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Caros paroquianos, 
Vamos em direção ao mês de outubro com o coração cheio de alegria 

para inúmeras celebrações que nos permite viver nossa fé e espiritualidade 
com intensa comunhão com Deus e com os irmãos. 

Já no primeiro dia celebramos Santa Terezinha do Menino Jesus, padroeira 
das Missões, sem mesmo sair da clausura do Carmelo, aclamada missioná-
ria pelo seu exemplo de oração, tornando-se pequena como uma criança, 
pedimos ao Senhor, como ela, a graça de sermos uma Igreja em constante 
saída, em busca de irmãos distantes que desconhecem o Amor de Deus. 

Outubro, mês das missões: a Igreja nos convida a realizar o convite de Jesus “Ide pelo 
mundo todo e anunciai o meu Evangelho a toda criatura”. Missão é tarefa confiada a nós de 
buscar os afastados, os distantes, os descontentes e decepcionados, e os que não conhecem 
a Boa Nova de Jesus.

Já no dia 02 de outubro, a Igreja presta culto aos santos Anjos da Guarda. Os anjos são 
mencionados mais de trezentas vezes na Bíblia. O catecismo da Igreja Católica (nº. 336) prega: 
“Desde o início até a morte é cercada pela proteção e intercessão dos Anjos da Guarda. Cada 
fiel é ladeado por um anjo como protetor e pastor para conduzi-los à vida”. Rezemos diariamente 
e incessantemente pedindo a eles a sua proteção.

Quem de vocês já não ouviu falar de São Francisco de Assis, como protetor da Ecologia e 
dos animais? Dia 04 de outubro é dedicado a ele; um jovem nobre que viveu intensa conversão, 
apaixonando pelo Evangelho de Jesus Cristo, levou a Igreja na Idade Média a rever sua postura 
de vida cristã, colocando a POBREZA como ideal de vida. Inspirou e inspira até hoje a formação 
de vários grupos de vida religiosa que optam pela humildade e simplicidade no viver cristão.

No dia 05 de outubro, celebramos São Benedito, italiano, filho liberto de escravos africanos, 
fez-se eremita franciscano, prestando, no convento, os serviços mais humildes, entre eles o de 
cozinheiro, por isso se tornou patrono da cozinha. 

Nossa Senhora do Rosário é celebrada no dia 07, convocando nas suas aparições os cristãos 
à oração do Santo Terço pela conversão dos pecadores e a paz no mundo. 

Dia 11 de outubro, a Igreja celebra Santo João XXIII, o papa que provocou a reviravolta da 
Igreja nos anos 1960, levando-a ao retorno das suas origens e provocando-a a repensar os 
valores cristãos no Concílio Vaticano II. 

Dia 12, celebramos a solenidade da grande padroeira do Brasil: Nossa Senhora Aparecida; 
mãe do nosso povo. Aparece no Rio Paraíba a sua imagem negra, em época de triste escra-
vidão dos negros, promovendo milhares de milagres aos seus devotos até hoje. Neste mesmo 
dia, celebramos o Dia das Crianças, que nos leva a imagem da simplicidade, espontaneidade 
e a preciosidade delas, assim como a nossa grande responsabilidade na formação e educação 
das mesmas.

Nossos professores são homenageados no dia 15 de outubro. Quão importante é o papel 
deles na sociedade por transmitir o saber aos seus alunos. Diante da prepotência de seus dis-
cípulos no mundo de hoje, dançam miudinho para cumprir suas funções de mestres.

São Lucas, celebrado no dia 18, é o padroeiro dos médicos, e por isso celebramos o dia do 
médico nesta data. É preciso louvar e agradecer a Deus por eles que cuidam de nossa saúde 
com tanta competência, dedicação e incansável zelo. 

Dia 21 de outubro, a Igreja no Brasil celebra o Dia Nacional da Juventude, levando os jovens 
que participam de nossas comunidades a se tornarem testemunhas do Evangelho aos demais 
jovens na sociedade onde vivem.

São João Paulo II é celebrado no dia 22 de outubro. Karol Vojtyla, polonês de nascença, 
mas de alma universal, foi missionário da paz e da vida, e grande líder mundial do século XX.

Caríssimos irmãos em Cristo, vejam quanta riqueza a Igreja nos permite celebrar por meio 
destes modelos de santidade (diferença). Está aí o convite para repensarmos nossos valores e 
optarmos por uma vida nova em Jesus Cristo no mundo em que vivemos.

Paz e bem!

PALAVRA DO PÁROCO

Vinicius e Kamila

No casamento de Isabela e Reginaldo

Micael e Verônica

Lucas e Laís

José Matar e Geovana José Luis e Luane

Bruno e Rafaela

CASAMENTOS

Encontro de noivos em preparação 
ao matrimônio na Paróquia 
Menino Jesus de Praga
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Balanço Financeiro

Foi em 1717 que uma 
imagem simples e quebrada 
transformou a Fé dos brasi-
leiros.

