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40 anos de Sacerdócio
do pe. Silvio Roberto
ANO XX - Nº 236 - AGOSTO / 2018

Herói, porto seguro,
companheiro, amigo,
proteção... Amor!

Sobrinhos Manuele e Lawrence,
Cunhado Elcio e irmã Herminia

Feliz Dia
dos Pais!!

Equipe de liturgia
Diácono Aristides, pe. Leandro, pe.
Silvio, pe. Geová e seminarista Miguel
Ex-seminaristas e esposas

Ministério de música e paroquianos

Pe. recebe o parabéns do Dr. Sergio

Agentes da Capela São Pedro

Crianças ajudam a cortar o bolo

Presente dos coordenadores do CPP

VEJA NESTA EDIÇÃO:

Qual a sua
vocação? Leia
os testemunhos
de diferentes
vocações...
Páginas 4 e 5

Conheça o
Ministério do
Hostiário
Página 9

Pe Leandro e
Diácono Aristides
comemoram
mais um ano de
ordenação
Páginas 10 e 11

2

AGOSTO/2018

Editorial

O Espírito Santo é o Amor do Pai
e do Filho e uma das condições para
receber o dom de Deus; o Espírito
Santo é se abrir para o Amor incondicional; é a generosidade do amor
no serviço e no dom de nós mesmos:
é dando que se recebe.
Tudo o que não é feito no amor
de Deus corre o grande risco de
permanecer estéril, de cair por terra;
não produz nada de fecundo e durável
porque somos cabeça dura preferindo
nossos esquemas, nosso próprio raciocínio humano. Isso significa que
ainda não nos rendemos ao Senhor.
Somente o Espírito Santo nos
conduz a uma verdadeira sintonia com
Deus, à verdadeira alegria, ao sentido
da vida e à liberdade verdadeira. Só
Ele nos leva a experimentar o Amor
de Deus e tê-Lo como Pai: a prova de
que sois filhos é que Deus enviou aos
vossos corações o Espírito de Seu Fi-

E

u sempre fui católica,
mas estava afastada da
igreja desde que havia
me mudado de Macaubal para cá. Um
belo dia, eu passava pela rua da igreja
no horário da missa; vi a movimentação e
resolvi entrar... era uma missa por Cura e
Libertação. Naquele dia eu senti a presença
do Espírito Santo como jamais havia sentido... Suas
palavras, padre Sílvio, me cativaram e desde então eu
passei a frequentar a paróquia Menino Jesus de Praga.
Agora em 2018, eu me tornei catequista, atendendo a
um chamado que o senhor fez em uma missa em que eu
estava. Eu nunca havia me imaginado catequista, mas eu
senti que aquele chamado era para mim. Estou fazendo o
Ebicat e estou imensamente feliz com a oportunidade que
me foi apresentada. Por isso, quero agradecer primeiro a
Deus, e em segundo lugar ao senhor, padre, por ter me
guiado por caminhos e descobertas tão maravilhosas.
Rezo pela sua vida e pela sua saúde, para que continue
transformando vidas através desse dom tão especial.
Muito obrigada!! E parabéns!!
Tattiane Narvaes

Este informativo é de propriedade da Paróquia Menino Jesus de Praga
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mais fácil dar que receber: “Eu sou a
pessoa boa, que está doando algo...”
Receber é mais difícil, pois supõe
certa humildade, o reconhecimento
do outro; isso é abertura, isso é render.
Render-se nem sempre é tão fácil
quanto parece. Mas é uma atitude
essencial para não tomarmos o lugar
de Deus. O essencial é a atitude de
acolhimento, de receptividade, de
humildade.
Enfim, devemos nos espelhar na
samaritana que aceita a água que Jesus lhe oferece: a água viva, o dom
de Deus e, a partir de então, vê sua
vida se modificar e passa a ser uma
evangelizadora para o seu povo, uma
discípula de Jesus.
Que saibamos acolher e aceitar o
dom de Deus neste mês dedicado às
vocações.
Pe. Sílvio Roberto
PÁROCO

Querido padre Sílvio,
Hoje, dia 27 de julho, é um dia festivo e abençoado para
todos nós desta paróquia, mas principalmente para Deus,
pois há 40 anos Ele recebeu o seu sim.
A ordenação sacerdotal é um momento marcante e significativo
para a Igreja, pois reafirma a aliança de Deus com a humanidade.
Não estamos sós. Cristo caminha conosco pela intercessão das mãos
consagradas do padre que, em cada celebração eucarística, o coloca vivo
entre nós; pleno de misericórdia, perdão e amor.
Por tudo isso, pe. Silvio, esta paróquia é abençoada com a sua presença, seu trabalho, zelo, esforço e sabedoria pastoral, seus conselhos que sempre nos
direcionam ao caminho certo.
Hoje compreendemos um pouco a vocação para o sacerdócio, como sendo um dom
divino, um dom para o qual é preciso abrir mão de coisas essenciais na vida, como família, amigos, conforto, liberdade, um verdadeiro despojar-se de si mesmo, para que,
no fim, se obtenha o tudo ofertado pelas mãos de Deus. É ser grato, estar disposto e,
muitas vezes, não compreendido.
Todos nós da paróquia Menino Jesus de Praga, louvamos e agradecemos a Deus pelo
dom de sua vida; nós o parabenizamos neste dia tão grandioso e pedimos as bênçãos
de Deus e que a Virgem Mãe Santíssima o cubra e o proteja com seu manto celestial,
estando sempre à frente de todas as dificuldades e obstáculos que por ventura se
puserem em seu caminho.
Seja feliz!!! São votos de todos nós desta comunidade.
Ana Cristina Bacherini

EXPEDIENTE:

CNPJ: 45.096.989/0086-06 - Rua Teodoro Demonte, 465 - Fone: (17) 3304-6020
Bairro: São João - CEP: 15091-260 - São José do Rio Preto-SP

lho que clama: ABBA – PAI (Gl. 4,6)
Há cristãos que associam o “ser
cristão” a um certo número de ritos,
regras que, se cumpridos, fazem-no
melhor. Porém, não são as obras exteriores que contam. Na vida espiritual,
a questão não é tanto fazer, mas deixar
fazer: deixar Deus fazer em nós, passar
através de nós.
Às vezes, o trabalho de Deus é
perceptível: sentimos sua presença, a sua unção; outras vezes ele é
oculto. Às vezes, Ele nos enriquece
com certos dons, carismas, graças,
inspirações... Outras vezes, Ele nos
empobrece para nos fazer sentir nossa
profunda miséria. Às vezes o seu dom
é sensível; outras vezes, escondido; às
vezes, alegre; outras, dolorosa... não
importa: é sempre fecundo.
Temos, na verdade, que ter a
sensibilidade de aprender a receber.
Dar pode se tornar orgulho, pois é
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exemplares - Distribuição Gratuita
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paroquia@meninojesusdepraga.org.br
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DIÁCONO ARISTIDES PEREIRA DOS SANTOS,
NOVE ANOS SENDO SERVO DE DEUS

