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27 de julho:
40 anos de
sacerdócio
Pe. Silvio

VEJA NESTA EDIÇÃO:

Pe. Sílvio,
Dízimo: fé
no editorial,
e gratidão a
rememora seus Deus de forma
40 anos de concreta. Você
sacerdócio já é dizimista?
Leia na página 2

Saiba como na página 6

Capela
celebra o
padroeiro
São Pedro
Veja os detalhes da festa
na página 10
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Editorial

Pe. Silvio Roberto

Palavra do Pároco

Caros irmãos paroquianos,
No próximo dia 27 de julho completo 40 anos de ministério sacerdotal:
tempo vivido intensamente a graça da
vocação concedida a mim, indigno
servo pecador, mas escolhido pela
misericórdia inefável de Deus que
me acompanhou até aqui.
É tempo de render louvores ao
SENHOR pela caminhada de êxitos e fracassos, lutas e conquistas,
aprendendo a tirar lição dos erros

cometidos e tentando corresponder
à vontade de Deus nas comunidades
por onde passei.
Solicito que rendam graças a Deus
comigo por me conceder esse grande
dom da vocação sacerdotal.
Quero nesse dia louvar a Deus
pelos generosos irmãos que colocou
nesta minha caminhada, por me ajudarem a realizar seu plano amoroso
neste servo escolhido por Ele.
Clamo a Deus seu perdão pelas
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faltas cometidas nesses 40 anos de
sacerdócio e que as boas obras sirvam
para honra e gloria d’Ele.
Não poderia me esquecer de
agradecer a MARIA, a Mãe de Jesus
e nossa Mãe; a minha Rainha, por
me acompanhar com sua ternura,
bênçãos e bondade nesses 40 anos de
sacerdócio. Sei que ela foi intercessora
constante diante de seu Filho Jesus
para me proteger de todos os males.
Aos Arcanjos São Miguel, São Rafael
e São Gabriel, meus companheiros,
rendo graças por tê-los como meus
patronos defensores.
Aos Bispos dom José de Aquino
Pereira, dom Orani João Tempesta,
dom Paulo Mendes Peixoto e dom
Tomé Ferreira da Silva minha eterna
gratidão, pelos pastores que foram na
orientação, cuidado e amor a mim e
ao meu desempenho como sacerdote

da Igreja de Jesus Cristo.
Fica aqui também a minha reconhecida gratidão àqueles que me
aceitaram como sou e, por isso, peço
a Deus que retribua em infinitas
bênçãos, pois me incentivaram a não
desistir jamais. Reconhecimento e
gratidão à minha família por caminhar comigo sempre e me apoiar na
vocação sacerdotal.
Deus saberá enfim colher os frutos dessa caminhada e reverter em
bênçãos não Só para mim, mas para
todos que me ajudaram a vivenciar o:
“QUE TODOS SEJAM UM PARA
QUE O MUNDO CREIA”.
Com meu abraço fraterno e bênçãos!
Pe. Sílvio Roberto
PÁROCO
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Artigo
Por Diácono Aristides
Concluindo os estudos
sobre os pecados capitais,
nesta edição meditamos
sobre a preguiça, o último
a ser incorporado à lista do
papa Gregório Magno, no
século 6º. De origem latina, a palavra preguiça quer
dizer “indolência, moleza,
negligência”. Ou em bom
português: “enrolação!”.
Na vida espiritual, o indivíduo comete o pecado da
preguiça quando não zela
pelos dons que recebeu de
Deus. Por ser criado à imagem
e semelhança do seu Criador,
o ser humano recebe um dom
e uma tarefa. O dom é a inteligência e a tarefa é o desenvolvimento dela. Gestar essa
inteligência é um imperativo
de proximidade com o seu

Criador. A reflexão sapiencial
entende que a omissão a esse
empenho se torna um pecado,
ensina o frei Isidoro Mazzarolo, professor de Teologia da
PUC do Rio de Janeiro.
Na Bíblia, a preguiça
é citada umas 20 vezes,
sendo 17 delas só no livro
dos Provérbios. Exemplos:
“Vamos, preguiçoso, olhe a
formiga, observe os hábitos
dela, e aprenda” (6,6); “O
preguiçoso não ganha seu
sustento, mas o trabalhador
se torna rico” (12,27); e “No
outono, o preguiçoso não ara,
e na colheita procura e nada
encontra” (20,4).
No Evangelho, o conceito
de preguiça como pecado
capital é corroborado na leitura de três parábolas: a das

