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A Palavra na Eucaristia
Editorial Pe. Silvio RobertoEditorial

ENCONTRO ADOLESCENTES

A liturgia da nossa missa 
– ou a liturgia eucarística – 
celebra o mistério de Cristo, 
fazendo-o presente na vida 
da comunidade eclesial. Ao 
recordamos um fato passa-
do, atualizamos o que Cristo 
realizou em vista da nossa 
salvação: lembramos o pas-
sado, tornando-o presente, e 
prefiguramos o futuro; assim 
sendo, ali na celebração estão 
unidos passado e futuro. A 
memória e a esperança se 
fundem. Tem-se ali a presença 
de Jesus Cristo, com sua vida, 
paixão, morte e ressurreição, 

e nele incluímos toda a nossa 
vida – com Ele, por Ele e Nele. 
Eis o mistério que se abre 
diante de nós e nos acolhe toda 
vez que celebramos a missa!

A celebração da Eucaris-
tia é uma reunião especial 
em volta de duas mesas – a 
da Palavra e a do Pão par-
tilhado – precedida de um 
rito introdutório e seguida 
de uma conclusão. O amor 
de Cristo nos convoca e nos 
alimenta. A mesa da Palavra 
(o ambão) e a mesa da Ceia 
(transformada em altar) são o 
lugar em que o próprio Cristo 

se faz presente, fala conosco e 
se dá como alimento. Quantas 
vezes, durante a celebração, 
somos convidados a repetir: 
“Ele está no meio de nós”!

No rito de introdução, 
além de ser acolhida e de 
reconhecer-se como comu-
nidade convocada, a assem-
bleia se declara necessitada 
da misericórdia de Deus, a 
qual Jesus veio trazer. Numa 
atitude de pequenez e pobre-
za, acolhemos o perdão! O 
Kyrie e o Glória integram 
essa introdução e remetem 
a comunidade à esfera do 

mistério. Esse momento se 
encerra com a oração da 
“coleta”, a súplica a Deus 
para que sejamos capazes de 
vivenciar a nossa vocação.

A missa é o banquete 
nupcial do Cordeiro, a ceia 
pascal de Cristo com os seus 
discípulos, a fração do Pão, a 
ação de graças por excelência 
ao Deus cuja misericórdia é 
eterna. Todos esses nomes 
identificam o sentido maior 
do que realizamos na comu-
nidade reunida para a cele-
bração do mistério da Pessoa 
de Jesus Cristo. O centro de 

toda celebração da missa 
está na oração eucarística. A 
assembleia se une a Cristo 
e proclama as maravilhas 
de Deus. A verticalidade da 
nossa relação com Deus está 
garantida nessa oração, em 
que, desde o prefácio até a 
doxologia – por Cristo, com 
Cristo e em Cristo -, ofere-
cemos ao Pai a nossa AÇÃO 
DE GRAÇAS pela salvação 
realizada.
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balanço financeiro

tadual, precisamos contri-
buir, com nosso voto, para 
que os melhores candidatos 
sejam eleitos. 

Considerando, também, 
que o marketing político e 
a propaganda ensurdece-
dora criam uma cortina de 
fumaça sobre a realidade 
dos candidatos, é preciso 
também discernir com 
responsabilidade em quem 
e para que votar. 

É o momento de refletir 
bem e votar com consci-
ência, pois o voto não tem 
preço, tem consequências. 
“Somos seres políticos”, 
dizia o filósofo Aristóteles, 
de modo que é ingenuidade 
nossa dizer “sou apolítico. 
Não gosto de política. 
Sou neutro”. Todos nós 
fazemos política o tempo 
todo. A política é como res-
piração. Sem respiração, 
morremos. Política refere-
-se ao exercício de alguma 
forma de poder, como nos 
ensina Bertol Brecht em 
o analfabeto político. A 
política, como vocação, é a 
mais nobre das atividades; 
como profissão, a mais vil. 

Quais os critérios que 
usaremos para tomar uma 
decisão tão difícil como 
a de escolher um político 
autêntico? Não só autên-
tico, mas alguém que não 
está ou será contaminado e 
absorvido pelas maldades 
presentes do mundo da 
política. 