Pe. Silvio Roberto

Se conhecesses o dom de Deus
Caros paroquianos,
A questão fundamental da vida
cristã é a seguinte: como conhecer o
dom de Deus? Como nos conservar
sempre abertos à sua ação?
O fim da vida cristã é a posse do
Espírito Santo. A união com Ele, o
grande dom de Deus, não é um luxo
a vida espiritual. Não! É o primeiro
ato, a primeira necessidade. Com
efeito, sem a graça do Espírito Santo
não podemos fazer nada de bom nem
de durável. “Sem mim, nada podeis
fazer”, afirma Jesus.
O Salmo 126 também diz: “Se o
Senhor não edificar a casa, em vão
trabalham os que a constroem”. Isso
não quer dizer que devamos passar o
dia sentados numa poltrona pedindo
para o Espírito Santo fazer o nosso
trabalho. Sua ação não substitui as
nossas faculdades humanas, mas as
sustenta e orienta.
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D

iácono Aristides Pereira
dos Santos completa,
neste mês, dia 21, nove
anos de ministério. Nós conversamos com ele para conhecermos melhor um pouco mais desse sonho que se tornou realidade.
Aristides foi ordenado diácono
pela imposição das mãos de Dom
Paulo Mendes Peixoto, bispo
diocesano da época.
MM – Por que ser diácono?
De onde surgiu essa vocação?
Diácono – Para servir melhor
a Deus e aos irmãos. A vocação
surgiu da participação na Igreja
e dos movimentos (grupo de
jovens e Legião de Maria). A
participação no ministério dos
Ministros Extraordinários da
Comunhão Eucarística foi muito
importante na lapidação da vocação, além de leitura e meditação
diária da Bíblia, da experiência
de vida com Deus etc. Decisivo
mesmo foi o chamado de Deus
para o ministério.
MM – Maior desafio do
começo?
Diácono – Foi descobrir o
espaço que exatamente deveria
ocupar dentro e fora da Igreja.
Isso está relacionado à identidade do Diácono Permanente.
MM – Qual é o desafio
enfrentado agora?

Diácono – Por 7 anos e meio,
o desafio foi administrar o Centro
de Reeducação e Atendimento
da Família (CRAF), extinto no
ano passado por falta de recursos
materiais da parte da Prefeitura
Municipal. A instituição era
destinada à reeducação de homens que violentam mulheres
no recesso do lar. Hoje o desafio
é encontrar outro serviço social,
no qual seja possível engajar
inclusive pastorais e movimentos de nossa paróquia. Estamos
cuidando do assunto e, em breve,
creio que teremos novidades que
serão repassadas aos padres e à
comunidade.
MM – Como é a preparação
para ser diácono?
Diácono – As normas da
Igreja fazem algumas exigências: a formação deve durar
pelo menos três anos e deve
conter obrigatoriamente Teologia Bíblica, Dogmática,
Litúrgica, Moral e Pastoral,
além da História da Igreja e do
Direito Canônico. O candidato
deve estar casado há no mínimo
cinco anos, ter idade mínima
de 35 anos, vida matrimonial e
eclesial exemplares, autorização
da esposa por escrito, estar ligado a uma paróquia, onde preste
valiosos serviços, ser homem de
oração e assídua frequência aos
sacramentos.

MM – O que diferencia um
diácono de um padre?
Diácono – Os diáconos
constituem um dos três graus do
sacramento da ordem: episcopado, presbiterato e diaconato.
Os padres recebem a missão e
a faculdade de agir na pessoa
de Cristo cabeça; os diáconos,
ao contrário, são habilitados
para servir o povo de Deus na
diaconia da liturgia, da palavra e
da caridade. O diaconato define-se como sacramento de Cristo
servo e como expressão da Igreja
servidora. A exemplo de Jesus,
que veio para servir, o diácono
marca, no campo da caridade,
presença libertadora, misericordiosa, junto aos pobres, doentes,
marginalizados. No serviço da
palavra, o diácono permanente é
o servidor da palavra de Deus em
homilias, na catequese, gritando
o evangelho pelo testemunho de
vida. A diaconia da liturgia é exercida pelo diácono na celebração
de sacramentos e sacramentais e
na presidência da celebração da
Palavra. O padre deve ser solteiro,
enquanto o diácono é casado.
O padre recebe o sacramento
da ordem para o sacerdócio e o
diácono para o serviço nas três
dimensões citadas. Em síntese,
o diácono faz tudo o que o padre
faz, exceto: celebração da Eucaristia, da Confissão e da Unção
dos Enfermos.

MM – Já quis ser padre?
Diácono – O diácono é
casado e não pode ser padre
pelo menos enquanto durar o
impedimento. Penso que não
tenho vocação para ser padre.
Quero continuar sendo diácono
enquanto tiver condições físicas
e mentais. Quando tinha 6 anos
de idade queria ser padre, mas
faltou o incentivo da família.

Diácono – Dos colegas,
das dificuldades que todos nós
enfrentávamos na formação,
sobretudo em razão do trabalho
e do cuidado da família.
MM - O que o motiva hoje
em dia?
Diácono – Jesus Cristo.
Ter consciência de que sou seu
discípulo e devo fazer o mesmo
que Ele fez.

MM – A família incentivou
na vida de seminário?
Diácono – A minha família
(esposa e filhas) sempre me
incentivou ao Diaconato Permanente. O meu curso de 4 anos
foi realizado na Casa do Clero.
Os candidatos ao Diaconato da
atualidade estudam no seminário. A minha família é o ponto
de partida para exercer bem as
minhas funções na Igreja e na
comunidade. É a partir dela que
procuro realizar tudo como se
fosse para ela e para Deus em
primeiro lugar.

MM – Como é ser diácono
na Paróquia Menino Jesus de
Praga?
Diácono – É muito tranquilo, sobretudo pelo apoio
que encontro nos padres Silvio
e Leandro, e pela bondade e
acolhida dos paroquianos. Diria
que é muito gratificante e me
sinto bem no exercício de minhas funções. Sob a orientação
do bispo diocesano, procuro ser
visto não pelo que faço, mas
pelo que sou na Igreja, consagrado no Sacramento da Ordem.

MM – Como foi ser seminarista?
Diácono – Estudando na
Casa do Clero, foi uma experiência nova na minha vida.
Aprendi muito e me tornei uma
pessoa melhor.

MM - Uma palavra para
resumir sua missão a Deus...
Diácono – Ser perseverante,
não desistir de Deus, pois Ele
nunca desiste de
nenhum de seus
filhos.

MM - Uma saudade do
tempo em que fazia seminário?

FESTA JULINA NA PARÓQUIA

Gabriel Bonfim
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Padre Leandro: 8 anos de ordenação e muita coisa boa para contar!

O

rdenado no dia 13 de agosto
de 2010, ele recorda que quase
conseguiu ser ordenado no
ano convocado pelo Papa Bento XVI
como ano sacerdotal. “Eu me recordo
que foi o ano sacerdotal convocado
pelo Papa Bento XVI, mas eu fiquei
um pouquinho frustrado, porque o ano
sacerdotal terminou em julho e eu fui
ordenado em agosto.”
Apesar disso, o ano sacerdotal foi
importantíssimo para sua ordenação.
“Mas eu peguei toda a graça do ano
sacerdotal, foi um ano que a igreja
se aprofundou mesmo no ministério
do sacerdócio, pude estudar bastante,
porque eu ainda era diácono, aproveitei
muito; foi bem vivenciado e meditado.
E isso me ajudou muito e eu tive a graça
de ser ordenado nesse ano de 2010 .”
Após sua ordenação, Padre Leandro foi designado a cuidar da Paróquia
S. Sebastião, de Sebastianópolis do
Sul, onde ele se nomeou como “Pároco
da Roça”, pois ali existia uma forte
realidade rural. Durante os seus 5 anos
e 8 meses na paróquia, atendeu muitas
capelas, celebrava muitas missas, batizados, sacramentos, confissões e teve
ativamente um aspecto missionário,
pois tinha que atender as capelas que

