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PALAVRA DO PÁROCO
Caros paroquianos, 

Hoje com santa ale-
gria, nossa Paróquia 
Menino Jesus de Pra-
ga celebra 21 anos de 
sua criação. Bem antes 
disso, o sr. João Hélio 
Rodrigues e um valioso 
grupo se empenharam 
na preparação para 
que Dom Orani João 
Tempesta, há 21 anos, 
decretasse Paróquia 
a então Capela Me-
nino Jesus de Praga 

tornando-a Paróquia 
Menino Jesus de Praga. 
Sabemos dos contínuos 
empenhos dos leigos e 
sacerdotes que viveram 
experiências de dedi-
cação para chegar a se 
tornar Paróquia. Sabe-
mos também do zelo e 
carinho do pe. Geomar 
depois, sendo seu pri-
meiro Pároco, exercen-
do seu ministério aqui 
por 14 excelentes anos. 
Hoje devemos louvar e 
bendizer ao BOM DEUS 

por nos acompanhar 
até aqui. Tive a grata 
satisfação de ter sido 
nomeado pároco desta 
comunidade há 7 anos 
e ter sido acolhido com 
tamanho carinho frater-
no que só elevo a Deus 
minha eterna gratidão e 
propósito de continuar 
caminhando ao lado de 
vocês até quando Deus 
assim o permitir. 

Obrigado irmãozi-
nhos pela entrega, de-
dicação, zelo, amor, 

carinho e alegria fraterna 
de todos vocês. Que 
as bênçãos do Altíssi-
mo continuem sendo 
derramadas sobre nós 
e sobre todos que se 
aportam aqui se iden-
tificando com a nossa 
caminhada cristã. Que 
a Mãe do Menino Jesus 
e nossa Mãe nos cubra 
com seu manto Santo 
e intercedendo ao seu 
Filho por nós. Obrigado 
por TUDO e para sem-
pre obrigado! 

A Paróquia “Menino 
Jesus de Praga” está 
comemorando seus 21 
anos de criação e pode-
mos dizer com alegria que 
fomos sempre amparados 
pela providência de Deus 
em nossas dificuldades 
e assim, superando-as, 
caminhamos até hoje com 
sucesso. 

Olhando para trás ve-
mos a nossa Igreja Viva 
iniciando-se em 1986, 
com a visita do Bispo 
Dom José de Aquino à 
casa do seu Hélio, onde 
passaram a acontecer as 
celebrações, num período 
de mais ou menos um ano. 
Então passamos à fase 

da barraca de bambu, 
coberta de lona, constru-
ída e reconstruída tantas 
vezes, num período de 
mais ou menos dois anos, 
para as nossas celebra-
ções e festas, aqui neste 
local, quando era ainda 
um terreno vazio. Depois 
construiu-se o salão, ali 
atrás, onde eram reali-
zadas as celebrações e 
demais eventos, por mais 
ou menos 9 anos, che-
gando a este templo onde 
estamos agora, este lugar 
confortável que serve para 
abrigar a espiritualidade 
que a Paróquia oferece 
e constrói a cada dia 
com  abençoada direção 

espiritual, no início com 
o querido padre Geomar 
e hoje com a exemplar 
entrega do padre Sílvio e 
também o apoio irrestrito 
do padre Leandro e do 
diácono Aristides, com a 
presença e participação 
de todos que nestes ban-
cos se sentam.  

Hoje, incluindo a Cape-
la São Pedro, no Jardim 
Maracanã, temos em 
torno de 60 pastorais, 
grupos e movimentos 
que procuram realizar da 
melhor forma o que lhes 
corresponde, confiando 
ao Senhor aquilo que a 
Ele pertence. 

Eu vou contar uma 

pequena história do ho-
mem que cuidava com 
sacrifício de seu jardim, 
quando passou uma se-
nhora e comentou: “Que 
belo jardim! Que coisas 
bonitas Deus faz, hein?!”  
Aí o homem olhou bem 
pra ela, enxugou o suor 
e disse: “A senhora pre-
cisava ver como era isso 
aqui quando Ele cuidava 
sozinho!”...  Deus conta 
conosco na construção 
do seu Reino aqui na ter-
ra.  A Igreja somos todos 
nós. A Paróquia “Menino 
Jesus de Praga” somos 
todos nós.  O que se es-
pera é que nos tornemos 
instrumentos incansáveis 

na obra do Senhor e as-
sim poderemos todo ano 
comemorar com alegria 
mais um aniversário da 
Paróquia, instalada em 
25/01/1998.  

Que Deus coloque 
sempre muita luz em 
nosso caminho, perseve-
rança no nosso trabalho, 
certeza e sabedoria nas 
nossas decisões e sua 
proteção em cada se-
gundo da vida da nossa 
querida Paróquia “Menino 
Jesus de Praga”.    

E viva a Paróquia “Me-
nino Jesus de Praga”!!!

Walter Máximo, 
em nome de todos 

os paroquianos

Homenagem  aos 
21 anos da Paróquia

Louvado seja Nosso 
Senhor Jesus Cristo: 
para sempre seja lou-
vado e amado! 