A Imagem foi encontrada 
por pescadores no Rio Pa-
raíba do Sul. Os pescadores 
estavam procurando peixes 
grandes para um jantar espe-
cial que o Conde de Assumar, 
que na época era o Governa-
dor da Província de São Paulo 
e Minas Gerais, iria oferecer 
a Dom Pedro de Almeida, 
de Portugal. Depois de ho-
ras na luta, tentando pescar, 
mas sem sucesso, quando 
todos já estavam desistindo, 

um pescador chamado João 
Alves apanhou uma imagem 
de Nossa Senhora, primeiro o 
corpo e depois a cabeça. Em 
seguida, enrolou-a em um 
manto. Logo depois, tentaram 
novamente pescar, e foram 
surpreendidos: apareceram 
peixes em abundância!

Antes de levarem os peixes 
para o banquete, os pescado-
res entregaram os pedaços da 
Imagem para uma mulher que 
juntou as partes com cera e a 
colocou num pequeno altar 
agradecendo a Mãe Aparecida 
as bênçãos dos peixes. Ali 
nascia uma devoção que se 

DIA 12 DE OUTUBRO, O DIA DE NOSSA SENHORA 
APARECIDA, PADROEIRA DO BRASIL

Gabriel 
Bonfim

espalhou por todo o Brasil. 
Em 1980, o Papa João Paulo 
II visitou o país e consagrou 
como Basílica e Santuário 
Nacional de Aparecida, que é 
considerado o maior santuá-
rio dedicado à Virgem Maria 
em todo o mundo.

Karina Angélica Catelan, 
que escreve para o jornal Me-
nino Jesus de Praga, é devota 
da padroeira do Brasil. Ela 
contou um pouco sobre esse 
amor. “A devoção por Nossa 
Senhora Aparecida vem de 
família, é algo presente e 
muito forte desde a geração 
dos meus avós. Para mim, 
Nossa Senhora Aparecida 
é uma inspiração, é a re-
presentação de uma mulher 
protetora que cuida com todo 
amor dos seus filhos, que 
sempre está ali nos momentos 
difíceis para apoiar, uma mãe 
acolhedora e uma santa que 
realiza milagres para todos, 
sem exceção.” 

Além do aspecto mater-
no, Karina destaca que ser 
“muito confortante saber 
que nós, cristãos católicos, 
temos a Mãe Aparecida como 
mediadora de seu filho Jesus 
Cristo, para que junto Dele, 

ela interceda por 
nós. Eu acho muito 
bonito a devoção 
por Nossa Senhora 
Aparecida, pois une 
desde de crianças 
até as pessoas mais 
velhas, todos em 
uma só fé.”

Como uma he-
rança de família, 
Karina foi inspira-
da pelo tio e leva a 
tradição da família 
adiante. “Meu tio 
todo ano faz uma 
Romaria para Apa-
recida do Norte, 
lugar que nós, fi-
éis, consideramos 
como a casa mãe. De uns três 
anos para cá, eu tenho ido todo 
ano para lá. Não tem como 
explicar a sensação que eu 
sinto toda vez que eu chego na 
cidade, apenas que me sinto 
muito acolhida e emocionada, 
cada canto daquele lugar me 
traz paz e conforto.”

Padre Silvio Roberto co-
mentou a importância de Nos-
sa Senhora Aparecida para o 
país. “Padroeira do Brasil, 
portando uma referência para 
os brasileiros, ela representa 

uma imagem que na época da 
escravidão apareceu no rio 
Paraíba na cor preta e serviu 
como momento de fé para 
todos os brasileiros, aquela 
aparição, os grandes milagres 
alcançados daquela época até 
hoje. E por isso, Nossa Senho-
ra continua sendo modelo de 
vida cristã por ser a primeira 
cristã e por nos dar 
Jesus, o Salvador.” 

Missa da 
Pastoral 
do Dízimo 
paroquial 

com o 
missionário 

José Antonio 
Fonseca, do 

MEAC
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Ele é conhecido como o mês da 
criança, da padroeira do Brasil, além 
do dia do professor e do médico. Ou-
tubro chegou, e nele é comemorado o 
dia dessas duas profissões que trazem 
em si o dom de cuidar engloba tantos 
outros verbos em comum: amar, doar, 
entregar e servir... branco, preto, pardo, 
gordo, magro, alto, baixo, homem, 
mulher, criança, adulto ou idoso, sem 
distinção alguma, simplesmente cuidar.

A Ana Paula Marcondes é médica, 
com título em ginecologia e obstetrícia 
e ultrassonografia geral, e atua como 
ultrassonografista. Para ela, a medicina 
é apaixonante e desafiadora. “Apaixo-
nante porque o médico lida com o corpo 
humano minunciosamente, sabe como 
tudo funciona. Já os desafios começam 
desde a aprovação do vestibular, está-
gios, passando pelos plantões e jornadas 
longas de trabalho.” 

Quando perguntada sobre a recom-
pensa, disse “a gratidão e o carinho 
do paciente” e completou, “o melhor 
é poder ajudar o próximo, poder 
aliviar a angústia das pessoas que 
chegam sofridas, tratar a dor, acertar 
no diagnóstico, isso não tem preço”.

Ela termina dizendo “nas minhas 
orações diárias, sem exceção, eu co-
loco o meu trabalho para que eu possa 

fazer da melhor maneira possível. E 
quando estou com um paciente grave, 
numa situação difícil, no meu íntimo, 
faço o exame, mas ao mesmo tempo 
estou orando por aquela pessoa”.