batizados na paróquia

Théo Bernadi dos Santos,
filho de Vergílio e Laura

Batizado do Felipe Lucas

Os sete Pecados Capitais:
PREGUIÇA
dez virgens (Mt 25,1-13), a
dos talentos (Mt 25,14-30)
e a do julgamento final (Mt
25,31-46). Na parábola dos
talentos, por exemplo, o Senhor distribui seus dons de
modo diferente. A cada um
dá segundo sua capacidade. A
uns deu cinco; a outros, dois; e
a outros, um. Aos que confiou
cinco talentos, pediu outros
cinco. Aos que entregou dois,
pediu outros dois. E aos que
havia dado apenas um, era
simplesmente mais um que
eles deveriam ter produzido.
A preguiça torna-se um
pecado quando alguém não
quer, por ato livre de sua
decisão, participar da solução e resolução de questões
inerentes ao seu contexto, o
que constitui uma afronta aos

dons que cada um de nós recebe de Deus para aprimorar sua
vida e construir em comunhão
uma sociedade de amor.
Dito de outro modo, é
preguiçoso quem se recusa
em explorar um talento ou em
ajudar ao próximo, faz tudo
de qualquer jeito, não faz as
coisas com amor, está constantemente cansado, falta de
tempo para tudo etc.
Sendo a preguiça um
pecado contra o corpo, quer
dizer então que por causa
daquele cochilo revigorante
que se costuma tirar depois do
almoço, é preciso procurar um
padre para se confessar? Também não é bem assim. Afinal,
o descanso é um direito de
quem trabalha. “No sétimo
dia, Deus descansou de todo

o seu trabalho” (Gn 2,2). Até
o Filho de Deus, Jesus, se permitia tirar um cochilo de vez
em quando. Como no episódio
em que a embarcação onde os
discípulos estavam, no Mar
da Galileia, foi castigada por
uma tempestade. “Começou
a soprar um vento forte, e as
ondas se lançavam dentro da
barca. Jesus estava na parte
de trás, dormindo com a cabeça num travesseiro” (Mc
4,37-38).
Enfim, o oposto da preguiça é a diligência que vem
do latim diliger que significa
amar. Ou seja, criados à imagem e semelhança de Deus,
devemos realizar as tarefas da
vida com garra, força e amor,
sem se cansar, valorizando-as
por inteiro.

missa do empreendedor
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Ministros Extraordinários da Comunhão Eucarística

Para muitas pessoas o dia
27/05 foi apenas mais um dia
entre todos que ainda passaremos nesse ano de 2018. No
entanto, para alguns e, principalmente, para a Paróquia
Menino Jesus de Praga foi
uma data de alegria e muito
especial, pois aconteceu
a investidura de 16 novos
Ministros Extraordinários da
Comunhão Eucarística que
agora seu unem aos demais
e totalizam 80 ministros,
divididos entre aqueles que
servem o altar e a Pastoral
da Saúde.
Alessandra, Daniela, Norival, Drielly, Vitor, Eliane,
Luís Tadeu, Elisa, Giovani,
Janaína, João, Maria Cristina,
Luiz Sérgio, Maria Flávia,
Aparecido e Sorandria foram

os escolhidos por Deus na
figura do nosso pároco Padre
Sílvio para assumir o ministério, que como diz a própria palavra (do latim, ministerium)
significa ofício próprio dos
servos, serviço, ou seja, requer o compromisso de servir
a comunidade, colocando-se à
disposição para visitar e levar
a hóstia consagrada, o Corpo
de Cristo, para aqueles cuja
enfermidade os impede de
comparecer às missas; também é de responsabilidade do
Ministro a disponibilidade em
comparecer às missas e, novamente, oferecer a Eucaristia.
O Ministro Extraordinário
da Comunhão Eucarística é
um leigo ou uma leiga a quem
a provisão é fornecida pelo
bispo, de forma temporária - 2

anos - para exercer um serviço
relacionado à Eucaristia em
prol da comunidade. É um
ministro de Jesus Vivo, presente na Eucaristia, chamado
a provocar encontros entre
Jesus e as pessoas.
O Ministro é uma pessoa
amada por Deus, escolhida
dentre tantas outras para um
serviço na sua Igreja ao atingir
alguns critérios básicos como
engajamento na comunidade
(pastorais, nos movimentos
etc), idade mínima de 21
anos, participar dos encontros
de formação estabelecidos e
depois receber a nomeação do
Bispo Diocesano ou Vigário
Geral. Por isso, ser ministro
é bem mais que distribuir
comunhão: é uma vocação,
um chamado que gera muita