O mês de agosto com certeza é um mês de muitas comemorações
para o Padre Leandro. Além de ser o mês das vocações, é o mês
em que ele completa 8 anos de ordenação e 2 anos que se tornou
Vigário Paroquial da Paróquia Menino Jesus de Praga.

eram distantes uma das outras.
“Foi uma experiência muito boa,
muito grato a Deus, pois pude vivenciar muito bem as minhas primícias
sacerdotais. ”
Depois disso, o Padre foi transferido e ficou durante uns 4 meses
sem paróquia, até que um dia ele foi
convidado pelo Padre Sílvio para
auxiliá-lo como Vigário da nossa
Paróquia. “O padre Silvio me chamou,
fez a proposta eu falei que ia pensar;
conversei com o bispo que disse ser
a melhor coisa, então eu aceitei esse
chamado.”
Entretanto, a história do Padre Leandro com a Paróquia não é de agora,
não! Entre as lembranças vividas,
contou-me de uma vez quando ainda
estava no seminário e o reitor pediu
para que os seminaristas fizessem
uma atividade lúdica que deveria
ser cumprida no mesmo dia. Mas
naquele dia, o Padre Leandro já tinha
um compromisso: pregar no grupo de
oração da Menino Jesus de Praga. Não

sabendo o que fazer, deu uma “escapadinha” do seminário para pregar,
mas antes do grupo de oração ele quis
participar da missa e advinha só quem
era o padre que estava rezando? Isso
mesmo, o reitor do seminário, Padre
Calazan! Ele teve que se explicar e o
reitor apenas pediu que avisasse da
próxima vez.
Outro fato interessante entre o padre Leandro e a Paróquia é que aqui era
o seu e de outros seminaristas ponto
de venda certeiro de pizzas para arrecadação de fundos para participar dos
retiros Brasil afora. Em uma dessas
vezes, o padre Geomar fez uma super
propaganda no final da missa sobre as
pizzas que eles estavam vendendo e
lotou, não deu para quem quis.
Atualmente, além de exercer a
função de vigário, o padre Leandro
faz mestrado em Direito Canônico
durante uma semana por mês, a pedido do bispo Dom Tomé e por uma
necessidade da diocese, na Fajopa
de Marília.

O que é um vigário Paroquial?
Padre Leandro nos explica:
“As funções do vigário são um
pouco limitadas no sentido da organização da paróquia. Eu exerço todas
as minhas funções sacerdotais como
a celebração da missa, a unção dos
enfermos, atendimento de confissões,
sacramentos, etc, e isso tudo faz parte
do sacerdócio. O vigário possui mais
essas atribuições, ele não tem uma
atribuição administrativa, pois quem
administra é o pároco. Ele auxilia na
vida pastoral sacramental da paróquia,
mas não tem poder de decisão, apenas
conversa com o pároco e faz
as solicitações, responde às
solicitações dele e
Karina
aconselha-o.”
Catelan

Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otero, Rocardo Piovesan,Terezinha Vieira, Carlos Renato e Danilo Macedo
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Seminário de Vida no Espírito começa no dia 6 de agosto
Mais um Seminário de
Vida no Espírito vai ser realizado pelo Grupo de Oração
Menino Jesus de Praga. Muitas pessoas não sabem o que é,
porque fazer, como participar,
por isso todas as informações
necessárias estarão nessa
matéria, além do depoimento
do Daniel Tiago Santos, que
um dia fez essa experiência e
hoje é servo do grupo.
O que é o Seminário de
Vida no Espírito?
É uma experiência de vida
com o amor de Deus Pai, o
encontro pessoal com Jesus
Cristo, a efusão do Espírito
Santo e a vivência fraterna.

Por que fazer um
Seminário de Vida no
Espírito Santo?
Porque o homem tem sede
de Deus, e há um espaço no
coração de cada ser humano
que só pode ser preenchido pelo
amor de Deus. No seminário,
somos apresentados a Jesus,
nos tornamos amigos Dele e
aprendemos a lutar pelo céu,
para nos tornarmos pessoas
novas. Muitas vezes, somos
convidados a participar de um
Seminário de Vida no Espírito
Santo, e ficamos nos perguntando: “Mas o que é isso?” O
Seminário de Vida não é explicado, ele é vivido. É sempre um
convite para abrirmos o nosso
coração a Deus.

balanço financeiro

O que o levou a fazer
essa experiência?
Meu coração estava aberto
com sede de Deus, por mais
que eu tinha feito a leitura de
toda bíblia e estudado também um pouco o Catecismo
da Igreja Católica me parecia
que ainda faltava algo, e isso
me fez buscar até que eu achei
dentro da RCC aquilo que eu
precisava para saciar minha
sede e foi exatamente o SVE
que me fez ter a experiência
mais aprofundada com a Divindade e com a Humanidade
de Jesus
Como é poder ajudar
a “passar” isso para
outras pessoas?

É com muita alegria, satisfação e realização fazer com
outras pessoas experimentem
o que eu experimentei, mas
ainda é saber que Deus faz
através de mim, ou seja, todos
aqueles envolvidos com os
trabalhos diretos ou indiretos
que faz acontecer esse encontro acabam sendo “canal da
graça”, aquilo que Deus faz
no outro acontece em mim
primeiro. Nada no mundo é
capaz de proporcionar essa
graça que vivemos quando
servimos!
Quem pode participar?
E como participar?
Não tem restrição nenhuma quanto à idade, tempo

de caminhada e nem de
religião. Todos aqueles que
queiram por livre e espontânea vontade serão muito
bem acolhidos e preparados
para fazer essa experiência.
Basta preencher a ficha para
fazer o Seminário de Vida no
Espírito, no Grupo de Oração, todas as terças-feiras,
às 19h30, ou nas missas de
fim de semana. O seminário vai acontecer todas as
segundas-feiras, a partir do
dia 06/08 até 17/09, às 20h,
no Auditório da Paróquia
Menino Jesus de Praga.
Maria Paula
Laguna

Semana da Família: “O Evangelho
da Família, alegria para o mundo”
A família é um dos bens
mais preciosos para uma
vida em harmonia. É nela
em que aprendemos nossos
princípios básicos e fundamentais para o convívio,
como o respeito, o compromisso, a partilha e o amor.
Amor este que é a essência do
evangelho, presente sempre
nas sagradas escrituras. A família e o evangelho têm uma
ligação muito forte: ambos
são o pilar de sustentação de
uma pessoa.
Entre os dias 12 e 18 de
agosto é celebrada em todo
Brasil a Semana Nacional da
Família, promovida pela Comissão Nacional da Pastoral
Familiar (CNPF) e Comissão Episcopal Pastoral para a
Vida e a Família, da CNBB,
com o tema “O Evangelho

da Família, alegria para o
mundo”. O tema também
será a pauta do IX Encontro
Mundial das Famílias com o
Papa Francisco, que acontece em Dublim, Irlanda, em
agosto.
A Semana Nacional da
Família existe para ressaltar
a importância de Deus, da
oração e da participação da
família na igreja, vivendo
o evangelho. O objetivo
dos encontros é promover
o fortalecimento dos laços
familiares, incentivando o
crescimento espiritual da família e valorizando a união,
tornando a família, de fato,
um santuário da vida.
Serão sete dias de encontros seguidos, durante
as celebrações, com temas
diferentes sobre a impor-

tância da participação da
família na evangelização.
Toda a paróquia é convidada
a vivenciar essa semana de
forma intensa, ressaltando
os valores familiares.
O evento que é realizado
anualmente em milhares de
paróquias no país. A Semana Nacional da Família foi
elaborada como resposta
ao desejo de se fazer algo
em defesa, promoção e valorização da família. Para
isso, foi escolhida a semana
seguinte ao Dia dos Pais, no
mês de agosto, com a proposta da Pastoral Familiar
de evangelizar
as famílias.
João Vítor
Cordioli
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Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otero, Ricardo Piovesan