Conversei com mais uma doutora, 
dessas que a todo momento, querem 
trabalhar na graça de Deus. A Maria 
Cristina Bizari é cirurgiã vascular e 
me contou seu segredo, “é colocar 
sempre muito amor naquilo que se 
faz. Eu vou sempre muito animada 
para as consultas e na cirurgia é onde 
me realizo, converso com a equipe e 
troco experiências”.

Ela falou sobre o que a oração 
representa no dia a dia. “É essencial. 
Aprendi que sem a minha fé eu não sou 
nada, não sou ninguém. Sem Deus eu 
sou menos”. Todos os pacientes que 
chegam no consultório já encontram o 
altar que ela tem lá. Para a dra. Maria 
Cristina, apesar de todos os desafios 
pelos quais passou para chegar onde 
está, sua maior conquista é saber que 
quando decidiu por “cuidar”, fez a 
escolha certa. E é feliz exercendo 
essa profissão. 

Dos apaixonados pelas profissões 
que “cuidam”, conversei com profes-
sores. Um deles é o Tiago Fratanto-
nio, que além do dom de cuidar, foi 

presenteado em dose maior, ele dá 
aulas de música para crianças e jovens 
especiais. “O que mais me orgulha é 
poder fazer parte da superação de vida 
dos meus alunos, ajudá-los a ter um 
fardo menos pesado, já que, infeliz-
mente, a nossa sociedade ainda não é 
100% preparada para as pessoas com 
algum tipo de deficiência”.  

Para Tiago, exercer seu dom, veio 
um pouco mais tarde. Ele começou 
a estudar música com 11 anos e 
parou com 24. Até então, era apenas 
uma paixão. “Nunca pensei em ser 
professor ou atuar na área”. Ele é 
formado em marketing, e depois de 
sair da empresa em que trabalhava, 
começou a dar aulas de canto e, desde 
então, não parou mais. Hoje ele se-
gue nessa missão linda de estimular 
o desenvolvimento dessas pessoas 
especiais, com uma das coisas que 
mais ama, a música. 

“Estar em sala, trocando conheci-
mento com os alunos, fazia-me feliz, 
e isso me fez escolher seguir lecionan-
do”. A Mariana Renofio não pensava 
em ser professora, mas a profissão a 
escolheu quando ela começou a dar 
aula no curso comunitário da facul-
dade e se apaixonou. 

Como todos os profissionais, ela 

diz ser um grande desafio, porém sente 
orgulho quando os alunos aprendem, 
não só as matérias, mas também a ver 
o mundo com outros olhos. “Ensinar, 
por si só, é um grande desafio. A sala 
de aula é um mundo que comporta 
mais de 30 diferentes mundos, pelo 
menos, e é nosso papel cuidar de cada 
um deles quando estamos em sala”. 
Sobre conquistas, ela diz ser o carinho 
e a gratidão dos alunos. “Percebemos 
em determinadas atitudes o carinho 
e a gratidão, assim vemos que nosso 
trabalho valeu a pena”. 

Em sala de aula, ela busca sempre 
ensinar os alunos a tratar todos com 
respeito, e viver em um ambiente 
agradável e de amizade, independen-
tes das diferenças. 

Aos professores de educação in-
fantil, de ensino fundamental, médio, 
aos sábios da faculdade, os loucos do 
cursinho. Aos médicos que nos fizeram 
nascer, depois sobreviver e que estão 
por aí durante toda a vida. A todos esses 
profissionais que têm o dom de cuidar, 
amar, respeitar, ajudar, entre vários 
outros verbos, obrigada! 
Feliz dia 15 e dia 18, respec-
tivamente.

Prazer, outubro. O mês daqueles que cuidam: nas 
salas de aula, creches, hospitais ou consultórios

Experiência de Oração-RCC Encontro das 
secretárias

Maria Paula 
Laguna
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Acontecerá no próximo 
dia 21 de outubro, no Cen-
tro de Evangelização Dom 
José de Aquino Pereira, 
conhecido como Casa da 
RCC, o evento Efatá para 
comemorar o Dia Nacional 
da Juventude.

Os presentes contarão 
com um clima muito bom que 
será conduzido por diversos 
momentos de orações, refle-
xões e muita alegria, devido 
à presença de pregadores 
como o Seminarista Miguel 
e também com as palavras do 
Padre Anderson e do Padre 
Pedro Silva.

A música ficará sob res-
ponsabilidade das bandas 
Colo de Deus, Ministério 
Ágape e Missão Latria que 
prometem animar e contagiar 

todos que ali estiverem com 
suas canções consagradas e 
os poderosos momentos de 
intimidade com Deus que 
sempre proporcionam.

Em conversa com os 
coordenadores do grupo de 
jovens da Paróquia Meni-
no Jesus de Praga, Julia e 
Daniel, eles contaram um 
pouquinho da expectativa 
para esse dia. “O DNJ é um 
dia voltado para a nossa 
juventude, quando pode-
mos junto com os nossos 
diversos grupos de jovens 
nos abastecer em Cristo. 
É um dia em que podemos 
conhecer os grupos, nos 
aproximar e fazer amizades, 
levar amigos e conhecidos 
que estão distantes para que 
eles possam sentir a força 

da juventude que é servir a 
Deus, juntos, como igreja, e 
nos encher novamente com 
seu Espírito Santo, cantar, 
dançar e nos divertir sendo 
quem somos, mostrando 
para todos que nós somos a 
geração escolhida por Cristo 
para evangelizar e levar o 
Seu amor ao mundo todo.  
O DNJ é uma oportunidade 
única, que nos renova e 
nos faz estar mais perto de 
Deus, como irmãos”, disse 
Julia Forti.