Novos ministros

alegria no coração daquele
que foi escolhido.
Na Paróquia Menino Jesus
de Praga, os 16 ministros
escolhidos passaram por uma
preparação de 5 meses, que
iniciou em janeiro e estendeu-se até maio, quando, no dia

27, houve a formação diocesana das 13h às 17h seguida
da missa de investidura, às
19h30.
Luís
Netto

Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otero, Rocardo Piovesan,Terezinha Vieira, Carlos Renato e Danilo Macedo
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26 de julho – dia dos avós, nossos pais com açúcar
No dia 26 comemoramos
um dia muito especial. É o dia
de Sant’Ana e São Joaquim –
avós de Jesus. Por isso, nada
mais justo do que falar deles,
aqueles que fazem esse papel
tão bem quanto ninguém.
A Maria Elisia e o Aguinaldo Marcondes são como
réplica dos avós de Jesus.
Eles demoraram 63 anos para
conhecer a primeira neta, que
era única até pouco tempo.
A segunda chega ainda esse
ano. Amor, zelo, cuidado
e dedicação são algumas

palavras que resumem essa
relação.
Há 11 anos a Ana Luisa
vem moldando a vida desses
avós. O vovô conta orgulhoso “quando vi minha neta
pela primeira vez, ela me
olhou, abriu os olhos e deu
um sorrisinho, me lembro
como se fosse hoje”. A vovó
não fica por baixo, guarda
na bíblia a foto do primeiro
ultrassom da menina e diz
“desde que ela nasceu, de
lá pra cá, nunca mais nos
desgrudamos”.

Para os avós, ser avô e avó
é sentir um amor diferente,
que não acaba nunca, que não
se divide, apenas multiplica,
é inexplicável. Perceber tudo
isso fica fácil quando vejo o
brilho no olhar deles ao falar
da neta.
Um dos momentos mais
marcantes e emocionantes
para a Maria Elisia foi quando ela e a filha participavam
de um momento de oração,
com o falecido padre Carlos,
em Duartina. “Ele proclamou que tinha uma pessoa
naquele grupo que queria
muito ficar grávida. E naquela
mesma semana, a Ana Paula,
minha filha, que já desconfiava confirmou a gravidez, que
foi muito esperada.
As emoções não pararam
por aí. Após se tornar devota
de Jesus da Misericórdia,
estando em um Congresso
em Curitiba, uma serva de lá
disse as seguintes palavras a
Maria Elisia “não foi você que
se consagrou a Ele, foi a sua
neta dentro da barriga da sua
filha que te consagrou”. Ela
se emociona até hoje ao falar
disso e conta que foi muito
lindo e que desde pequena
a neta já rezava o terço da
misericórdia.
Eles se desdobraram e se
desdobram em mil pela neta
Ana Luísa. Levam, buscam,
fazem tudo com dedicação
e com orgulho. E dizem ser
maravilhoso saber que depois
da espera e expectativa, estão
sempre presentes na vida da
neta, acompanhando, dando
apoio, assistência e amor. “O
que nos alegra é ela sempre
pertinho de nós”, dizem.
“Cada evento é um evento
único”, diz Aguinaldo, que já

Ana Luísa em meio aos avós Maria Elisia e
Aguinaldo Marcondes

está se preparando para receber a segunda neta. E para
ele, ser avô é ser como pai
pela segunda, terceira, quarta
vez. Quantas vezes precisar
ser. “A gente rejuvenesce e
cria mais forças”, termina
dizendo.
Eles acreditam que a
única diferença de ser pai
e mãe, para avô e avó é a
experiência de vida. “Na fase
que estamos da vida, somos
mais maduros, já criamos
nossos filhos. Os erros que
cometemos como pais, não
queremos que os nossos filhos cometam com os nossos
netos”. Por isso admitem ser
os defensores da neta, que
está sempre grudada com
eles, mora até no mesmo
condomínio.
Na vida como avós, eles
definem os momentos mais
marcantes da trajetória da
neta: o batizado, a fase de
chegar a primeira comunhão,
a coroação de Nossa Senhora
e o ballet. Inclusive, a vovó
é a fã número 1 da neta, uma
verdadeira tiete.
Ana Luísa mora dentro do