Portanto, urge resgatar 
a história do candidato. 
“Diga-me com quem an-
das ...”. Quem o financia? 
Fujam das candidaturas 
ricas, as que têm as maio-
res campanhas. Fujam 
dos candidatos que pagam 
cabos eleitorais, que distri-
buem dinheiro ou pequenos 
agrados para votar neles. 
Aliás, comprar ou vender 
o voto é crime previsto na 
legislação eleitoral. Polí-
ticos assim fazem política 
como negócio. Investem 
na campanha para lucrar 
depois com as benesses que 
ganharão do poder público.

Importante observar se 
o candidato é ficha limpa, 
ou seja, nunca foi condena-
do ou responde a processos 
por envolvimento em ilíci-
tos contra a administração 
pública. Observar quais 
as ações e a postura do 
candidato no passado e 
no presente, assim como 
do partido. O candidato 
é candidato porque quis 
ou aceitou se candidatar 
por interesses escusos? 
Ele sabe se comunicar de 
maneira inteligível; você 
sente que ele o represen-
tará bem como presidente, 
como governador, como 
senador e como deputado 
federal ou estadual? É uma 
pessoa educada, paciente, 
serena, que sabe ouvir, 
refletir e decidir em favor 
do bem comum; é alguém 

confiável para representar 
os interesses da Nação? 

Lembre-se, por fim, 
que no regime de governo 
atual, seja na esfera federal, 
seja na esfera estadual, o 
presidente da República 
e os governadores de 
estados não governam 
sozinhos. Eles depen-
dem, respectivamente, do 
Congresso Nacional e das 
Assembleias Legislativas 
para aprovação das leis e 
dos orçamentos. Digo isso 
para exortar a todos sobre a 
importância de também es-
colher bem os senadores e 
os deputados que ajudarão 
governar o país e os estados 
de maneira comprometida 
com o bem comum. 

Eleger candidatos ho-
nestos e competentes para 
superação da grave crise 
pela qual atravessa o povo 
brasileiro é um grande 
desafio para todos nós. 
Portanto, exerça o seu voto 
com consciência das con-
sequências que advirão de 
eventuais fracassos prove-
nientes de escolhas erradas. 
Só assim começaremos a 
construir um novo mundo, 
uma nova sociedade, onde 
reine a paz, a valorização 
da vida, da coerência 
familiar e dos valores do 
Evangelho. 

Deus salve o Brasil, 
excelente voto a todos! 

 Diácono Aristides

Artigo
Por Diácono Aristides

Em quem Votar?

No dia 7 de outubro 
de 2018 haverá o 
primeiro turno de 

eleições para presidente da 
República, governadores 
dos estados, dois terços do 
senado federal, deputados 
federais e deputados esta-
duais ou distritais. Haven-
do necessidade, no dia 28 
de outubro, realizar-se-á o 
segundo turno para eleger 

o presidente e os governa-
dores de estados. 

Cientes de que devemos 
dedicar as nossas energias 
no fortalecimento da po-
lítica, especialmente no 
serviço à justiça social, à 
verdade, à dignidade hu-
mana e à solidariedade para 
com os que mais sofrem 
e precisam da atenção do 
poder público federal e es-
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PASTORAL 
DA SAÚDE

RETIRO MECE

Luís 
Netto

Na tarde do dia 18/08, 
aconteceu no Centro 
de Convenções da 

ACIRP, organizado pelas 
Paróquia Nossa Senhora do 
Brasil, Paróquia Menino 
Jesus de Praga e Paróquia 
São Pedro, de Mirassol, o 1° 
Encontro Diocesano de Em-
preendedores Católicos com 
o tema “Empreendedorismo 
e Espiritualidade”.