Daniel por sua vez falou: 
“o Dia Nacional da Juventude 
é de uma importância enorme, 
pois é quando celebramos a 
fase que estamos vivendo e 
podemos externar todos essa 
alegria na Igreja. Outro ponto 
que me deixa muito contente Luís Netto

JUPAC

é poder conhecer os outros 
grupos que compõem a nossa 
diocese, percebendo assim 
que mesmo diante da grande 
diversidade que existe entre 
os jovens, a união que Deus 
proporciona nos torna iguais 
e em busca de um único pro-
pósito. Com certeza, o DNJ 
é uma data muito especial.”

Jovem, não deixe de 
comparecer a esse grandioso 
evento no dia 21 de outubro, 
na Casa da RCC, a partir das 
08h. Para mais informações, 
ligue na secretaria 
da paróquia: 3304-
6020.

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

ANIVERSARIANTES

Efatá - Dia Nacional da Juventude

Dia 18 de outubro: 
aniversário natalício 
do pe. Sílvio Roberto
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Basta o mês se aproximar para 
que os pequenos comecem a con-
tar os dias para 12 de outubro! Tra-
dicionalmente, o Dia das Crianças é 
a data em que elas ganham presen-
tes e brincam bastante. Mas… esse 
dia não é importante só por causa 
disso, e sim porque chama a aten-
ção das pessoas para a importân-
cia de valorizar essa fase da vida e 
dar apoio, educação e boa forma-
ção para as crianças.

Na nossa paróquia, há vários 
movimentos dedicados às crianças. 
Conheça, a seguir, um pouquinho 
do nosso trabalho.

 
Ministério Infantil no 
grupo de Oração da 

Paróquia Menino Jesus 
de Praga 

O Ministério para as Crianças e 
Adolescentes visa levar os peque-
ninos a conhecer Deus, através de 
orações, músicas, leitura da palavra 
de Deus, por meio de uma lingua-
gem adequada à criança. Seu prin-
cipal objetivo é levar as crianças a 
um encontro pessoal com Jesus e a 
busca de uma nova vida motivada 
pela ação do Espírito Santo que ha-
bita em nós.

O ministério para crianças prio-
riza três projetos para a evangeliza-
ção:

1)RESGATAR A DESCEN-
DÊNCIA ELEITA: Formar a cons-
ciência da comunidade cristã a res-
peito da infância, quanto às suas 
necessidades sociais, emocionais e 
espirituais.

2) FAZER COM QUE A 
CRIANÇA SEJA OUVIDA: Es-
tabelecer critérios de evangelização 
adequados para o acesso da criança 
à mensagem anunciada por Cristo.

3) ACHAR O LUGAR DA 
CRIANÇA: Orientar e assessorar 
ações de evangelização específicas 

para as crianças e que restaurem a 
sua identidade cristã.

Projeto 
Celebrando a Vida

Esta celebração acontece com 
os pais grávidos para dar as boas-
-vindas ao bebê que está chegando. 
E foi inspirado na visita de Maria à 
sua prima Isabel, em que João Batis-
ta estremeceu no ventre de sua mãe 
pelo poder do Espírito Santo.

Bênção da Mochila
 
É uma celebração para marcar o 

início do ano letivo onde as crianças, 
os profissionais da educação e seus 
familiares recebem a bênção de 
Deus em uma Missa.

Pequeninos do Senhor

Os Pequeninos do Senhor é um 
movimento da Igreja Católica fun-
dado em 1997, em 2007 – primei-
ra Paróquia a implantar Pequeni-
nos do Senhor (Menino Jesus de 
Praga – SJRP) de evangelização 
de crianças de 3 a 8 anos (idade 
do início da catequese), durante as 
missas nos finais de semana. Para 
os catequistas é oferecido, gratui-
tamente, o Missal dos Pequeninos 
- um subsídio Catequético-Litúrgi-
co próprio, de fácil acesso e com 
linguagem bem simples. De posse 
dele, os catequistas acolhem os pe-
queninos enquanto seus pais estão 
na Missa ou na Celebração Domi-
nical. Todo o encontro do “Missal 
dos Pequeninos” obedece ao res-
pectivo domingo do Ano Litúrgico 
da Igreja Católica.

O projeto tem como objetivo le-
var a família para a Missa no Dia do 
Senhor. Na nossa paróquia, em to-
das as missas de domingo (exceto 
na missa da catequese que é marca-

da sempre no terceiro domingo do 
mês) há um espaço adequado para 
as crianças ouvirem e crescerem nos 
ensinamentos de Jesus Cristo en-
quanto os pais podem se concentrar 
melhor na celebração. O tema do 
encontro é sempre o Evangelho de 
Domingo narrado na linguagem das 
crianças. 

Para ser voluntário não é neces-
sário curso; os novatos sempre par-
ticipam nas primeiras vezes com al-
guém já experiente, até que já se 
sinta seguro. Normalmente, há sem-
pre mais de um catequista (mínimo 
dois) para acompanhar as crianças, 
de modo que um auxilie o outro em 
situações de emergência (se ocor-
rer).