MÊS DAS VOCAÇÕES
– Vocação Sacerdotal com Padre Leandro
Tudo no tempo de Deus

“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um
momento debaixo dos céus...” Ec 3,1
A Dona Vera Lucia mal
sabia, mas o pedido que ela
fazia a Deus em suas orações estava mais próximo
de se tornar realidade do
que ela imaginava. O que
ela pedia? A conversão de
seu filho Leandro, um moço
de 18 anos que havia feito
a primeira comunhão e não
aparecia mais na igreja fazia
um bocado de tempo. E não
é que ele voltou a frequentar
a igreja? Quanta felicidade
para o coração dessa mãezinha, né? Mas, a Dona Vera
Lucia tinha um sonho, ela
queria muito ver seu filho
como legionário da legião
de Maria da Basílica, da qual
ela já fazia parte. Pois é, mais
uma vez ela foi atendida.
Quando entrou para Legião, o filho da Dona Vera
teve um encontro especial
com Jesus e mesmo depois
de tanto tempo afastado,
ele sentiu a misericórdia de
Deus sendo derramada sobre
ele. O movimento realmente
foi muito importante na vida
do filho, pois ele começou
a se aprofundar, e como ele
diz: “ só queria saber de
igreja”, só queria rezar, ir
à missa, foi realmente algo
muito forte, mas nem passava pela sua cabeça ser padre.
Até que chegou um momento em que ele assistia
muito a Canção Nova e
os padres pregavam muito
sobre a missão vocacional.
Até que um dia, assistindo
ao Padre José Augusto falar
sobre o telespectador ser

padre, ele sentiu que uma
luta interior que começava a
ser travada. Ele se questionava incessantemente como
podia algo mexer tanto com
ele, sendo que jamais na
vida imaginou ser padre...
Deixou até a Dona Vera
Lucia sem entender quando
chegou um dia para ela e
disse que iria ser padre.
A verdade é que tinha
chegado tempo, aquele
moço que tinha acabado
de voltar para igreja, sentiu
uma inquietação dentro de
si de uma hora para outra;
logo percebeu que estava
recebendo a vocação sacerdotal e não demorou muito
para atender ao chamado de
Deus: assim que terminou o
ensino médio entrou para o
seminário. Durante um ano,
fez encontros vocacionais
no seminário propedêutico,
já morando com outros seminaristas e depois entrou
no seminário maior onde
estudou filosofia e teologia
por 8 anos.
Foi no dia 13 de agosto
de 2010 que, pela imposição
das mãos de Dom Paulo
Mendes Peixoto, recebeu
sua ordenação sacerdotal e
se tornou então o nosso querido Padre Leandro. Além de
Deus, da Dona Vera Lúcia,
todos nós ganhamos um
pouquinho com o “sim” do
Padre Leandro ao chamado
de Deus.
Karina
Catelan

Mês das vocações

MISSA PASTORAL
DA CATEQUESE

O que é um leigo consagrado?
nosso trabalho e nossas
A vocação dos leigos
necessidades, moradia,
na Igreja não é menos
alimentação, saúde, eduimportante que a vocacação, transporte e etc.
ção religiosa, já que eles
Experimentamos diariatrazem consigo a experimente a Providência para
ência do mundo. Aliar as
o essencial; exemplo:
obrigações do dia a dia
minhas três filhas sempre
com os deveres cristãos
estudaram em ótimas estorna a fé mais forte e
colas particulares e catóaumenta a proximidade
licas, mas nunca pagamos
com o Pai Eterno.
alguma mensalidade.
Fabiano Passos da Silva, 40 anos, é membro da
Leigos consagrados - Fabiano e família
MM: Fabiano, como
Comunidade Vox Dei há
é seu cotidiano?
14 anos e comprometido
que eu pude me comprometer
Fabiano: Tento viver
canonicamente (consagração) frente o Carisma Vox de cara limpa e descobrir mi- o seguinte cotidiano: rezar o
Dei, dom da Igreja, há 5 anos. nha autoimagem/identidade, terço pela manhã, ir pra Sede
lugares onde só fica Deus e só da Comunidade e rezar junto
com meus irmãos; trabalhar na
MM: Leigo Consagrado: basta Deus.
Arlivium Refrigeração como
o que é essa vocação?
MM: Fazendo parte dessa técnico; às 15h onde eu estiver,
Fabiano: Um chamado
de Deus (vocação) que pude consagração, como você se rezo o terço da Misericórdia e
da Providência; quase todos
e quis responder, não foi falta sente?
Fabiano: Me considero os dias à noite temos algum
de opção, mas sim uma opção
fundamental, mais abrangente feliz. Pela minha vocação eu compromisso, ou da nossa
e integradora. Eu era feliz evolui e aprendi muito, pude espiritualidade, ou do nosso
exercendo a minha profissão de fazer inúmeras experiências apostolado; com exceção de
técnico em telecomunicações e que jamais tinha feito antes, uma noite na semana que
trabalhando em uma multina- inclusive fazer faculdade de escolhemos ficar em família.
cional. O que me fez decidir foi Teologia. E o que ainda me
MM: Quais são os desaa maior possibilidade de ajudar encanta em minha vocação
os outros e a experiência com são as possibilidades que te- fios diários?
Fabiano: Eu me esforço
a providência divina sendo nho. Sou casado há 18 anos e
tenho três filhas. Minha esposa para tentar viver a espiritumissionário.
também fez e renova a decisão alidade e apostolicidade do
MM: Como é estar viven- dela para que eu possa fazer a Carisma Vox Dei. “Gerar a
do a vocação na Comunidade minha também. Atualmente, Unidade pelo Amor”, como nos
estamos, conforme o Estatuto foi inspirado e aprovado pela
Vox Dei?
Fabiano: Estar aqui dá Canônico da minha Comuni- Igreja é minha meta e razão em
sentido a minha vida, parece dade, na Condição Apostólica tudo que faço. Claro que não é
que todas as experiências que denominada “Secular”, ou seja, nada fácil e não se parece com
tive e as decisões que tomei vivemos na e da Comunidade, o que imaginei, especialmente
desde a minha infância me contudo, enviados a uma reali- estar no mundo e continuar
levaram e me prepararam a dade secular, devido a neces- dando a Deus o que é de Deus
estar aqui hoje. Por mais que sidade apostólica/financeira da por primeiro, isso em todas as
há sofrimentos profundos e mesma. Eu trabalho na empresa dimensões. Mas, com certeza,
jamais vividos, não me vejo em de serviços em refrigeração a minha vocação me ajudou a
outro lugar. Sair daqui significa pertencente à Comunidade, ser um marido e um pai melhor,
jogar fora a minha vida, pois e minha esposa trabalha no isto é bem claro para mim.
foi aqui que aprendi e estou Brechó também pertencente
aprendendo a amar e a sofrer, a à Comunidade. Não temos
Gabriela
vencer traumas e desafios nun- salários, mas sustento pastoral,
Dias
ca antes transpostos; foi aqui é tudo colocado em comum:

Jovens Universitários e
Paulo Esteves (da equipe dos
Vicentinos)
promovem
festa julina
no Lar São
Vicente de
Paulo

Pe. Leandro abençoa o bebê

Os pais Marcos e Karla estão muito
felizes com a chegada da filha Angelina

Sr. Mário apresenta a ginástica
Lian Gong na reunião do CPP

MISSA PASTORAL DA SAÚDE

Agentes da Pastoral da saúde com pe. Leandro

Bênção para cirurgia

Unção do enfermo

Batizados na paróquia

ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Ministério do hostiário

Consagração à Virgem Maria, realizada
na capela em 13/07

aniversariantes do mês

Antigamente havia o ministério daqueles que deveriam fazer o
Pão Eucarístico, o hostiário e era
conferido a leigos e depois a Igreja
começou a conferi-lo apenas para
seminaristas, candidatos ao sacerdócio. O que é feito agora é um
resgate da comunidade que prepara o
seu Pão Eucarístico, uma pessoa da
comunidade da Capela São Pedro, a
Celia, é quem o prepara. Ele é feito
sem fermento, somente com água
e farinha.
Este ministério surgiu assim na
vida da nossa irmã: em 2016, durante
uma pregação do Roberto Tannus,
na Paróquia Menino Jesus de Praga,
ele dizia “que pessoas sentiam suas
mãos esquentando e naquele momento Deus estava ungindo muitas
mãos”. Nossa querida irmã Celia
sentia suas mãos esquentando, mas
guardou isso no seu coração (assim
como Maria fez), pois ainda não
tinha o discernimento para compreender o seu chamado.
Durante a Quaresma deste ano,

Pão Eucarístico artesanal

o Pe. Leandro perguntou para mim
quem na comunidade fazia pão. Eu
prontamente disse: a Celia. Não pensei em nenhuma outra pessoa, e olha
que temos excelentes cozinheiras e
confeiteiras na comunidade. Passei
o contato dela para ele. Então eles
combinaram de fazer o pão juntos,
pois ela nunca tinha feito um pão
sem fermento.
E eis que no dia 28/02/2018, numa

missa realizada para os catecúmenos e catequizandos da Capela e da
Paróquia para a entrega do Rito do
Pai Nosso, foi utilizado pela primeira vez o Pão Eucarístico Artesanal.
As pessoas testemunhavam:
“Parece que estamos ceando com
o Senhor”; “A seriedade do Rito
nos leva a uma compreensão plena
do Corpo e Sangue de Jesus Cristo
vivo na Eucaristia”. Então, naquele
momento, a Celia entendeu o seu
chamado.
Santa Tereza D´Ávila disse:
“O Senhor ensina muitas verdades
a quem se deixa instruir por Ele”.
Precisamos nos abrir à vontade de
Deus, deixar que Ele nos use como
instrumentos de sua obra. Foi assim
que nossa irmã Celia agiu. Todas
as vezes que ela começa a fazer o
Pão Eucarístico ela entra em oração
e sabe que é Deus que age através
de suas mãos.
Solange Contieri Tofanini
Coordenadora de Liturgia
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AMOR EXIGENTE

O 8º Princípio Básico do Amor- Exigente é: Esperançador
“CRISE – DA CRISE BEM ADMINISTRADA, SURGE A
POSSIBILIDADE DE MUDANÇA POSITIVA”.

De modo geral, quando falamos
em crise, logo pensamos em algo
que nos tira a tranquilidade, perturba,
causa desencontros e sofrimentos. A
pessoa que atravessa um momento
de crise se sente desamparada e
pensa que não existe ou nunca encontrará solução. Um plano de ação
tendo como prioridade metas, ações
conscientes e seguras sem pena de si
próprio e do outro, empenhando esforços para que sejam solucionados
os incômodos, leva a pessoa a visualizar na crise não só a dor, sofrimento
e decepções, mas a possibilidade de
mudança, crescimento e soluções!
Quando enfrentamos crises e
conflitos, há opções a serem feitas
e uma delas é não se deixar consumir com aborrecimentos, chateação
ou lamentação, e sim optar pelo ir
avante, de cabeça erguida, confiança
e não aceitação ao comodismo. O primeiro objetivo é se livrar da situação
instalada como problema, uma vez
que fugir da crise ou ignorá-la não
levará a resolução ou resultado positivo, ao contrário, poderá haver um
agravamento da situação enfrentada.
Portanto enfrentar de cabeça erguida,
sair do isolamento e com confiança
buscar soluções e caminhos se mostram como a alternativa mais sábia.
O enfretamento das crises e conflitos
mexe conosco, nos tira da zona de
conforto, exige de nós coragem,
ações e atitudes, ingredientes que
nos permitem sermos aprendizes que
buscam sempre evoluir e ser melhor,
se não os melhores, mas melhores
que ontem.
Deve prevalecer a consciência
de que enfrentar uma grande crise é
tarefa difícil e não necessariamente
isso tenha que ser feito sozinho. Podemos buscar sempre que necessário
orientação, auxílio e apoio com pessoas que viveram crises semelhantes
às nossas e as superaram. Elas nos
servirão de estímulo e exemplo,
nos dando forças e mostrando-nos
que não estamos sozinhos e que se

outras pessoas passaram ou passam
por situações semelhantes e por isso
seremos capazes. Aprendemos que
dor divida é dor diminuída. Nos
momentos de crises, experimentamos diversos sintomas como:
culpa, medo, vergonha, desânimo,
desespero, desesperança, depressão
e descrença. As crises devem servir
para entendermos que somos donos
de nossas escolhas, mas não somos
donos de nossas vidas e que Aquele
que a rege, muitas vezes, usa destes
momentos para eu O sintamos com
maior intensidade. Nas crises, sentimos a presença Daquele que sustenta
nossas forças e nos aproxima mais
de Deus.
Para o enfrentamento das crises,
primeiramente é necessário definir
o alvo, fixar prioridades, iniciar
uma mudança pelo que requer mais
urgência, lembrando que não existe
possibilidade de se fazer tudo de uma
só vez ou ao mesmo tempo. Por isso,
é importante formular um plano de
ação, visando objetivo e contando
com prós e contras; aplicar metas e
executá-las, pois sem ação não há
mudança.
A vida é repleta de desafios a
serem superados para não se tornarem sérios problemas. O que
também poderá se tornar problema
se enfrentarmos uma crise sem dela
não tiramos proveito para aprendizado, melhorias em nossas vidas,
nos fecharmos em nosso ego e nos
afastarmos da presença de Deus. Isso
significa distanciamento da graça
da oportunidade de engrandecer
nossa vida como citado por Charles
Haddon Spurgeon em seus escritos:
“Muitas pessoas devem a grandeza de suas vidas aos problemas e
obstáculos que tiveram de vencer”.
Que saibamos fazer de nossas crises
degraus para o nosso
sucesso!!
Voluntária - Cleusa Caluz
Ramos da Silva

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
SANTO AGOSTINHO:
um intelectual da fé

