista (mínimo dois) para
acompanhar as crianças, de
modo que um auxilie o outro
em situações de emergência
(se ocorrer).
Se você se sente chamado e quer fazer parte da
equipe, ou ainda se tiver
qualquer dúvida, entre em
contato com o coordenador
Marco (17) 99776-1123 ou
pelo email mmmarega@
hotmail.com, ou também na
secretaria da Paróquia, pelo
telefone 33046020.
Gabriela
Dias

Qual é o primeiro pensamento que vem a sua cabeça
quando alguém fala a palavra
“catequese”? Muitos ainda
compreendem a catequese
apenas como uma formação
de crianças, jovens ou adultos
para percorrer os passos dos
sacramentos. Para compreendermos um pouco mais sobre
a catequese e ampliarmos
o nosso conhecimento que
ainda é restrito em relação
a este assunto, conversamos
com a Flávia O. Hernandes,
coordenadora da catequese
em nossa Paróquia.
MM: O que é a catequese?
Flávia: A catequese faz
parte da ação evangelizadora
da igreja que envolve aqueles
que aderem a Jesus Cristo.
Ela é o ensinamento essencial
da fé, não apenas na doutrina como também da vida,
levando a uma consciente e
ativa participação do mistério
litúrgico e irradiando uma
ação apostólica.
MM: Como a catequese
auxilia na iniciação da vida
cristã?
Flávia:
Na iniciação
a vida cristã, ela significa
imersão em uma nova realidade: o mistério de Jesus
Cristo em sua paixão, morte e
ressurreição, ascensão, envio
do Espírito Santo e retorno
glorioso. A catequese promove a iniciação com passos
de aproximação, mediante os
quais os catequizandos aprendem e se deixam envolver
pelo mistério amoroso do Pai,
do Filho e do Espírito Santo,

despertando novas relações e
ações, transformando a vida
no campo pessoal, comunitário e social.
MM: Como são os encontros?
Flávia: Em um encontro
catequético o foco é o anúncio
da Palavra de Deus; entretanto, para os mais jovens, há
a necessidade de uma ambientação adequada, de uma
motivação atraente e do uso
de símbolos eloquentes. Nos
encontros predomina uma
convivência em clima de fé,
de partilha e de amor como
caminho para a experiência
do transcendente. Além disso,
falamos sobre Deus e a prática
de sua Palavra na vida. Para
isso, por meio de escolhas
de textos bíblicos adequados
ou seguindo o calendário
litúrgico, usamos histórias e
parábolas, de forma atrativa e
sensível, levando-os a acolher
o lhes é anunciado para que
possam praticar na própria
vida.
MM: Qual o fundamento
do catecismo da igreja católica?
Flávia: A moral cristã a
partir do amor, da fraternidade, das bem-aventuranças e
dos mandamentos de Deus.
Para isso, a pastoral catequética possui alguns critérios
a serem seguidos, segundo
documentos da CNBB (107)
– itinerário para formar discípulos missionários à vida
cristã: 1) Fidelidade à doutrina dos apóstolos (Creio);
2) Centralidade na palavra

de Deus; 3) Inserção na
comunidade; 4) Integração
com a liturgia da comunidade
e a interação entre fé e vida
por meio de celebrações; 5)
Metodologia interativa, com
diálogos, vivências e troca
de experiências, evitando o
estilo escolar; 6) Iniciação
à vida de oração pessoal e
comunitária, desenvolvendo
uma espiritualidade capaz de
perceber a presença de Deus
em todos os setores da vida;
7) Estímulo ao compromisso
com a justiça e o serviço à
caridade; 8) Visão global da
pastoral, não deixando de
lado nenhuma dimensão do
trabalho proposto pela igreja
(ação social, diálogo ecumênico, vivência comunitária,
missão etc).
MM: Para terminar, o
que você tem a dizer sobre o
trabalho desenvolvido pelos
catequistas?
Flávia: Damos graças a
Deus pelos esforços de tantos
catequistas que cumprem
seus serviços eclesiais com
tanto sacrifício selado, às
vezes, com sua vida. Porém,
reconhecemos que, mesmo
assim, ainda há muito por
fazer. Como diz Papa Francisco, “Anunciar Cristo significa mostrar que crer Nele
e segui-Lo não é algo apenas
verdadeiro e justo, mas também belo, capaz de cumular
a vida de um novo esplendor
e de uma alegria
profunda, mesmo
no meio
das prova- Karina
Catelan
ções. ”