Catequese Infantil

A Catequese Infantil, na Paró-
quia Menino Jesus de Praga, recebe 
crianças a partir de 09 anos comple-
tados até o mês do início dos en-
contros. A Catequese inclui etapas 
e tempos: são 03 fases, ao longo de 
três anos, começando no início do 
calendário litúrgico, ou seja, após a 
Páscoa. O sacramento da primeira 
Eucaristia ocorre após a Páscoa da 
terceira fase completada.

  Os encontros são sema-
nais, com duração de no máximo 
1h30min e têm como objetivo mos-
trar o caminho e incentivar os pe-
quenos de como poderão ouvir e fa-
lar com Deus, e não somente falar 
sobre Deus.  

Com este propósito, os catequi-
zandos recebem, durante os encon-
tros, os ensinamentos da fé católi-
ca que vão desde como ler a Bíblia, 
entender o calendário litúrgico, os 
mandamentos, a Missa, as orações 
da nossa religião, festas, celebrações 
e, inclusive, respeito ao próximo e a 
importância do outro em nossa vida.

Nesta idade, 09 anos, as crianças 

são levadas por seus pais para este 
importante passo na fé católica, e 
para isto, os pais são responsáveis 
pelas inscrições e ainda por acom-
panhá-los sempre que convidados a 
participar de encontros com o cate-
quista ou mesmo com o padre, as-
sumindo um papel muito impor-
tante na caminhada cristã dos seus 
filhos.

É oferecida aos pais da primei-
ra fase a oportunidade de encon-
tros mensais para estudar o primeiro 
anúncio: o Querigma - O Amor de 
Deus, Pecado, A Salvação em  Je-
sus Cristo, Fé e Conversão, Espírito 
Santo e Comunidade – Igreja. Estes 
encontros fazem parte da obrigação 
da família na formação religiosa dos 
seus filhos.

A Catequese não se limita à reali-
zação de tempos e etapas, pois como 
expresso por Tetuliano, ‘Os Cris-
tãos não nascem, se fazem’. Ou ain-
da como o Papa Bento XVI: “não se 
começa a ser cristão por uma deci-
são ética ou uma grande ideia, mas 
pelo encontro com um acontecimen-
to, com uma Pessoa, que dá novo 
horizonte à vida e, com isso, uma 
orientação decisiva”.

O processo de iniciação à Vida 
Cristã, com as crianças busca ser um 
passo a este novo horizonte na vida 
destas pessoas e suas famílias.

Os catequizandos são convida-
dos a praticar os ensinamentos dos 
encontros, por meio da participa-
ção deles nos eventos da Paróquia 
e, uma vez por mês, na missa espe-
cial para eles, às 10h. Nesta missa 
a acolhida, leituras entre outras ati-
vidades ficam sob responsabilidade 
das crianças, famílias e catequistas.  
Além disso, sempre são convidados 
a ingressar em uma Pastoral para vi-
ver a vida Cristã.

Este mês é delas... das crianças!

Gabriela 
Dias
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Deus, para salvar a cada 
um de nós, enviou seu Filho 
e seu Filho enviou a Igreja. 
Os Apóstolos e seus suces-
sores receberam como mis-
são espalhar a Boa Nova do 
Reino de Deus pelo mun-
do. Assim como os após-
tolos, nós, que aderimos a 
Cristo, temos que continu-
ar sua missão nesta terra. 
Uma missão e tanto: difícil, 
árdua, mas muito bela. Le-
var cada pessoa a viver no 
Reino de Deus, um reino de 
paz, de amor, de verdade, de 
justiça e de liberdade. 

Missão é anunciar. 
Anunciar a palavra de Deus 
em lugares onde o catoli-
cismo não foi proferido. As 
missões são para aqueles 
que estão começando a ex-
periência, o encontro com 

Jesus Cristo. Existem mis-
sionários em diferentes mis-
sões dentro e fora do Brasil. 
Muitas missões são realiza-
das em terras longínquas: 
na África, Oceania, na Ásia. 
Mas também outras em lo-
calidades, se não tão próxi-
mas, ainda por aqui, no nos-
so país, como em Belém do 
Pará, no Amazonas e nos 
Ribeirinhos, lugares de di-
fícil acesso e onde não há o 
conhecimento do cristianis-
mo.  

Uma característica bem 
marcante do missionário 
é seu desprendimento de 
bens materiais, sua entrega a 
Deus levando-o a viver para 
servi-Lo.  

Quase 9500 km de dis-
tância se encontra o Padre 
Nino. Um missionário que 

trilhou seu caminho no Bra-
sil há mais de vinte anos e 
hoje voltou para sua ter-
ra natal: a Itália. Segundo 
o que contou em entrevista 
por WhatsApp, “A finali-
dade das missões é evange-
lizar, dar a Boa Nova. Jesus 
nos falou ide pelo mundo 
inteiro e pregai o evange-
lho a toda criatura. Não es-
tou aqui para ser um assis-
tente social; eu estou para 
dar Deus e Jesus Cristo, 
porque acredito Nele. Ele 
é quem transforma minha 
vida. Por isso entreguei-a 
para ser missionário, levan-
do a  palavra de Deus para 
todo o mundo.”