É de suma importância 
ressaltar o excelente trabalho 
que a Pastoral do Empreende-
dor faz com seus integrantes 
e para toda comunidade 
cristã, pois carrega o intuito 
de proclamar a Boa Nova 
de Jesus Cristo, por meio 
de uma linguagem apro-
priada, extraindo dos textos 
sagrados luzes e exemplos 
que possam iluminar o dia a 
dia dos negócios. Sabemos 
que a Palavra de Deus é rica 

em fatos, orações, histórias, 
parábolas e instruções que 
bem interpretadas se tornam 
recursos de sabedoria para 
o empreendedor nos seus 
momentos de decisão. 

A Pastoral, também, fo-
menta no empreendedor a 
espiritualidade, ensinando-o 
a orar com os acontecimentos 
do cotidiano e ter uma postura 
de fé diante dos obstáculos. 
Para isso, realizam-se missas 
com homilias e orações dire-
cionadas aos empreendedo-
res, bem como retiros de finais 
de semana, reuniões semanais 
e, agora, eventos similares ao 
que tivemos em nossa cidade, 
com estudos da Palavra.

O evento contou com dois 
ilustres convidados: o teólogo 
e mestre em comunicação, 
Kater Filho, que proferiu 
sua palestra “O Poder do 
Entusiasmo”; e Daniel Godri 

Junior, palestrante há quase 
20 anos, especialista em 
Motivação, Vendas, Atendi-
mento ao Cliente, Liderança 
e Marketing, que conversou 
com os empreendedores 
sobre “Motivação e Espiri-
tualidade”.

Ambos abordaram com 
muito fervor as dificulda-
des que os empreendedores 
encontram no dia a dia das 
empresas e com soluções 
baseados na palavra de Deus 
mostraram a importância da 
evangelização no meio cor-
porativo.

“O encontro de Empreen-
dedores nos leva a entender, 
por Maria, que o maior em-
preendimento de nossa vida é 
propagar a felicidade, diante 
das três virtudes que ela ensina, 
ser solícito, agregador e estar 
sempre presente”, disse o páro-
co da Paróquia Nossa Senhora 

1° Encontro Diocesano de Empreendedores Católicos

do Brasil, Padre Ernesto.
Com o objetivo de ajudar 

com novas ideias e dar uma 
injeção de ânimo nos empre-
endedores, Daniel Godri Jr. 
analisou: “Esse tipo de evento 
é muito importante para tro-
car experiências, acolher o 

empresário profissional de 
uma maneira personalizada, 
reabastecer e unir forças na 
caminhada pelo su-
cesso profissional”.
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Gabriela 
DiasKarina 

Catelan

O leitor tem um papel 
essencial nas celebrações, 
pois ele é o responsável por 
proclamar a Palavra de Deus 
para todos os outros que estão 
ali reunidos. Para falar sobre a 
importância desse Ministério, 
conversamos com a Daniela 
de Lima Bastos Signorini, que 
é uma das coordenadoras do 
Ministério dos Leitores da 
Paróquia.

MM: Conte-me um pouco 
sobre o Ministério dos leito-
res e sua importância para a 
comunidade. 

Daniela: Os leitores pro-
clamam a Palavra do Evan-
gelho, o que está escrito 
dentro dele. São as leituras, 
a primeira, a segunda leitu-
ra e as preces que é oração 
da assembleia, uma oração 
universal que diz respeito a 
tudo que está acontecendo 
naquela semana na paróquia: 
por exemplo se é a celebração 

de algum santo ou algo assim. 
Portanto eles proclamam a 
palavra tanto é que o próprio 
padre fala da primeira leitura, 
da segunda leitura e depois ele 
fala sobre o evangelho. Em 
síntese: o leitor proclama a 
Palavra de Jesus, que é a base 
e estrutura da missa.

MM: Como fazer para 
participar Ministério dos 
leitores?

Daniela: Para participar é 
simples, há um mini cursinho 
que nós montamos. A pessoa 
precisa ter uma boa dicção, 
não ter vergonha de falar em 
público e querer participar. 
Então, passa o nome para 
a gente, nós marcamos na 
igreja para passarmos todas as 
instruções e também fazer um 
pequeno treinamento. Depois 
disso, nós a colocamos na es-
cala, e ela começa a participar, 
sendo acompanhada dentro 
do Ministério.