coração dois; é a prioridade
e o xodó desde que veio ao
mundo. E tem mais uma
pessoa para morar lá dentro.
Com a bebê que vem por aí é
só alegria e expectativa. “Ela
é o presente das nossas Bodas
de Ouro, que completamos
em dezembro”.
Ouvi uma coisa desse
avô muito sábio. “O avô e a
avó têm uma singularidade
gramatical muito específica:
o plural das palavras filho,
filha, pai, mãe são no masculino - filhos e pais. Mas o
plural de avô e avó se torna
avós, no feminino. Daí a
explicação para um coração
que bate fora do peito, que
não cansa de dar amor e
que está sempre pronto para
realizar todos os deveres da
palavra “avós”.
Feliz Dia dos Avós,
para todos aqueles que são
espelho de Sant’Ana e São
Joaquim.
Maria Paula
Laguna
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O Dízimo coloca o cristão Pastoral da Acolhida: acolher
inteiro diante do evangelho bem também é evangelizar!

O dízimo é uma forma concreta de
manifestar a fé e a gratidão a Deus.
Um compromisso de cada cristão
em devolver a Deus, num ato de
agradecimento e reconhecimento,
uma parte daquilo que se recebe. O
dízimo é a partilha, não só com a
igreja, mas também com os irmãos em
Cristo, colocando em comum o que,
de direito, pertence a todos, porque
pertence a Deus. Tudo que temos é
proporcionado por Deus.
O dízimo não é uma contribuição
ou uma doação, e sim um gesto de
reconhecimento e gratidão pelo nosso
Senhor. Contribuindo, o dizimista
evangeliza, pois o dízimo é uma das
formas de levar a palavra de Deus a
todos, porque ele possibilita a organização das pastorais, da comunidade
e da paróquia. Quando contribui, o
dizimista está possibilitando que a palavra de Deus consiga chegar a todos.
“A pastoral do Dízimo coloca o
cristão inteiro diante do evangelho e
o evangelho inteiro diante do cristão.
O dízimo não é uma forma de arrecadação de dinheiro por parte da igreja
e sim uma pastoral, uma catequese
para todos sermos igreja. Deus não
precisa de nada. Ele é o senhor de
tudo, de todos. Nós é que temos que
nos libertar da escravidão dos bens
terrenos e o dízimo é a experiência
que nos liberta do egoísmo e da ga-

nância, evitando que o dinheiro se
torne senhor de nossas vidas”, explica
Manoel de Cesare Filho, coordenador
da Pastoral do Dízimo.
A devolução do dízimo permite
contribuir com a manutenção da comunidade, manter a paróquia que, por
sua vez, mantém a diocese que junto
torna-se a Igreja de Cristo.
A contribuição do dízimo também
se torna importante para o dizimista,
pois ele passa a perceber a importância
de uma vida mais generosa, em que
os atos de partilha são mais comuns;
o resultado disso é a uma comunidade
mais fraterna e comprometida.
Se depois de ler tudo isso, você
deseja se comprometer com a nossa
paróquia, mas não sabe como fazer,
então vamos mostrar o caminho.
Anote aí:
Para se tornar dizimista, basta ir
à mesa da Pastoral do Dízimo que
fica na entrada principal da paróquia
e fazer seu cadastro, antes ou depois
das missas. A contribuição não tem
um valor específico, o importante é
que seja devolvido com alegria, pois
o Dízimo não é um pagamento e sim
uma devolução a Deus por
tudo que recebemos Dele.

balanço financeiro

João Vítor
Cordioli

“Por isso, acolhei-vos uns aos outros,
como Cristo nos acolheu para a glória de Deus.”
São Paulo, na Carta aos Romanos (15,7)
Essa frase do título
soou familiar para
você? Se sim, é porque
ela foi retirada do lema
muito utilizado pelo
Santuário Nacional
de Aparecida e eu
optei por colocá-la em
evidência, porque ela
condiz totalmente com
trabalho da Pastoral da
Acolhida.
Todos nós gostamos de chegar na casa
de um amigo, familiar
ou conhecido e sermos
recebido com uma palavra amiga, um abraço
ou qualquer gesto que
demonstre carinho e
atenção, não é mesmo?
Por isso, o trabalho da
Pastoral da Acolhida
se faz tão importante
e necessário para a comunidade: quem é bem
recebido sempre volta
e nesse voltar o coração
sempre estará repleto
do amor de Deus.
No dicionário, a
palavra acolher remete
aos seguintes significados: oferecer refúgio,
proteção ou conforto,
abrigar, amparar e