Ao contrário do que nor-
malmente pensamos, hoje 
a Europa também está sen-
do atendida pelos missio-

nários. “A Itália é um lugar 
missionário agora”, nos diz 
padre Nino, e continua ex-
plicando: “tem tanta gen-
te que não crê, que não par-
ticipa... A Europa, que foi 
o berço da evangelização, 
não é muito cristã, sobretu-
do é necessário levar a Boa 
Nova, levar a boa acolhi-
da para todo mundo. Aqui 
na Itália a experiência de 
acolher as pessoas, os imi-
grantes, os pobres, aqueles 
que vêm em busca de uma 
vida melhor, é um pouco di-
fícil. A igreja tenta ser ins-
trumento de acolhida, como 
fala o Papa Francisco. Esta 
é a minha experiência atual 
aqui, gerando comunidade. 
Os meios de comunicação - 
whatsapp e o facebook - me 
ajudaram a doar a palavra 

de Deus para todo mundo”.
Entretanto, não preci-

samos sair do país, ou mu-
dar de cidade para viver 
uma missão; todos nós te-
mos uma: anunciar a verda-
de, a missão de ser o bem 
para o outro; a missão de 
servir, de amar, de ser sinal 
de Deus e da graça; a mis-
são de sermos, em tempos 
atuais, o espelho de Deus. 
Nossa missão hoje, mais do 
que nunca, é pelo poder do 
Espírito Santo, sermos tes-
temunhas de Jesus Cristo; e 
mostrar ao mundo que sem 
Ele não há salvação eterna e 
nem felicidade terrena.

Nathane
Piloto

Missão: todos nós, cristãos, temos uma!

Missa de Santa Terezinha Missa do Envio dos Jovens
Celebrante Pe. Geová

Novos Coroinhas da 
paróquia
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Voluntária - Cleusa Caluz 
Ramos da Silva Coordenadora do 

Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

A cooperação vista como extensão 
do eu, do que quero e necessito para 
suprir meu bem-estar e do outro pode 
acontecer dentro das famílias, no am-
biente de trabalho ou mesmo num gru-
po onde integram várias pessoas e re-
quer o empenho nas tarefas. Uma vez 
que a prática da cooperação aconte-
ce, é real, ela fortalece vínculos, pois 
propicia alegria a quem oferece ajuda, 
e ao outro que se sente menos sobre-
carregado nos afazeres. 

No dia a dia também encontra-
mos pessoas centralizadoras, que se 
apossam de tarefas mesmo que sem 
forças, mas por achar que assumindo 
tudo demonstra capacidade, ao mes-
mo tempo que deixa de cultivar o espí-
rito de cooperação limitando o cresci-
mento de outros, como exemplo a mãe 
que assume todas as tarefas do lar 
sem incentivar os filhos a darem sua 
satisfatória contribuição no organizar 
seu quarto, roupas, sapatos e perten-
ces pessoais. Enquanto isso, a pes-
soa se acomoda deixando de evoluir 
ou de assumir responsabilidades que 
lhe caibam, tornando adultos depen-
dentes em tudo e sem decisões. 

Pecam os pais que pensam que 
serão eternos nas ocupações com 
seus filhos. É necessário dar oportu-
nidades para que cooperem, pois de-
vemos dar essas oportunidades no in-
tuito de desenvolverem a autoestima, 
lembrando que cooperar é valorizar as 
atividades conjuntas, a vida em comu-
nidade e não dar espaço à ociosidade. 
Não adianta estar sempre juntos, se 
não forem estabelecidos vínculos de 
apoio, de serviço, de troca sadia. Em 
qualquer relacionamento é preciso ha-
ver interdependência, interação apoio 
de um para com o outro levando assim 
as pessoas a se sentirem necessárias, 
importantes, capazes, parte de uma 

família ou comunidade. A cooperação 
facilita o aprendizado sem que seja 
necessário pedido de ordem, onde to-
dos fazem juntos, aprendendo juntos e 
partilhando da satisfação e alegrias de 
ver o feito tornando mais fácil o diálogo 
enquanto se concretizam as tarefas. 

A cooperação também aguça a 
percepção e desejo de partilhar quan-
do se tem as mesmas preocupações; 
de conhecer e apreciar coisas seme-
lhantes que dispensam falação de or-
dem ou imposição de regras e que 
acontecem naturalmente entre as pes-
soas de casa ou de seu convívio, jun-
to e parte de um grupo com os de-
mais pode tomar decisões. Promover 
a consciência de responsabilidades 
compartilhadas muito ajuda no cresci-
mento e força para assumir as próprias 
e individuais responsabilidades com a 
liberdade de escolhas seguras e o di-
reito de optar pelo “SIM” com certeza, 
ou pelo “NÃO” sem culpa. 

Com espirito de cooperação, 
aprendemos a parar de olhar somen-
te para nós e passamos a olhar para 
o outro e para o mundo, sabendo qu 
todos podem fazer boas escolhas. 
Aprendemos que até a liberdade tem 
limites e também esse entender mere-
ce cooperação, o que torna a pessoa 
calma, paciente, sem julgamento, sem 
crítica, sem agressividade, participati-
va, com discernimento para incentivar 
e colher das ideias positivas levando 
todos a se sentirem parte do aconteci-
mento, interdependentes e solidários. 

“A cooperação une laços de vida, 
onde a boa vontade de todos se torna 
único resultado, de satisfação!” 