MM: Como funciona o dia 
a dia dos leitores?

Daniela: Hoje há mais ou 
menos uns 70 leitores, que se 
dividem na missa de sábado 
das 19h, domingo às 10h, às 
18h e às 19h30 e também nas 
missas durante a semana que 
são na segunda, terça e na 
quinta-feira. As escalas são 
todas flexíveis. Nós temos 
também a missa da Rede Vida 
que é uma vez por mês, então 
lá participa um comentarista, 
primeira leitura, segunda 
leitura e as preces. 

Coordenação do Minis-
tério dos leitores: Alexandre 
José Signorini, Daniela de 
Lima Bastos Signorini e Elsa 
Colla. Caso você se interes-
se, procure por um deles ou 
ligue na secretaria da 
paróquia.

Nosso Deus está inte-
ressado no bem-estar geral 
das pessoas, Ele deseja que 
todos nós sejamos pessoas 
saudáveis. A sabedoria das 
ciências da saúde e a habi-
lidade de seus profissionais 
são provenientes do nosso 
Deus, o Pai da Sabedoria, 
dos dons e dos talentos.

Pensando nisso, a Paró-
quia Menino Jesus de Pra-
ga oferece, gratuitamente, 
atendimento psicológico 
individual ou em grupo. 
As pessoas que sofrem de 
depressão, questões emo-
cionais, comportamentais, 
relacionamento, carreira, 
profissão, família, casa-
mento, timidez, ansieda-
des, questões psiquiátricas 
ou existenciais e outros 
problemas relacionados às 
emoções devem agendar um 
horário para fazer a triagem, 
realizada pela equipe de 

assistência social. Normal-
mente, a preferência é dada 
para as pessoas que não têm 
condições financeiras para 
arcar com os custos de um 
atendimento particular. 

Com uma equipe de 10 
psicólogos a serviço da pa-
róquia e da comunidade para 
atendimento psicológico, o 
serviço surgiu como parte 
de um sonho da liderança da 
Igreja em ampliar o cuidado 
oferecido à comunidade 
buscando como meta o bem-
-estar integral do indivíduo.

Se você estiver precisan-
do de ajuda, mas se encontra 
em dificuldade para pagar 
o tratamento, entre em 
contato pelo telefone (17) 
3304-6020 para mais infor-
mações, inclusive sobre os 
horários de atendi-
mento.

CONHECENDO OS MOVIMENTOS E PASTORAIS

ENCONTRO - CRISMA

Ministério dos leitores: a importância 
da boa proclamação da palavra

O leitor representa, por meio de sua voz, a comunicação de Deus com seu povo

Paróquia Menino Jesus de 
Praga oferece apoio psicológico 

voluntário e gratuito
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O 2º Acampamento 
Sênior da Paróquia 
Menino Jesus de Pra-

ga aconteceu entre os dias 18 
a 22 de Julho, na Fazenda 
Santa Paulínia, um local que 
foi preparado exclusivamente 
para acolher os acampamen-
tos. Para saber melhor como 
foi essa experiência, o que os 
paroquianos viveram e quais 
frutos estão colhendo, nada 
melhor do que ouvir o relato 
dos próprios campistas.

A Gabriela Marioti Sec-
chieri, é mais uma a afirmar 
que o acampamento mudou a 
sua vida. Ela fez o 1º acam-
pamento e nesse 2º, trabalhou 
junto com o seu marido. Ela 
relatou um pouco sua história 
e da mudança que viveu. “Eu 

tive uma base católica, mas 
na época da faculdade eu 
me afastei da igreja, acabei 
engravidado e não havia me 
casado.” Depois dessa expe-
riência, ela se casou na igreja 
e levou o marido para fazer 
o acampamento Sênior. Ga-
briela e o marido sentiram-se 
chamados a servir na paróquia 
e hoje, fazem parte da pas-
toral do dízimo. Ela termina 
dizendo “há muitos anos eu 
frequentava as missas na 
paróquia, mas não me sentia 
parte da igreja, hoje eu sinto 
que faço parte de tudo isso. 