por aí vai. O trabalho
dessa pastoral deve
corresponder a esses
significados por meio
de gestos, atos e palavras e assim garantir
que toda a comunidade paroquial possa
encontrar essa segurança ao procurá-la.
Caso contrário, sem
uma boa acolhida, de
nada adiantará todos
os outros trabalhos e
ações realizadas na
comunidade paroquial,
pois ninguém quer ficar
em um lugar onde não é
bem-vindo e acolhido.
Desse modo, podemos dizer resumidamente que o papel
principal da Pastoral da
Acolhida é acolher as
pessoas da comunidade paroquial. Mas vale
ressaltar que antes de
mais nada, para que o
trabalho de acolhida dê
bons frutos, é necessário que os integrantes
dessa pastoral se sintam também acolhidos.
Confira o depoimento do coordenador
da Pastoral da Acolhi-

da Francisco Carlos
de Lima, da nossa
Paróquia, falando um
pouco desse trabalho.
“O nosso objetivo é
arranjar pessoas que
se dediquem a recepcionar as outras que
chegam na paróquia
para participar das
celebrações, desejando para aquele que
acabou de chegar uma
ótima celebração, pois
é muito importante este
primeiro contato. Nós
também fazemos o possível para acomodar as
pessoas que ficam em
pé, dando-lhes toda a
atenção e carinho. No
final, quando termina a
celebração, ficamos na
porta desejando uma
ótima semana. Para
quem deseja participar é só nos procurar,
pois estamos sempre
no final da igreja. O
nosso trabalho é bem
simples, mas feito com
muita dedicação e carinho.
”
Karina
Catelan
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SÃO CAMILO DE LÉLLIS: um jovem bizarro se
transforma num exemplo de amor
São Camilo de Léllis tem a história marcada por dedicar sua vida
em servir a Cristo, por meio da caridade aos doentes e, por isso, foi
nomeado protetor dos enfermos e dos hospitais

N

São Camilo

asceu em Bacchianico, no sul da Itália,
no dia 25 de maio de
1550. Sua vinda ao mundo já
foi considerado um milagre,
por causa dos quase sessenta
anos de idade de sua mãe, o
pai um oficial do exército
pouco ficava em casa. Camila
Compelli morreu quando ele
tinha treze anos de idade. Camilo não gostava de estudar e
era rebelde. Foi morar com o
pai, João de Lellis que vivia de
quartel em quartel, pois era viciado em jogo, apostava tudo
o que ganhava e logo perdia.
Aos quatorze anos mal sabia
ler e escrever, alistou-se no
exército. Aos dezenove anos
de idade, perdeu seu pai; nesta
época, Camilo já era famoso
por ser um jovem violento,
briguento e fanático pelo
jogo. As pessoas até tinham
medo de se aproximar dele.
Passou a ganhar e a perder

tudo que tinha no jogo, assim
como seu pai.
Em 1570, um frade franciscano não teve medo de Camilo. Os dois conversaram e
se tornaram amigos. Ele então
sentiu-se atraído a ingressar
na Ordem dos Franciscanos,
mas foi recusado porque
apresentava uma úlcera no
pé. Foi enviado para o hospital de São Tiago, em Roma,
onde diagnosticou-se o tumor
incurável. Camilo não tinha
dinheiro para o tratamento,
mas ofereceu sua força de
trabalho como servente e em
troca conseguiu ser internado.
Novamente afundou-se no
jogo, nas dívidas e em confusões e acabou sendo demitido.
Ficou sabendo que os
frades capuchinhos estavam
construindo um mosteiro.
Foi lá que ele conseguiu
outro emprego de servente
de pedreiro. Um dia, quando
estava caminho do trabalho,
teve uma visão celestial,
nunca revelada a ninguém.
Converteu-se e pediu para ingressar novamente na Ordem