No século XVII, o 
jansenismo estava cau-
sando grandes danos 
entre os fiéis, pois des-
truía nas almas a no-
ção da misericórdia de 
Deus, inclinando os ca-
tólicos a fugirem dos 
sacramentos, sobretu-
do da Sagrada Euca-
ristia. Foi nessa época 
que Nosso Senhor Je-
sus Cristo apareceu a 
Margarida Maria Ala-
coque, uma jovem reli-
giosa da Ordem da Vi-
sitação para transmitir 
sua mensagem de amor 
e confiança e pedir a devoção ao seu 
Sagrado Coração, tão ofendido pela 
ingratidão dos homens.

Margarida Maria nasceu em 22 
de julho de 1647, na França. Foi ba-
tizada três dias depois e, desde crian-
ça seu maior prazer era passar ho-
ras inteiras em oração. Quando não 
a encontravam em casa, iam à igre-
ja, onde se deparavam com ela imó-
vel diante do Santíssimo Sacramen-
to. Fez sua primeira comunhão com 
nove anos de idade, quando o costu-
me na época era aos doze.

Uma grave doença pôs a vida de 
Margarida em perigo, quando então 
ela resolveu consagrar-se a Nossa 
Senhora, prometendo-lhe que se sa-
rasse seria uma de suas filhas. “Ape-
nas fiz o voto,” declara Margarida, 
“fiquei logo curada da doença, e pro-
tegida da Santíssima Virgem, a qual 
me ensinava a cumprir a vontade de 
Deus.” Entrou para o Convento de 
Paray-le-Monial e, em 25 de agosto 
de 1671, tomou o hábito de noviça 
e, no ano seguinte, fez sua profissão, 
época que Jesus já se preparava para 
lhe transmitir e pedir para propagar 
a devoção ao seu Sagrado Coração.

Em suas aparições Jesus dizia a 
Margarida Maria que derramaria 
graças especiais onde houvesse uma 
imagem do Coração de Jesus e que 

seu ardente desejo era de 
ser amado pelos homens 
e de os retirar das vias da 
perdição. Uma das mais 
conhecidas e importan-
tes revelações é a de que 
Jesus, mostrando o seu 
Divino Coração disse 
que “tanto amou os ho-
mens, nada se poupou 
até se esgotar e consu-
mir e, em troca não rece-
be da maior parte deles 
senão ingratidões, des-
prezos, ultrajes, sacrilé-
gios e indiferenças. Mas 
o que é ainda mais dolo-
roso é que os que assim 

me tratam são corações que me são 
consagrados.”

Mas a chamada “Grande Promes-
sa” foi feita a Margarida Maria no fi-
nal de sua vida, quando Jesus lhe diz: 
“Eu te prometo, na excessiva mise-
ricórdia de meu Coração, que seu 
amor todo poderoso concederá a to-
dos aqueles que comungarem em 
nove primeiras sextas-feiras do mês, 
consecutivas, a graça da perseveran-
ça final e da salvação eterna. Eles 
não morrerão sem a minha graça e 
sem receber os santíssimos sacra-
mentos.” Incompreendida por mui-
tos, Margarida Maria teve o apoio de 
um sacerdote, São Cláudio de la Co-
lombière, que a ajudou na propaga-
ção dessa devoção.

Santa Margarida Maria Alaco-
que morreu em 17 de outubro de 
1690, aos 43 anos de idade, mas sua 
festa foi antecipada para 16 de ou-
tubro. Foi canonizada pelo Papa 
Bento XV em 1920. É padroeira do 
Apostolado da Oração junto à San-
ta Teresinha do Menino Jesus, São 
Francisco Xavier e São Cláudio de 
la Colombière.

AMOR EXIGENTE
O 10º Princípio Básico do Amor-Exigente é: Cooperador

“COOPERAÇÃO – A essência da família repousa na 
cooperação, não só na convivência”

Santa Margarida Maria Alacoque: a 
Confidente do Sagrado Coração de Jesus

Túmulo da Santa na Capela 
das Aparições em Paray-le-

Monial, na França
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Para falarmos de Nos-
sa Senhora do Rosário e 
sua devoção, conversa-
mos com o Cleber Luiz da 
Cunha Sant’Anna que é um 
dos membros do Movimen-
to Nossa Senhora Rosa Mís-
tica, devoto desde criança de 
Nossa Senhora do Rosário e 
também faz pregações sobre 
o Santo Rosário. Com toda 
sua experiencia, Cleber nos 
presenteou com um belo ar-
tigo que você pode conferir 
abaixo.  

Outubro é um dos meses 
mais lindos do ano, um mês 
destinado a lembrarmos do 
Santo Rosário, uma das ora-
ções mais lindas e pedidas 
por Nossa Senhora. Em to-
das as suas aparições, Maria 
Santíssima pede à humani-
dade uma especial devoção 
pelo Santo Terço, pelo San-
to Rosário.

Rosário vem de rosas, 
em latim “ROSARIUM” 
que significa conjunto de 
rosas. Assim sendo, quan-
do rezamos uma Ave Maria 
é como que se colocássemos 

uma rosa aos pés de Nossa 
Senhora, ela pega esta rosa e 
a leva a Deus. O Santo Ro-
sário é forma mais linda e 
forte de louvarmos a Deus 
Pai através de nossa mãezi-
nha Maria Santíssima.