Ela acredita que tudo se 
torna mais intenso nesses 
cinco dias. “Lá na fazenda 
as pessoas passam amor, 
cuidado e carinho pelo olhar, 

é assim o tempo todo. É uma 
grande preparação até chegar 
lá, as pessoas estão em grande 
sintonia.” Para ela, essa ex-
periência é de renascimento, 
deixando lá tudo o que está 
preso, tamanha a intensidade 
que as coisas acontecem, e 
termina dizendo “parece que 
estamos no céu, tudo é feito 
com tanto carinho, a graça 
acontece na vida de tantas 
pessoas.”

O Alexandre Signorini, 
que frequenta a Menino Je-
sus de Praga desde quando a 
igreja começou, não queria 
fazer o acampamento e foi 
muito resistente. Ele acabou 
indo, e segundo ele, essa ex-
periência mudou a sua vida. 
“Conheci Jesus e tive uma 

experiência com o Espírito 
Santo no Acampamento.” 
Ele foi uma das pessoas que 
trouxe o Sênior para a Menino 
Jesus de Praga, fez o seu em 
outra paróquia e hoje faz parte 
do núcleo que coordena os 
acampamentos aqui na igreja. 
“Meu desejo é que todas as 
pessoas conheçam o Deus 
que eu conheci. Sou grato 
por fazer parte de todo esse 
processo, pois sei que estou 
ajudando a levar almas para 
Deus.”

A Lilian Bonora de Souza, 
que frequenta a paróquia a 4 
anos – desde que se mudou de 
São Paulo para São José do 
Rio Preto, define o acampa-
mento como uma experiência 
ímpar, única e difícil até de ser 

descrita em palavras. 
“Ele me transformou e 

hoje posso ver tudo com outro 
olhar. Renovei minha fé em 
Cristo e pude compreender o 
poder da oração, sem contar 
as amizades que carregarei 
para sempre em meu cora-
ção.”, disse ela ao comentar 
sobre o acampamento. Lilian 
terminou dizendo que saiu de 
lá transbordando amor, acon-
selha e faz um convite a quem 
ainda não se permitiu viver 
essa experiência: “Se você 
se permitir vivê-lo e se dei-
xar preencher por esse amor, 
serão os melhores cinco dias 
da sua vida, como 
foi da minha.”

Na primavera, várias 
espécies de flores de-
sabrocham e por isso 

é conhecida como estação 
das flores. Essas plantas são 
ingredientes para remédios 
naturais que estão benefi-
ciando a saúde, o que não é 
novidade para nossas avós 
que antes mesmo da ciência 
comprovar a eficácia, elas já 
faziam chás para tratar da 
ansiedade e da insônia com 

camomila e erva-cidreira; 
para aliviar as vias respirató-
rias e estados gripais usavam 
hortelã, eucalipto e o poejo. 
A cavalinha, carqueja e a 
quebra-pedra para cálculos 
renais e infecções urinárias; 
e para problemas digestivos, 
azia e indigestão tomava-se 
boldo ou erva doce, além 
da babosa que usava-se 
para feridas, queimaduras e 
inflamações na pele.

Os medicamentos à base 
de plantas são chamados 
de fitoterápicos, podem ser 
manipulados em qualquer 
época do ano e utilizados por 
pessoas em qualquer  faixa 
etária. Segundo a farma-
cêutica Isabela Simões, na 
farmácia de manipulação For-
mulário esses medicamentos 
têm muita saída por serem 
naturais, mas adverte que 
todo medicamento precisa ser 

prescrito por um profissional 
habilitado, pois mesmo sendo 
um medicamento natural eles 
também possuem contraindi-
cações.

É importante passar por 
um profissional habilitado 
para prescrição desses pro-
dutos, para verificar qual 
mais indicado para cada 
paciente. Os manipulados 
podem auxiliar no contro-
le do peso, na melhora da 

imunidade, no controle da 
compulsão de comer doces, 
redução da circunferência 
abdominal, entre outros. 
Confira, vale a pena se valer 
do que a natureza oferece de 
presente para nós.