Franciscana, mas foi recusado
outra vez pelo tumor no pé.
Os franciscanos conseguiram
que ele fosse internado no
hospital de São Tiago. Porém
sua segunda estadia foi bem
diferente da primeira, dedicou
seu tempo exclusivamente ao
serviço dos enfermos, como
voluntário. São Camilo de
Léllis passou a enxergar nos
doentes terminais, rejeitados
e repugnantes, o próprio Cristo. Passou a viver por eles e
amá-los de todo coração.
Em 1584, Camilo e padre Filipe Néri constituíram
juntos uma irmandade de
voluntários para cuidar dos
doentes pobres e miseráveis,
chamada de Congregação dos
Ministros Camilianos. Ainda
com a ajuda de Filipe Néri,
estudou e vestiu o hábito da
cruz vermelha de sua própria
Ordem. Em 1591, recebeu a
aprovação do Vaticano, sendo
elevada à categoria de ordem
religiosa.
Recebeu o dom da cura
pelas palavras e orações, por
isso passou a ser procurado

CASAMENTOS NA PARÓQUIA

Casamento de Bruno e Thaís

Casamento de Roberto e Isabela

Casamento
Vinicius e Ariane

Oração dos Enfermos

Senhor, coloco-me diante de ti em atitude de
oração. Sei que me ouves, tu me conheces. Sei que
estou em ti e que tua força está em mim. Olha para
meu corpo marcado pela enfermidade. Sabes, Senhor,
o quanto me custa sofrer. Sei que não te alegras com
o sofrimento de teus filhos. Dá-me, Senhor, força e
coragem para vencer os momentos de desespero e de
cansaço. Torna-me paciente e compreensivo. Ofereço
minhas preocupações, angústias e sofrimentos para
ser mais digno de ti. Aceita, Senhor, que eu una meus
sofrimentos aos de teu Filho Jesus, que, por amor aos
homens, deu sua vida na Cruz. Peço, ainda, Senhor:
ajuda os médicos e enfermeiros a terem para com os
pacientes a mesma dedicação e amor que São Camilo
tinha. Amém!
por gente de todos os lugares.
Era um homem muito querido
em toda a Itália, quando vivo
era considerado santo por
todos. São Camilo de Léllis
faleceu no dia 14 de julho
de 1614, sua canonização
foi celebrada em 1746. Ele
foi declarado Padroeiro dos
Enfermeiros, dos hospitais e
dos doentes em 1886.

A Paróquia Menino
Jesus de Praga convida a
todos os paroquianos para
participarem da grandiosa
missa dos enfermos, no dia
15 de julho, às
19h30.
Nathane
Piloto

Confraternização
da catequese
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AMOR EXIGENTE

O 7º Princípio Básico do
Amor- Exigente é: Preparador
“TOMADA DE ATITUDE PRECIPITA CRISE”
É muito importante coerência
numa tomada de atitude e uma vez
necessária para ser certeira leva-se
em consideração o que tem proporcionado de ruim e que mudança
promoverá de melhoria, ciente de
que uma situação instalada gerando
conflitos não se resolve por si só ou
de agora para depois. É necessário,
sim, decisão, postura e perseverança, respeitando direitos comuns.
Preparando-nos, não permitindo
abusos, desrespeitos e cuidando
para que nossas atitudes sejam corretas e corajosas, devemos assumir
posições claras e bem definidas,
sermos firmes e perseverantes, sem
nos omitir, nem delegar responsabilidades para terceiros, tomando
atitudes necessárias onde cabe nossa
posição, mas respeitando os limites
de cada um.
Podemos entender que ao tomarmos atitude é comum o surgimento
de crises. É essencial que estejamos
preparados para administrar as
crises sem fuga, entendendo que
estas fazem parte da mudança que
se tem como objetivo para a retomada do equilíbrio mediante desafio
enfrentado. Considerando que uma
tomada de atitude é muito difícil
de ser vivenciada principalmente
quando tomada por nós em fatos em
que mais pessoas são envolvidas,
ela precisa ser coerente, pensada,
avaliada e transmitida com firmeza
e segurança de que não há volta na
decisão, pois o retrocesso poderá
causar consequências mais danosas
que a situação. Deve prevalecer a
autonomia de quem toma a atitude
mediante a situação, por quem a necessidade de mudança foi analisada,
avaliada e assumida com condições
de manter regras impostas sem fraquejar, voltar atrás ou deixar cair no