No Brasil e em Portu-
gal, usamos a palavra ter-
ço como forma de destacar-
mos 1/3 de algo, neste caso 
em específico de quando o 
Rosário ainda era compos-
to por 3 terços. Porém em 
16 de outubro de 2002 (va-
mos completar 16 anos), 
nosso saudoso e amado 
Papa São João Paulo II pre-
senteou a humanidade com 
mais 5 dezenas refletindo 5 
momentos significativos da 
vida de Nosso Senhor Jesus 
Cristo - Os mistérios Lumi-
nosos. Na Europa, mante-
ve-se o costume de se falar 
Rosário referindo-se a ape-
nas 1terço e o Rosário com-
pleto quando se refere aos 
4 terços.

São Luiz Maria Grig-
non de MontFort em seu 

livro “Tratado da Verda-
deira Devoção à Santís-
sima Virgem” diz: 

“Armai-vos, pois, da 
arma de Deus, armai-
-vos do Santo Rosário 
e esmagareis a cabeça 
do demônio e vivereis 
tranquilo contra todas 
as suas tentações”.

O Santo Rosário é tão 
poderoso que sua simples 
presença é proteção garan-
tida. Comecei a experiên-
cia do Santo Terço em mi-
nha vida ainda aos 8 anos 
de idade. Quando criança 
sempre tive o exemplo des-
ta poderosa oração na casa 
de minha mãe, porém foi o 
exemplo diário de oração 
de minha avó que fez com 
que eu também quisesse 
aprender e começar a viver 
esta linda oração em minha 
vida. Depois, com o passar 
dos anos, senti a necessida-
de de mudar do Santo Ter-
ço e começar a rezar o Santo 
Rosário, o que faço até hoje. 

Aliás, dizem que o exemplo 
move montanhas: em mi-
nha casa minha esposa Fer-
nanda também reza o Santo 
Rosário todos os dias e nos-
so filho Romero reza o San-
to Terço.

Nós dois somos mem-
bros do Movimento Nossa 
Senhora Rosa Mística em 
nossa paróquia e levamos a 
oração do Santo Terço dia-
riamente às casas daque-
les que nos pedem; somos 
propagadores e apaixona-
dos por essa linda devoção 
e sonhamos que um dia to-
dos também amem e vivam 
o Santo Rosário em suas vi-
das.

O Santo Rosário é o 
GRANDE REMÉDIO dado 
à humanidade por Deus. 
Deus Pai quis considerar ao 
Santo Rosário uma eficiên-
cia especial. Embora exis-
tam muitas outras orações, 
novenas, outros terços, po-
rém Deus escolheu o Ro-
sário para dar este lugar de 
destaque e uma eficácia es-
pecial. É o mais forte, é o 

Cleber Luiz da Cunha 
Sant’Anna e sua esposa 

Fernanda de Azevedo Pereira 
Marques Sant’Anna

OUTUBRO: 
mês em que recordamos a devoção à Nossa Senhora do Rosário

mais poderoso!!! O motivo? 
Só Deus sabe! O que nós sa-
bemos é que se trata da mais 
pura verdade, o Santo Rosá-
rio é a arma escolhida por 
Deus.

Se alguém quiser rece-
ber a oração do Santo Terço 
em sua casa pode entrar em 
contato na Secretaria da Pa-
róquia deixar seu nome que 
nós entraremos em contato.

Karina 
Catelan

Texto: Cleber Luiz 
da Cunha Sant’Anna

Entrevista e edição: 

Missa de São Francisco 
de Assis na Rede de 

Comunidades... Região Norte
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Cerco de Jericó – Derrubando 
barreiras, alcançando milagres, 

com a presença dos padres 
Leandro, Silvio, Tiago e Edson 

Brás nos dias 24 a 30/09

Apresentação de bebês à comunidade

Aniversariantes

Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otero, Rocardo Piovesan,Terezinha Vieira, Carlos Renato e Danilo MacedoFATOS E FOTOS

Encontro de 
Adolescentes 

(AJEC)

Escola da Fé e 
Formação do 
acampamento 

paroquial
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FATOS E FOTOS

XIII Festa Vicentina Lar 
São Vicente de Paulo

Visita de uma caravana 
de votuporanguenses

Seminário de 
Vida e Oração

Reunião do CPAERetiro dos Ministro da Eucaristia paroquial

Noivos no Encontro de preparação 
ao matrimônio

Noivos no Encontro de 
preparação ao matrimônio

No aniversário de 
Adrielli Cirelli

Natália, primeiro dia de 
coroinha servindo o Altar

Missa no Condomínio Village La Montagne

Missa de setembro na Rede Vida

Missa da Pastoral do 
Empreendedor

Com o grupo musical 
Affectus de Jales

Churrasco de confraternização no 
Acampamento paroquial

Catequista Vanessa e família

Bênção inaugural no 
consultório Dra. Ana Valéria

Bênção inaugural da 
loja Man’s Route

Bênção inaugural da 
Clínica Modele Estética 
e Beleza de Thaís Felix 
(prima do padre Silvio)

Assembleia Diocesana de Pastoral

Aniversário de 
Aparecido Comelis

Almoço de confraternização 
dos Vicentinos paroquial

Almoço com Ana Maria Esper

Criança apresentada 
para comunidade
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Encontro de Jovens JUPAC