10

ABRIL/2018

Domingo da Divina Misericórdia
No segundo domingo da Páscoa
(neste ano, no dia 08/04), a Igreja celebra a Divina Misericórdia e por ela
convida-nos a nos aproximarmos de
Deus sem receio de sermos rejeitados
ou menosprezados, caracterizado por ser um ensino bastante diferente daquilo que
muitos aprendem na infância,
quando éramos levados a
temer os castigos impostos
por Deus devido os pecados
cometidos. Aliás, ainda hoje
é comum escutarmos frases
que falam sobre os castigos
divinos, no entanto com o
nosso pároco Padre Silvio
Roberto ressalta constantemente: “Deus é amor”.
Com origem polonesa, a
divulgação da Divina Misericórdia se deve à Santa Faustina Kowalska, considerada
uma das grandes místicas
da Igreja Católica. Em seu
diário, a religiosa relatou ter
recebido instruções de Jesus,
através de aparições, para que desse ao
mundo o conhecimento de sua Misericórdia. O processo de beatificação desta
religiosa se iniciou por iniciativa do,

então, Cardeal Arcebispo de Cracóvia,
Karol Wojtila e, posteriormente, foi
canonizada pelo mesmo bispo, já Papa
João Paulo II.
A ideia de destinar o segundo
domingo da Páscoa como
o Domingo da Divina Misericórdia, encontra amparo
na consciência de que “foi
na ressurreição que o Filho
de Deus experimentou de
modo radical a misericórdia
do Pai, que é mais forte do
que a morte”, disse João
Paulo II na Carta Encíclica
Dives in Misericordia. Após
passar pela dor do abandono
e pela morte na cruz, Cristo
revelou o Deus do amor misericordioso, precisamente
porque aceitou a Cruz como
caminho para a ressurreição.
A experiência que o próprio
Cristo fez da misericórdia do
Pai levou-o a nos ensinar que
Deus é Pai de Misericórdia,
assim como na parábola do
Filho Pródigo que relata a história do
encontro do pai com o filho quando
este retorna e o pai o cobre de beijos
(Lc 15,11-32).

Enquanto nos reverenciamos sobre
a misericórdia divina, somos também
desafiados a fazermos da misericórdia
uma das nossas virtudes cotidianas.
João Paulo II por diversas vezes ensinou
que “a mentalidade contemporânea
tende a tirar do coração humano a
ideia da misericórdia”. Erroneamente
a população tende a substituir a palavra
misericórdia por “justiça”, no entanto
tal palavra por diversas vezes é associada a “vingança”. É o que se percebe
em algumas manifestações populares
onde a racionalidade cede lugar ao ódio.
João Paulo II prega que o amor se
transforma em misericórdia quando vai
além da norma exata da justiça; norma
precisa e, muitas vezes, por demais
restrita. É o que Jesus sugere ao dizer
que são “felizes os misericordiosos”
porque também eles “encontrarão
misericórdia” (Mt 5,7).
Sejamos misericordiosos para que
assim sejamos acolhidos pelo dom da
paz que nos foi concedido por Cristo.
Estejamos empenhados,
sempre, na missão de promover a paz.
Luís Netto

ACONTECIMENTOS DA CAPELA
ANIVERSARIANTES
DO MÊS
Procissão Domingo de Ramos

Sexta-feira Santa: Hora Santa

Missa do Sábado Santo da
Solene Vigília Pascal

Missa de Ramos

Sexta-Feira Santa: Adoração à cruz

Adolescentes comungam pela 1ª vez na
Quinta-feira Santa da Ceia do Senhor

Sexta-feira Santa:
Procissão do Senhor morto

Banho Batismal das Catecúmenas

Cerimônia do Lava Pés

Bênção Do Fogo Novo

Sábado de Aleluia: O sacramento da
Confirmação - Crisma
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24 horas para o Senhor

Aniversário de Walker Sertório em
Votuporanga

Programa do AMOR EXIGENTE na Rádio
Interativa comunitária

Pe Sílvio com sua professora
de inglês MARIA HELENA CURTI

Apresentação do bebê à comunidade

Seminarista Paulo procede palestra
sobre Símbolos litúrgicos para
catequistas, catequizandos e pais
Missa Pastoral da Saúde

Formção Escola da Fé
Missa na
Rede de
Comunidades
no
Condomínio
Village Lá
Montagne
Pe. Leandro faz encerramento da Escola da Fé