Maria Paula 
Laguna

Nathane
Piloto

acelara, campista!

primavera: flores e cura!

homenagem dia dos pais
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Karina 
Catelan

“Toda Escritura é inspi-
rada por Deus e é útil para 
ensinar, para argumentar, 
para corrigir, para educar con-
forme a justiça.” (2Tm 3,16) 
A própria bíblia nos diz que 
sua escritura é inspirada por 
Deus, o nosso Pai poderoso 
que sempre nos amou e nos 
deu o seu melhor. Foi Ele que 
iluminou com o Espírito San-
to todos os escolhidos para 
escrever a Sagrada Escritura.

A Bíblia nos fornece 
sustento espiritual, nos au-
xiliando em diversas situa-
ções da vida. Ela nos ajuda 
a nos encorajarmos na fé; 
nos instrui, nos orienta nos 
momentos difíceis, na dor, 
na doença, na alegria, no 
êxito, nas graças da vida, ou 
seja, em qualquer realidade 
do nosso dia a dia. Ela nos 
traz todos os planos de Deus, 
fornecendo toda a estrutura 
para crescermos na fé e ter a 
vida conforme os planos do 
Senhor. É através da Bíblia 

que temos a experiência de 
conhecer a face de Deus e 
seu mistério. 

“O céu e a terra passarão, 
mas as minhas palavras não 
passarão.” (Mt 24,35) A bíblia 
deve permanecer para sempre 
em nosso meio. Apesar dos 
inúmeros caminhos que nos 
são apresentados e até esco-
lhidos por alguns, devemos 
sempre ser fiéis, buscando 
na Palavra de Deus o nosso 
sustento de vida, para per-
manecermos na fé vivendo e 
concretizando os planos do 
Senhor.

Muito tempo já se passou 
desde quando a Bíblia foi 
escrita, mas como podemos 
observar ela é sempre atual, 
pois encontramos situações 
desumanas, injustiças, pe-
cados, pobreza, exploração 
e exclusão, mas também 
encontramos exemplos de 
compaixão, humildade, amor 
ao próximo, temor a Deus, 
caridade e etc. A Bíblia deve 

ser um instrumento de fé para 
todos nós; temos o dever de 
lê-la, estudá-la, conhecê-la e, 
principalmente, vivenciá-la 
na nossa vida. Não é certo 
esperarmos o mês de setem-
bro para tirarmos a poeira 
da Bíblia que, muitas vezes, 
serve apenas de enfeite em 
nossa casa. 

Bíblia nossa de cada dia...
“Sempre fui católico pra-

ticante, sempre tive contato 
com o evangelho, ou seja, 
com a Bíblia. Nunca a li 
totalmente, mas tudo que sei 
sobre religião, aprendi atra-
vés da bíblia. Para mim, ela 
é fundamental, pois é onde 
encontro as mensagens de 
Deus que me orientam no 
meu dia a dia e sempre que 
preciso para os trabalhos reli-
giosos que participo, procuro 
as respostas através da leitura 
da Bíblia”, afirma o sr. Carlos 
José Martins, membro do 
Movimento da Rosa Mística 
e da Rede de Comunidades, 

Bíblia: o pão nosso de cada dia!

PALESTRA COM PE. TOM VIANA

O mês de setembro nos convida a ter um olhar mais afetivo e 
reflexivo sobre a Bíblia, um dos principais pilares da nossa fé

Encontrei esses sete conselhos práticos para quem 
quer ler, conhecer e viver segundo a Bíblia e achei 
importante compartilhá-los: 1) Pedir sempre ajuda ao 
Espírito Santo, isto é, iniciar sempre com uma oração; 
2) Começar pelos livros e textos mais fáceis, ou seja, 
os Evangelhos, Atos dos Apóstolo; 3) Ler e meditar 
um texto por dia (não é a quantidade que importa, 
mas a qualidade); 4) Procurar descobrir o contexto em 
que o texto foi escrito, ou seja: por que e para quem 
o texto foi escrito; 5) Anotar na sua Bíblia os textos 
que mais chamam a atenção; 6) Quando encontrar 
textos difíceis, passar adiante, deixar estes textos para 
quando participar de um curso ou quando encontrar 
pessoas que podem ajudar a explicar; 7) Atualizar o 
texto para hoje: colocá-lo em prática na vida. Celebrar 
e rezar a Bíblia e a vida. Viver a Palavra!