esquecimento.
Pois isso dará margem de vantagem para as pessoas envolvidas que
não tiveram atitude e, ao contrário
disso, sempre tiraram proveito da
situação ou de sua forma de ceder
sem intenção de desestruturar vidas.
Na maioria das vezes, o único risco
que corremos numa tomada de atitude é de dar certo o que buscamos,
pois se nos leva a isso errado já está.
Por isso é primordial que a ação
tenha um objetivo, cuidando para
que a atitude não seja tomada num
momento de raiva, ou por raiva, por
decepção, como forma de punição
ou vingança e sim para conduzir a
um resultado positivo que promova
crescimento e bem-estar a todos os
envolvidos, cuidando para que não
deixemos nenhum dos envolvidos
na situação pior do que se encontra.
Numa determinada situação, na
tentativa de ajudar ou solucionar,
os familiares aconselham, muitos
ameaçam e, na maioria das vezes,
agravam a situação; sem forças para
uma tomada de atitude concreta, se
tornam enfraquecidos, dependentes ou codependentes e objeto de
manipulação do maior causador da
situação que não compartilha das
mesmas ideias de resoluções e não se
sensibiliza com as tantas falações ou
gritarias, pois já ouviu tantas ameaças que nunca se concretizaram, e
por isso não se incomoda em ouvir
outras tantas.
“A tomada de atitude nos leva a
nossa “restauração” diante do “eu”
mesmo e do nosso Criador porque
aí redescobrimos a nossa capacidade de lutar e superar
desafios.”
Voluntária - Cleusa Caluz
Ramos da Silva

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

SÃO BENTO:
o pai dos monges
São Bento nasceu em Núrsia, na
Itália, no ano 480, de uma nobre família e tinha uma irmã gêmea chamada
Escolástica, também santa da Igreja.
Foi enviado por seus pais a Roma,
para lá estudar. Mas percebendo que a
maioria dos jovens se deixava arrastar
pelas paixões e vícios do mundo, voltou atrás. Não se interessando pelos
estudos literários, abandonou a casa
e os haveres paternos e desejando
agradar somente a Deus, procurou
seguir a vida monástica e se dedicar
ao estudo da Bíblia e do cristianismo.
São Bento buscou a solidão num
lugar deserto chamado Subiaco, local
de muitas águas frescas e cristalinas.
Enquanto caminhava naquela direção,
encontrou-se com um monge chamado Romano, o qual, depois de ouvir
sua história e seu desejo, impôs-lhe o
hábito da vida monástica e o ajudou
em tudo que ele precisou. Romano
vivia num monastério não muito longe
dali e, às escondidas, levava a Bento
parte do pão que lhe cabia.
Bento isolou-se numa pequena
gruta e ali, após 3 anos de rigorosa
solidão, começou a fazer apostolado
com pastores que habitavam as redondezas. E assim, pelas suas virtudes e
pela fama de sua exímia santidade,
tornou-se muito conhecido e amado
por todos.
Não longe dali, havia um mosteiro
cujo abade havia falecido e a comunidade inteira dos monges dirigiu-se ao
venerável Bento para que os dirigisse.
Ele se negou durante muito tempo,
mas vencido afinal por suas reiteradas
súplicas, acabou por consentir.
Esses monges não acostumados
com tanta severidade e tendo que
renunciar a seus antigos e maus

costumes e, também porque aos
pervertidos, a vida dos bons parece
algo intolerável, tramaram matá-lo.
E depois de decidir em conselho,
puseram veneno em seu vinho. Quando foi apresentado ao abade, a taça
com vinho envenenado para que ele
a abençoasse, como era o costume
deles, Bento fazendo o sinal da cruz,
levantando a mão em direção à taça,
essa se quebrou, rompendo assim a
maldade planejada.
São Bento levantando da mesa,
com rosto afável e ânimo tranquilo,
lhes disse: “Que Deus onipotente tenha piedade de vós, irmãos. Por que
quisestes fazer isso comigo? Ide e
buscai um pai de acordo com vossos
caprichos, porque a partir de agora, de
modo algum podereis contar comigo.”
Esse foi um dos muitos milagres
espantosos atribuídos a São Bento,
que a partir disso, retornou ao lugar
de sua amada solidão e, no sapé do
Monte Cassino, construiu seu primeiro Mosteiro. Sua regra era: “reza
e trabalha”, estabelecendo assim o
justo equilíbrio do corpo, da alma
e do espírito para manter o homem
em comunhão constante com Deus.
Sendo assim, vários mosteiros, além
de ajudar a espalhar a palavra de Deus,
se tornaram locais de ciência e escolas
de agricultura.
Falecido no ano 547 e celebrado
pela Igreja no dia 11 de julho, São Bento é considerado o Pai dos Monges,
fundador da Ordem dos Beneditinos
e também patrono principal de toda
Europa.
Regina Céli
Pinhata Novelini