Aurélio Agostinho nasceu em Tagaste, na África, no dia 13 de novembro
de 354, filho de Patrício e Mônica,
uma devota cristã, também santa, que
procurou criá-lo no seguimento de
Cristo. Fez seus primeiros estudos em
Madaura, mas seu pai sacrificou-se para
dar ao filho uma educação esmerada,
que poderia abrir-lhe as portas do magistério e da magistratura, mandando-o
para Cartago, onde completaria os
estudos superiores.
Agostinho não foi um bom aluno,
pois não gostava da língua grega, e
assim não pôde se aprofundar na leitura
dos autores helênicos. Gostava, no entanto, de ler a língua materna e toda sua
cultura se fez essencialmente em latim.
Encantado com a elegância do estilo do
poeta latino Cícero, recusava-se a ler a
Bíblia, oferecida insistentemente pela
sua mãe Mônica. As escrituras sagradas
pareciam-lhe vulgares e indignas de
um homem culto.
Sua vida também estava voltada
mais para as coisas mundanas, algumas
pequenas más ações, comuns a todo
adolescente. Mais séria, porém, era
uma ligação amorosa com Melânia,
com a qual teve um filho Adeodato,
falecido em plena adolescência.
Aos vinte anos de idade, seu pai
faleceu e Agostinho se viu com pesados
encargos de chefe de duas famílias.
Abriu uma escola em Tagaste e depois
transferiu-se para Cartago, ocupando o cargo de professor de retórica,
tornando-se excelente nessa profissão.
Cansado de aturar uma juventude turbulenta que não se interessava muito
pelas aulas, depois de quase dez anos,
resolveu mudar-se para Roma, na
esperança de encontrar alunos mais
tranquilos. Em Roma não ficou muito
tempo. Logo mudou-se para Milão e,
deprimido e angustiado, procurava
uma resposta definitiva que lhe desse
sentido para a vida.
Chorava nos jardins de sua residência, quando ouvia a voz de uma criança
que cantava: “Toma e lê, toma e lê”.
Levantando bruscamente para ver de

onde vinha a voz, eis que não viu mais
que um livro em cima de uma pequena
mesa. Abriu e leu: “Não caminheis
em glutonarias e embriaguez, não
nos prazeres impuros do leito e em
leviandades, mas revesti-vos de Nosso
Senhor Jesus Cristo, e não cuideis da
carne com demasiados desejos”.
Não quis ler mais, isso já bastava.
Uma espécie de luz inundou-lhe o
coração, dissipando todas as trevas
da incerteza: estava convertido pelas
palavras de São Paulo. Correu a contar
para sua mãe Mônica que exultou e
bendisse ao Senhor: desde sua infância ela insistentemente rezava para
que esse momento acontecesse. Definitivamente, a vida de comodidades
mundanas e sensualidade pecaminosa
estava chegando ao fim.
O passo seguinte seria o batismo
na Páscoa, como era costume na Igreja
dos primeiros tempos. Agostinho, seu
filho Adeodato e seu amigo Alípio
foram batizados por Santo Ambrósio,
bispo de Milão.
Ordenado sacerdote e mais tarde
bispo, foi durante 34 anos bispo de
Hipona, no norte da África. Além de
pastor dedicado e zeloso, foi intelectual
brilhantíssimo, dos maiores gênios já
produzidos na História da Igreja. À
medida que os anos passavam, Agostinho dedicava mais tempo ao trabalho
de escrever. Deixou numerosas obras
de Filosofia, Teologia e Espiritualidade muito importantes e que até hoje
exercem enorme influência no mundo
cristão.
Faleceu no dia 28 de agosto de
430, em Hipona. Despedia-se da “cidade dos homens”, que considerava
pecaminosa e em trevas, e penetrava
finalmente na “cidade de Deus”, onde
vivem os eleitos pela graça divina e
bem-aventurança eterna.
Regina Céli
Pinhata Novelini

Coordenadora do
Apostolado da Oração
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Vocação Matrimonial
O matrimônio é o sacramento do amor entre um
homem e uma mulher. Instituído pelo próprio Cristo,
o matrimônio é uma íntima
comunidade de vida e de
amor. O amor conjugal é um
caminho para Deus e ajuda
os esposos na sublime missão
da maternidade e paternidade.
O sentido do matrimônio é
viver a caridade cristã na
sua forma conjugal e viver a
responsabilidade humana e
cristã de transmitir a vida e
educar os filhos.
A família cristã é como
uma Igreja em miniatura: está
a serviço da evangelização
dos homens. A vida matrimonial deve ser marcada
pelo amor verdadeiro, como
entrega livre e saudável de
um para o outro. A verdadeira
união acontece quando há
maturidade, responsabilidade
e liberdade. Para falar sobre
esta bela vocação, convidamos a Kátia e o João Brás,
coordenadores do CPP da
nossa paróquia.
MM: Quantos anos vocês
têm de vida matrimonial?
Kátia: O João e eu temos
33 anos de casados e 2 de
namoro. São 35 anos de
convivência. Hoje vivemos
só nós dois em casa, os filhos
estão morando fora. E é uma
harmonia maravilhosa. Temos, acima de tudo, uma forte
amizade entre nós, confiança
e não sabemos fazer nada um
sem o outro.
João: Desde q nos conhecemos, na época do nomoro,
sentimos algo diferente, pois
ali Deus já tinha um plano
pra nós.
MM: Como é o cotidiano
de vocês?
Kátia: Estamos aposentados. Trabalhamos na Igreja,
temos negócios particulares

Kátia e João Brás, coordenadores
do CPP da nossa paróquia

que administramos e viajamos bastante por conta dos
filhos estarem em São Paulo e
termos os pais (meus pais em
Bauru com 81 anos e minha
sogra em Junqueiropolis com
88 anos). Então conciliamos
nossas viagens com os compromissos da Igreja. Temos
um grupo de amigos, casais,
da Igreja, com os quais estamos sempre nos encontrando
para uma reunião com um
jantar, um churrasco, um
café e ali um sustenta o outro
quando estamos passando por
problemas. Isso é sensacional. Faz toda a diferença na
nossa vida.
MM: Vocês já passaram
por situações complicadas
durante o casamento?
Kátia: Durante esse tempo, tivemos várias fases. Fases tranquilas, fases difíceis,
mas sempre enfrentamos com
o pensamento de construir
algo entre nós e não desistir
um do outro. Não foi fácil.
Requer renúncia, perdão e
amor.
MM: Quais os desafios
diários?
Kátia: Quanto aos desafios diários, penso que a fé e
a participação na comunidade
ajuda muito. Tem dia que um
acorda diferente, tem que saber entender e esperar o tempo
do outro. Quando temos os
problemas pra resolver, as

crises no casamento que são
normais, se estamos ligados
a Deus tudo é mais fácil:
perdoar, se doar, compreender
o outro.
João: Nossa vida sempre
foi de muita luta em todos os
sentidos. Enfrentamos várias
turbulências, mas Deus nunca
nos desamparou.
MM: Tiveram dificuldades na vida de casados?
João: As dificuldades na
vida se modificam a cada
etapa, e no nosso caso não
é diferente. E diria mais no
sentido de preocupações
relacionadas aos filhos. Por
maravilhosos que sejam, e
ainda que tenham nos dado
tantas alegrias, esses cuidados
sempre vão existir, e isso se
explica pelo amor infinito e
incondicional que temos por
eles. Mas nada além do normal de preocupações de pais.
MM: Deus foi importante para a união até hoje?
Kátia: Deus foi muito bom
conosco, pois nos conduziu
sempre para as melhores
escolhas. Sou muito feliz e
apaixonada. O João tem um
coração maravilhoso e tenho
muita admiração por ele como
esposo, pai e ser humano.
João: Sempre pautado nos
princípios Cristãos e religiosos, construímos nossa família e passamos esses valores
para os nossos filhos, que
cresceram na igreja e sempre
trabalharam conosco na música. Hoje, os três residindo em
SP, não conseguem ficar um
só domingo sem ir à missa.
Construímos nossa história
de vida, e a nossa família e o
maior presente de Deus para
nós. Somos gratos a Deus pela
nossa vida.
Gabriela
Dias