Fonte: www.verbodivino.com.br

Vivendo a Palavra

na paróquia Menino Jesus 
de Praga e também Ministro 
da Eucaristia, catequista de 
adultos e responsável pela 
preparação ao batismo na 

paróquia Nossa Senhora do 
Perpétuo Socorro.

Lançamento 
do livro do 

escritor 
pe. Tom 
Viana 

Agentes da 
Pastoral da 

comunicação 
diocesana 
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AMOR EXIGENTE

Voluntária - Cleusa Caluz 
Ramos da Silva Coordenadora do 

Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

A família é considerada o pri-
meiro grupo de apoio para nossas 
necessidades fisiológicas, aprendi-
zado, disciplina e educação. Não 
nascemos filhos de perdizes. Este 
conceito é válido de geração em 
geração. Temos necessidade uns 
dos outros. Quando queremos algo 
especial ou passamos por desafios 
e não sabemos como enfrentá-los, 
quando almejamos algo, doentes, 
nos sentindo sem forças para tare-
fas a nós propostas e tantas outras 
questões que temos que  enfrentar 
e nos vemos sem norte para tomada 
de atitude, é na família e nos amigos 
que procuramos ajuda. A História é 
cheia de exemplos de pessoas que 
constituíram grupos que  
serviram de força e suporte para 
planos e decisões: Platão criou a 
Academia, Aristóteles fundou a 
Escola, Alexandre escolheu 12 
guerreiros e o Grande Mestre Jesus 
nomeou 12 Apóstolos, entre tantos 
outros exemplos. 

Relações se fazem fortalecidas 
quando em conjunto, parcerias e 
grupos de apoio. Sozinhos, sem 
compartilhar vivências, pensamen-
tos e trocar experiências, todo ser 
se sente perdido, amedrontado, sem 
direção para decisões aos desafios 
rotineiros ou inesperados. No entan-
to, unidos a outros há possibilidade 
de superação de dificuldades com 
sucesso. No grupo de apoio, as 
pessoas encontram novos caminhos 
com experiências testemunhadas 
por membros participantes.  

Não é o fato de ser um grupo que 
toda solução ali está e é só copiar 
ou comprar. Nos grupos de apoio 
a solução não vem pronta como 
receita ou imposição, mas em forma 
de competências ocultas colocadas 
às claras por parte de quem busca 

solução e querer resolver o que não 
está bem. O grupo de apoio apresen-
ta resoluções através de reflexões e 
sugestões de alternativas oferecidas 
com encorajamento por meio do 
generoso relato das experiências, 
considerando-se a importância de 
cada participante, falante e ouvinte 
relatando vivências para acertos, o 
que torna real as resoluções de su-
cesso e bem-estar ali apresentadas. 

Para isso o grupo de apoio conta 
com pessoas capacitadas que se 
dispõem além dos seus próprios 
desafios a ajudar o outro e, conse-
quentemente, usufruindo do bem-
-estar trazido pela certeza de que 
todos que buscam um grupo saem 
dali, se não totalmente resolvidos, 
mas levando na bagagem um olhar 
promissor, com novas esperanças, 
fortalecidos e dispostos a melhoria 
dos seus atos uma vez que toda 
solução está no “Eu”. Sozinhos nos 
sentimos perdidos, enfraquecidos 
e desorientados sem ver sucesso 
algum e unidos recuperamos forças!

O grupo de apoio tem o papel de 
levar a todo que o busca, se abastecer 
de eficiência em direção ao objeti-
vo, priorizar o que é importante, 
valorizar a prática da auto e mútua 
ajuda, renunciar a manipulação, ter 
liberdade de expressão e ponto de 
vista sem se preservar de seu caráter 
e personalidade uma vez que não 
está prejudicando ninguém, solu-
ções de impasse com imaginação, 
originalidade sem subjetivismo e 
metas gradativas de bem estar pró-
prio como injeção de ânimo!