Coordenadora do
Apostolado da Oração
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA
ANIVERSARIANTES
DO MÊS

Festa São Pedro: 1º dia Tríduo, dia
27/06, na residência da Dona Tercília

Apresentação da pequena Maria Clara à comunidade

Festa São Pedro: 3º dia Tríduo, dia 29/06, na
residência de Anésio e Fátima

Festa São Pedro: Quermesse dia 30/06, com
a presença do padre Leandro

Festa São Pedro: Procissão
pelas ruas do bairro, dia 01/07

Festa São Pedro: 2º dia Tríduo, dia
27/06, celebrada pelo padre Silvio

Festa São Pedro: 3º dia Tríduo, dia
29/06, celebrada pelo padre Leandro

Festa São Pedro: 1º dia Tríduo, dia
27/06, celebrada pelo padre Fábio

Festa São Pedro: 2º dia Tríduo, dia 28/06,
com a presença de nosso querido padre Silvio

Festa São Pedro: Quermesse dia 30/06,
com a presença do padre Silvio

Festa São Pedro: Quermesse dia 30/06

Festa São Pedro:
Missa em homenagem a
São Pedro, dia 01/07

Festa São Pedro: Missa em
homenagem a São Pedro, dia
01/07, presidida pelo padre
Leandro e diácono Aristides

Festa São Pedro:
Missa em homenagem a
São Pedro, dia 01/07

Festa São Pedro: Bênção da
bandeira dos 3 Santos: São
Pedro, Santo Antônio e São
João, dia 01/07
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Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otero, Ricardo Piovesan

Missa N. Sra. Rosa Mística no Condomínio Flamboyant

Bênção das alianças de
Talita e Leandro

Andréia, coordenadora
da catequese paroquial,
palestrando aos catequizandos,
pais e catequistas
Aniversário de
Carlos Eduardo Bacherini

Com Dr. Renato e a esposa
Luciana; e também Lívia
Constantini, no lançamento do
RodeoCowtry Boolls, no
Shopping Iguatemi

Missa Carismática

Entrega das colchas de retalho
para Pastoral do morador em
situação de rua

Bodas de Ouro do casal Élcio e
Maria Herminia (ela irmã do pe.
Sílvio Roberto)

Apresentação da Bebê na missa

Paroquianos na Santa Missa de
junho na Rede VIDA
Aniversário de José e Maria
Helena Breviglieri.

Celebração na residência
de Vicente Sesso

Missa no Condomínio Green
Garden - Rede de Comunidades

Quermesse na Capela São
Pedro no Jardim Maracanã

Bênção na residência de Soely
da Cenemed
Celebração de Abertura dos 90 anos da Diocese de RIO PRETO na Sé Catedral

Bênção dos pães e procissão de Santo Antônio na Paróquia Menino Jesus de Praga

Aniversário de casamento de
Felizardo e Cleuza Ramos
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Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otero, Ricardo Piovesan

Festa Junina da equipe de coordenação do Dízimo paroquial
Encontro de formação para o Acampamento Sênior
da Paróquia Menino Jesus de Praga

Feijoada de confraternização na casa de Felizardo e Cleuza

No aniversário de Vanda
Rodante Sechis

Homenagem da Paróquia Menino Jesus
de Praga ao Diácono Aristides pelo seu
aniversário natalício

Lançamento do Rodeo Country Bulls no Shopping Iguatemi

Paroquianos na Santa Missa da
Rede Vida

Pe Leandro abençoando as fitas
das associadas do Apostolado da
Oração paroquial

Retiro do JUPAC em Jaci
Manhã de Orações pela
Santificação dos Sacerdotes
na Casa do Clero

Missa do Sagrado
Coração de Jesus

Pe. Silvio autografa o
livro para paroquiano

Na quermesse da Capela São
Pedro no Jardim Maracanã

Pe.Silvio com a miss
Brasil 2018 Mayra Dias

Reunião da Equipe da
secretaria do 2° Acampamento
Sênior da Paróquia Menino
Jesus de Praga

Visita de Luigi Sacchetin
e René Claro

Com a aniversariante
dona Dilma

MISSA de junho na
Rede Vida de TV

O Bispo Dom Tomé com o pe
Marcelo Rossi em Rio Preto

O aniversariante Romero e a
mamãe Fernanda
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CRISMA

Renovação dos votos do Batismo para o Crisma