VOCAÇÃO SACERDOTAL
Padre Sílvio

O menino que sonhava em ser Padre

“A vocação é um chamado, um chamado de Deus que
vai se clareando na medida em que existe uma tendência,
uma identificação com alguma área da nossa vida.”
Padre Sílvio
Um menino que se
espelhou no sacerdote da
paróquia em que ele e sua
família participava e descobriu uma paixão ainda na
infância: ser padre.
O tempo passou. Aos 14
anos, já não era tão menino
assim e viu uma oportunidade de começar a trilhar o
caminho do seu sonho. No
ano de 1964, o menino que
agora era um rapaz, saiu
de sua cidade natal rumo a
São José do Rio Preto para
realizar uma triagem que
lhe oportunizava ingressar no seminário. E não é
que ele conseguiu? Dizer
que foi tudo muito claro,
não, ele foi curtindo sua
experiência no seminário
e amadurecendo a ideia
que um dia poderia ser
ordenado sacerdote.
Após terminar seu curso no seminário, ingressou
na faculdade de filosofia
em São Carlos, e por ali
ficou durante 4 anos. Depois, foi para um seminário
em São Paulo onde permaneceu por um ano. E o
menino, que apesar de tudo
ainda não tinha certeza de
sua vocação, ficou 3 anos
fora do seminário, mas
pertencendo ao movimento
religioso dos Folcolares
na Itália, uma experiência
única e que enriqueceu
ainda mais seu sacerdócio. Mas não se engane...
mesmo não estando dentro
de um seminário, ele não
parou de estudar e quando

voltou ao Brasil não teve
jeito, o menino usou todo
seu estudo e conhecimento
passou no curso de teologia
e finalmente viu seu sonho
de menino se concretizar:
enfim Padre!
Com vocês, as palavras
do menino...
“A importância dessa
vocação, é a realização pessoal de estar respondendo
ao chamado de Deus e isso
se dá através da Igreja, através do serviço aos fiéis e ao
povo. Eu sou uma pessoa
que procura celebrar essa
mística da espiritualidade
profunda do Senhor e de
conduzir as pessoas a uma
experiência existencial
assim como fazer com que
as pessoas celebrem a vida.
Eu experimento meu nada,
eu sei que sou um indigno
servo de Deus, mas fui
escolhido por Ele, então
procuro ter a humildade de
não se achar melhor do que
ninguém, mas de realizar
esse chamado, servindo o
povo e a Igreja.
Sou muito grato a Deus,
às pessoas que me acompanharam durante esses 40
anos. Muito agradecido a
Deus que, mesmo depois
de tanta enfermidade, permitiu que eu continuasse
vivo e atuando no ministério sacerdotal. Que Deus
nos abençoe a todos.”
Karina
Catelan
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PAI. UM SUPER-HERÓI SEM CAPA
Pai, uma palavra tão pequena, mas com tamanho significado em nossas vidas. Ele é o progenitor, é quem dá origem à vida. Feliz dia dos pais, para todos os pais da Paróquia Menino Jesus de Praga.

F

Nathália, Isabela e Fábio

ábio Britto é pai de duas meninas, a jovem Isabella de 18
anos e a adolescente Nathália
de 15 anos. Como um pai participativo, ele acompanhou todas as consultas e ultrassons enquanto elas ainda
estavam na barriga da mãe; adorava
dar banho quando eram bebês, trocar
as fraldas, e sempre frequentava as
reuniões de pais. Fábio procurou passar a elas os ensinamentos da fé cristã, e sente-se feliz e muito orgulhoso
por ter conseguido direcioná-las para

o caminho do bem. “Sempre tive um
ótimo relacionamento com elas, nunca deixando de lado meu papel de pai.
Cada uma com suas características e
personalidades distintas, então entendo-as como são”, relatou Fábio.
“Hoje Isabella está na Universidade Federal em Curitiba fazendo
Direito e a Nathália está no primeiro ano do Ensino Médio. Desde pequena, fizemos questão das meninas
nos acompanharem em todos os lugares, e graças a isso elas trocam qualquer passeio com as amigas para estarem juntas conosco. Elas não sentem
vergonha de nós, pais. O meu pensamento e de minha esposa é: onde não
cabe minha família não me cabe, e
isso passamos para elas.” Fábio sente muito ciúmes das filhas, mas conta que leva numa boa os paqueras das
meninas. Costuma conversar sobre
todos os assuntos que estão em alta
com elas: homossexualidade, o mercado de trabalho, amizade ruins e
busca sempre escutar o que elas dizem como um pai moderno, mas para
ele existem princípios imutáveis, com
regras que devem ser impostas e seguidas.

A

história de Luís Fernando
Macedo como pai é uma história que envolve amor e dedicação. Conheceu sua esposa, a Célia, no velório do pai; ela trabalhava
na empresa do irmão dele aqui em
Rio Preto e ele trabalhava em Bauru.
Com a morte de seu pai, ele veio morar aqui com a mãe. A Célia alugou
uma casa para eles do lado da dela,
passaram a trabalhar juntos, ser vizinhos e se tornaram grandes amigos e
confidentes. Ela era viúva e tinha um
filho, o João Eduardo; o marido dela
havia falecido de aneurisma cerebral
quando ela estava grávida de 7 meses. Um dia, o clima rolou e os dois
acabaram se envolvendo, mas sabiam
que para ficar juntos não seria fácil,
pois ela já tinha um filho e Luís era
muito novo ainda. O romance seguiu
escondido, até que decidiram assumir. No começo, a família foi totalmente contra, os pais dela diziam que
ela ia estragar a vida do menino e a
mãe de Luís não queria que se casas-

Pedro, Danilo, Luís Fernando,
João Eduardo e Maria Fernanda

se com uma viúva. Enfrentaram tudo
e todos, ficaram noivos e logo se casaram: ele com 21 anos, ela com 26
e junto o Eduardo com 5 anos. “No
começo, eu tinha que dar muita atenção ao Eduardo, pois ele tinha carência enorme da figura do pai; uma das
primeiras coisas que me pediu é se ele
podia me chamar de PAI... Lembro
que teve uma festa na escolinha que
ele frequentava e ele saiu me apresentando todo orgulhoso, dizendo: “esse
é meu PAI”. Hoje fico imaginando
como deve ter sido difícil para ele
ver todos seus amiguinhos com pai e

ele não ter... Decidimos que a Célia
não iria mais trabalhar por um período, pois queria que ela ficasse com
o Eduardo e que logo teríamos o nosso filho. Para o Eduardo era tudo novidade e nos tornamos grandes amigos: comigo ele aprendeu a andar de
bicicleta, soltar pipa, pescar na represa, jogar bola, etc.
Quando a Célia me deu a notícia
de que estava grávida fiquei muito preocupado de como seria meu
amor entre os dois filhos: será que
eu iria fazer distinção entre um e outro? Será que iria amar mais meu
filho do meu sangue do que o que
eu havia ganhado de presente junto
com meu casamento? Era muita responsabilidade para mim... O Eduardo curtiu a gravidez da mãe e a ansiedade de ganhar um irmão. No dia
11 de setembro de 1987 nascia o Danilo. Acredito que o nascimento do
Danilo ajudou a nos unir ainda mais,
pois a Célia cuidava do Danilo e eu
procurava dar atenção ao Eduardo,