“Da flor, sozinhos somos pétalas 
e unidos somos rosas 
que enfeitam!”

9º Princípio Básico do Amor- 
Exigente é: Apoiador

“GRUPO DE APOIO – NA COMUNIDADE AS FAMILIAS 
PRECISAM DAR E RECEBER APOIO”.

São Vicente de Paulo nasceu em 
Landes, na França em 1581, em uma 
família muito pobre. Quando jovem, 
guardava porcos; e só conseguiu fazer 
seus estudos graças a um advogado 
caridoso que o auxiliou e, em troca, 
Vicente ajudava na educação dos 
filhos de seu protetor.

Foi ordenado sacerdote aos deze-
nove anos e passou a dar aulas particu-
lares para se manter. Pela sua bondade 
e sabedoria, Vicente logo ganhou a 
amizade de muitas personalidades, 
mas quem merecia sua maior atenção 
e piedade eram os pobres, os menos 
favorecidos que padeciam na miséria. 
Gênio da caridade, São Vicente de 
Paulo socorria os pobres, os doentes, 
os prisioneiros, as crianças abandona-
das, anciãos e as vítimas das guerras 
tanto material como espiritualmente.

Durante uma viagem marítima, 
caiu prisioneiro de piratas maome-
tanos e foi conduzido à África como 
escravo. Foi comprado por um médico 
árabe que lhe ensinou os segredos 
da medicina e, consequentemente, 
foi convertido ao cristianismo pelo 
santo. Conseguindo retornar à França, 
continuou empenhado na caridade 
cristã, chegando a ser Ministro da 
Caridade do rei francês. Recebia 
grandes fortunas provenientes de 
coletas entre a alta nobreza que por 

São Vicente de Paulo: a caridade 
no centro da existência

ele eram distribuídas aos necessitados 
de toda a França, sem em nada alterar 
sua pobreza e simplicidade.

Além dessa imensa obra em favor 
dos pobres, São Vicente de Paulo pra-
ticava uma incansável evangelização 
nos campos e ajudava também na 
formação dos padres. Fundou institui-
ções como “A Confraria das Damas da 
Caridade”, os “Servos dos Pobres”, a 
“Congregação dos Padres da Missão” 
e, junto à Santa Luísa de Marillac, as 

“Filhas da Caridade”.
São Vicente de Paulo 

morreu em Paris, no dia 27 
de setembro de 1660, data que 
comemoramos sua memória; 
foi canonizado em 1737, mas 
sua obra de caridade ainda 
hoje sobrevive nos inúmeros 
religiosos, religiosas e leigos 
que continuam a dedicar 
tempo ao serviço dos mais 
necessitados.

Altar de São Vicente de Paulo na Capela 
Nossa Senhora da Medalha Milagrosa - Paris

Corpo de São Vicente de Paulo, na 
Capela da rua de Sèvres - Paris
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Roberto Berseline e romeiros seguem para Aparecida

Kauê Cordeiro do Amaral recebe a Primeira Eucaristia

Pe. Silvio, após cirurgia, é acolhido por pe. LeandroPe. Leandro recebe amigos

Jovens atores do JUPACIrmã Paulina fala sobre vocaçõesFamília apresenta o Bebê na missa

Diácono Aristides recebe homenagem de Claudete e Lúcia pelos 9 anos de diaconado

Casais visitam JUPAC

Bênção para os catequistasSeminário de Vida no Espírito
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Aniversariantes do mês

Batizados

Padre Leandro sendo 
homenageado pelos 8 anos de 

sacerdócio

Os Coroinhas 
e acólitos 
agradeceram 
o carinho e 
dedicação do Padre 
Leandro 
na formação desta 
Pastoral

Ministério da 
catequese, um 
chamado para 
a preparação 

do sacramento 
da Eucaristia

Levi e Graziela levaram a pequena 
Helena para ser apresentada à 

comunidade

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

BATIZADOS
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Semana da Família