Missa dos Enfermos teve a presença dos
estudantes de Medicina e Enfermagem

Missa dos Enfermos

AMOR EXIGENTE

O 4º Principio Básico do
Amor Exigente é: Valorizador
“PAIS E FILHOS NÃO SÃO IGUAIS”
Os pais precisam ser pais para uma importância fundamental na
que os filhos possam ser filhos. vida dos filhos, pois é isso que dá
Pais são guias, orientadores, le- a eles a segurança de que poderão
gisladores e devem conduzir os fazer escolhas alicerçadas na confilhos, criando regras que sejam fiança dos resultados que seus pais
respeitadas a fim de prepará-los obtiveram mantendo-se firmes nos
para enfrentar o mundo com seus propósitos das responsabilidades
valores! As pessoas que hoje têm assumidas. Isso não significa
em torno de 40 anos ou mais, ti- pregar o autoritarismo, mas um
veram uma educação centrada no relacionamento de autonomia de
respeito e na obediência aos seus adultos coerentes, competentes
pais. Este modelo de educação de pais para filhos, com pais que
tinha nos pais o centro pela qual exerçam a sua autoridade tendo
se movia a família. Vieram os sempre em mente que a harmonia
filhos dos filhos que tiveram este deve estar centrada no papel de
tipo de educação e então resol- pais que amam e exigem para o
veram que tudo seria diferente. bem de seus filhos o melhor para
Não tratariam os filhos da mesma o conhecimento, crescimento e
forma, seriam mais democráticos, desenvolvimento completo da
dariam mais liberdade, enfim personalidade deles.
Entendemos que pais cientes
seriam mais “amigos”. Para essa
“nova forma” de educação, os es- do papel que devem exercer em
pecialistas defenderam a teoria de seus lares promovem a harmonia,
que os filhos precisavam de mais o respeito, a confiança, e instituem
liberdade para encontrar o melhor os deveres, os limites e as obrigacaminho, terem as suas próprias ções de cada membro da família,
experiências, com uma educação contribuindo para que os seus
que não fosse repressora e que filhos vivam estes mesmos valoem casa houvesse mais diálogo res quando tiverem a sua própria
e a oportunidade do confronto de família. Cada um tem um papel
ideias. O tempo passou, vieram complementar e não oposto; as
inovações e a informatização diferenças existentes completam,
ocupa amplo espaço na vida das acrescentam para que cada um
pessoas. Para que não fiquem para possa ter o seu lugar bem definitrás, os pais se veem obrigados a do. E este entendimento mútuo e
aderirem a essa dinâmica do novo familiar – cada um ocupando o seu
e, por isso, muitas vezes há uma espaço – de soma, partilha e não
confronto, que cria condições para
inversão de valores e de papéis.
Passado o tempo, grande parte o aprendizado dos filhos; com essa
dos defensores da teoria citada mesma energia, é preciso deixá-los
viram que houve um erro de rota assumirem as responsabilidades
e os principais valores - respeito, das suas escolhas cientes de que
verdade, dignidade, honra, amor e deles também serão as consequética - que sustentavam a educação ências. Dos pais fica o legado da
deixaram de manter o barco na honestidade como fator preponCéli de base nas relações e no
derante
superfície. Na tentativa de dimi- Regina
Pinhata
lar; se eles não forem referência ou
nuir as diferenças, pregou-se
a Novelini
modelo
necessidade de que pais e filhos
Coordenadora
do para os filhos, os amigos
rua poderão ocupar este espaço.
precisavam ser amigos. Apostolado
Esque- dadaOração
ceram que os filhos precisam de Portanto os pais jamais devem se
alguém muito mais do que amigo, esquecer de seus papéis de pais
precisam de alguém que lhes dê para que os filhos sejam filhos!
suporte para a vida, que lhes forneçam referenciais para trilhar o
caminho certo quando estiverem
Cleusa Caluz
na rua. É aí que a frase “Os pais
Ramos da Silva
precisam ser pais para que os
Voluntária do Amor Exigente
filhos possam ser filhos” possui

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
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Pe. Geomar e pe. Silvio presentes na ordenação
do pe. Michel e pe. Rafael

Foto Débora Toledo

Ordenação Presbiteral pe. Michel e pe. Rafael

Bênção de São José para Clube Mães
Foto Débora Toledo

Grupo das Meninas fez doação de chocolates
para as famílias assistidas pelos Vicentinos
Ganhadora da Guirlanda de Páscoa

Clube de Mães
Marcelo Baruque em seu aniversário com a
esposa Ligia e a mãe Darci
Bodas de Prata- Lúcia e Frederico

Formatura do Dú Manzano Lima

Aniversariante Roberto Berseline
com a esposa Maria e pe. Silvio

Barbara
- aprovada em
Medicina

Beatriz Britto
- cursando Agronomia
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Ecos da Semana Santa
Retiro Paroquial de Quaresma

Domingo de Ramos

Quinta-feira Santa

Lava Pés / Instuição da Eucaristia / Vigília de Adoração

Sábado Santo

Vigília Pascal

Missa Rede Vida

Sexta-feira Santa

Ceia Judaica
Teatro: 7 dores de Maria

Missa dos Santos Óleos

Veneração Santa Cruz

Missa por Cura e Libertação
e Cerco de Jericó

Missa de Páscoa