com seus ciúmes e comparações: se
o Danilo tivesse uma dor de barriga, ele queria saber se já tinha tido
quando era bebê.
E assim começou minha jornada como PAI; acredito que o Eduardo tenha me adotado e me ensinado
a ser PAI; sei que não foi fácil lidar
com meus sentimentos e preocupações, porém acredito ter conseguido
dar meu amor e carinho aos dois sem
distinção”, disse ele.
Hoje, Luís Fernando é pai duas
vezes e está numa outra fase da vida:
curtir os dois netos: o Pedro que é filho do Danilo, e a Maria Fernanda
que é filha do Eduardo. A Célia cuida do Pedro desde que nasceu e ele
fica sempre em sua casa; a convivência está dando a ele uma nova oportunidade de ser pai, apesar de não ter
a mesma responsabilidade de um ele
acaba ajudando na criação e na educação do pequeno. Ele relata que por
diversas vezes é flagrado por chamar
os netos de filhos.

E

lson Rodrigues tinha muito
medo de não ser pai. Após várias tentativas frustradas de tratamento para engravidar, ele e sua esposa, a Ana Maria, já tinham perdido
as esperanças, até fizeram uma promessa: dar um nome bíblico ao filho. “Após 9 anos de casados e quatro anos tentando, tivermos um sinal
de Deus e surgiu a gravidez. Não
dava para acreditar, mas era verdade.
A partir desse momento meu filho, o
Pedro Augusto, já era muito amado e
tudo foi entregue nas mãos de Deus.
No nascimento, no momento da cesária já havia sido confirmado para nós
um verdadeiro milagre, pois minha
esposa tinha muitos miomas e endometriose, o que a impedia de engravidar. Os próprios médicos ficaram
abismados por ela ter conseguido engravidar. O primeiro banho no hospital fui eu quem dei. Durante o primeiro ano de vida do meu filho, tudo foi
muito difícil, pois ele chorava muito
e não dormia. Mas todas as dificuldades foram vencidas com muito amor.
Com pouco meses de nascido, começamos a levá-lo à missa, porque
gostaria de ensinar para ele a dou-

Elson, Ana Maria e Pedro Augusto

trina da igreja e assim conseguimos.
Com 7 anos começou como coroinha
e hoje, aos 13 anos, ele é acólito”.
A relação de pai e filho é de compreensão e muita amizade, mas Elson
não deixa de lado suas responsabilidades de pai quando é necessário chamar atenção. Pedro conhece as leis de
Deus o que torna o relacionamento
bem mais fácil.
“Ando de bicicleta, assisto filme, vou na academia do clube, ando
a cavalo, lido com animais e em
tudo isso ele sempre me acompanha
e tem muito prazer em estar na minha companhia. Ainda sou o pai herói para ele. Meu filho já é um rapazinho, mas nunca se envergonhou
da nossa presença perante seus ami-

gos. Hoje eu e minha esposa fazemos parte do Ministério da Eucaristia na Paróquia e servimos juntos
com ele na missa.
Pedro Augusto é uma bênção em
nossas vidas, é um filho amado e um

Graziela, Helena, Levi e Cecília

S

er pai, é encarar as descobertas
e os novos desafios. Levi Oliveira é pai da Cecília, uma bebê
de 2 anos e pai da Helena que ainda
está por vir ao mundo.
“Era meu sonho ser pai e hoje se
tornou realidade. Quando eu e minha
esposa começamos a conversar sobre
o assunto, sabíamos do desafio que
teríamos e juntos o aceitamos. Quando descobrimos que estávamos grávidos e que ali estava sendo gerado
uma vida, senti uma enorme emoção.
Mesmo sabendo de todo o processo gestacional, as fases e o tempo de
gestação, buscamos informações lendo sobre o assunto, até participamos
de cursos (Babá Bebê) para aprender
a lidar com a nova fase de nossas vidas. Mas nada como a prática para realmente nos ensinar. A minha ficha
só foi cair no dia do nascimento de
Cecília... momento mágico, não existe explicação para isso. Só descobri-

orgulho para sua família. Sou grato a
Deus, tento educá-lo baseado no versículo que diz “Ensina a criança no
caminho que deve andar, e quando
estiver velho não se desviará dele.”
Provérbios 22:6.
mos esse sentimento quando passamos por ele! Lembro como se fosse
hoje, no quarto do hospital, quando a
enfermeira colocou ela em meus braços e pediu para que eu desse o banho”, relatou ele.
O medo tomou conta de Levi na
hora, mas era seu sonho se tornando
realidade; era hora assumir as responsabilidades e virar pai. “Dei o banho,
consegui trocar, e assim fui aprendendo e me surpreendendo com a minha
capacidade. O primeiro dia na Creche, eu e minha esposa estávamos
aos prantos, mas faz parte da vida,
e assim nossa menina foi crescendo
e hoje está com 2 anos, dois anos de
aprendizado e muita alegria. Nossa
rotina é bem tranquila, troco ela todos os dia para ir para escola, ao chegar em casa pego ela e abraço e beijo.
Mesmo ela não sabendo ainda falar,
sempre pergunto como foi seu dia na
escola”, disse ele.
Acompanhar o desenvolvimento de Cecília, ajudá-la a dar seus primeiros passos, ensiná-la a falar as
primeiras palavras, cantar e dançar
juntos, está sendo muito gratificante
para Levi. E logo nascerá sua segunda filha, a Helena, a ansiedade pela
sua chegada já bate na porta. Os sentimentos serão diferentes, é tudo novo
e de novo, mas com a graça de Deus
ele acredita que tudo dará certo, e vai.

S

er pai de primeira viagem é
simplesmente um desafio; vem
à tona os medos, a insegurança de não dar conta do recado. Fábio Carneiro é pai de dois filhos, João
Gabriel de 5 anos e Giovanna de 4
meses. Quando seu primogênito nasceu, foi realmente um sufoco. Sem
experiência nenhuma de como criar
um bebê que era tão frágil, a rotina do
casal mudou completamente. “Tudo
se voltava para ele, nossa atenção e a
preocupação em realizar tudo para o
seu bem-estar. E um dia conversando
com minha esposa sobre as dificuldades de se criar um filho nesse mundo
em que vivemos disse a ela: “Um dia
nós dois vamos partir desse mundo,
e o João Gabriel não vai ter nenhum
irmão(a) para estar junto a ele quando não estivermos mais aqui”. Então,
cinco anos depois, decidimos ter outro filho. Deus nos concedeu a graça
de ter uma filha, a Giovanna, e a partir deste momento nossa família se
completou. Deus nos deu filhos maravilhosos, que criamos com o mais
puro amor. Temos preocupações com
o futuro deles, sim, mas consagramos tudo nas mãos de Deus. É difícil
criar um filho no mundo egoísta de

Kelly, Giovanna, Fábio e João Gabriel

hoje, mas buscamos de todas as formas vivenciar os ensinamentos cristãos na criação dos dois para que eles
possam ser não igual a seus pais, mas
melhores que nós no testemunho cristão. Rezo a todo momento por eles,
não rezo para que profissão eles venham a ter, peço para que Deus lhes
dê saúde e sabedoria para discernir o
certo do errado, o resto é consequência. Minha família é meu
tudo, formada por Deus e
consagrada a Ele.”
Nathane
Piloto