Pe Sílvio Roberto
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Artigo
Por Diácono Aristides

O LUTO 
DOS PAIS

As Oficinas de Oração e Vida (TOV) é um movimento 
que foi criado pelo  Frei Ignácio Larrañaga com intuito 
de conversão sincera, durando muito além do tempo da 
oficina, ou seja, por toda a vida. 

Aqui na na Paróquia Menino Jesus de Praga, o início 
das oficinas de oração será no dia 13 de março a partir das 
19h15 na casa paroquial. “Serão 15 encontros, onde apren-

deremos a ler a bíblia e interpretar no dia a dia e também 
as várias modalidades de orar e conversar com Deus.” 
comentou Elizandra Lopes,  guia da Oficina de Oração.

Quem participar das oficinas perceberá que com o 
passar do tempo será guiado a ter: 

Um relacionamento de amizade com Deus;
Entendimento sobre o que Deus quer dizer através do 

manuseio da Bíblia;
Orações através da bíblia sentido a presença de Deus;
Libertação das tristezas, ansiedades e angústias mentais;
Livramento de ressentimentos, mágoas, ódios, frustra-

ções e complexos;
Conciliação nos relacionamentos familiares, com co-

legas de trabalho e na comunidade;
Sabedoria e serenidade para enfrentar os desafios do 

dia a dia;
Sentimento de alegria, liberdade e felicidade, ou seja, 

viver de maneira mais saudável. 
Fica aqui o convite para você ou alguém da 

sua família participar e sentir o efeito da vida 
pautada na oração.

Karina 

Catelan

Oficinas de oração 
e vida: uma nova 

evangelização
Aprender a orar para 

aprender a viver

As inscrições podem ser feitas pelo WhatsApp 
ou telefone (17)99601 1817 falar com a Elizandra. 
Os encontros são todas às quartas-feiras das 19h às 
21h na casa paroquial da igreja Menino Jesus de Praga.

Informações para quem 
quiser participar 

Durante a vida até conse-

guimos planejar ter um filho, 
mas a morte, que está fora do 
nosso controle, põe termo 
ao nosso projeto. E então 
concluímos que ela veio fora 
de hora. Isso ocorre porque 
ainda estamos limitados ao 
espaço e ao tempo e temos 
valores extremamente peque-

nos e medíocres, mesmo em 
relação ao verdadeiro sentido 
da vida. 

Medimos a vida pelo fa-

zer e conquistar. A lógica do 
existir supõe aprendizados e, 
mesmo nas mortes trágicas 
e precoces, apesar de toda a 
dor de quem fica, devemos 

procurar crer que aquele que 
partiu realizou e aprendeu o 
que deveria ter realizado e 
aprendido aqui na terra. Ele 
cumpriu a sua missão, a sua 
etapa terrena. 

Devemos sempre crer que 
morrendo a vida continua e se 
renova e que “o que é visível 
é passageiro, mas o que é in-

visível é eterno”, ensina são 
Paulo no capítulo 4,18 de sua 
segunda Carta aos Coríntios. 

Jesus passou sua vida 
explicando que o Pai quer os 
filhos junto dele, que o seu 
amor e a sua misericórdia são 
grandes e acontecem. Jesus 
dizia a Jerusalém: “quantas 

Balanço Financeiro

vezes eu quis juntar teus fi-

lhos, como uma galinha que 
reúne os pintinhos debaixo 
das asas, mas tu não quiseste” 
(Lc 13,34). 

Quando a expressão bioló-

gica morre, a individualidade 
se transforma e continua. Na 
individualidade, ainda estão 
vivos os entes queridos que 
partiram e vivem numa reali-
dade que somente se conhece 
pela fé, porque ultrapassa os 
limites da pura compreensão 
humana. 

O importante é que a 
pessoa enlutada precisa vi-
ver as fases do luto, passar 
pelas etapas que duram mais 
tempo para uns, menos tem-

po para outros. Cada pessoa 
tem o tempo de elaboração 
conforme sua condição emo-

cional. O sofrimento físico, 
emocional e espiritual parece 
incomensurável diante da 
dor, da tristeza, do vazio, do 
sentimento de perda etc.

Porém, não menos im-

portante é a pessoa enlutada 
ter a consciência que o que a 
auxilia nas fases do luto é ter 
alguém para conversar sobre 
a dor, procurar os grupos de 
apoio e confiar na força que 
brota da oração. Caso os 
sintomas físicos e emocionais 
evoluam para manifestações 
depressivas, deve procurar 
um médico. 

Nunca se esqueça, final-
mente, que a morte não é 
inimiga. Não se desespere. 
O teu filho, a tua filha, não 
morreu. A vida não é tirada, 
a vida é transformada numa 
vida nova que não terá fim. 
Tenha fé nas promessas de 
Jesus e do Pai. A vida continua 
sempre! 

Diácono Aristides 

Pereira dos Santos
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No dia 25 de janeiro, a 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga completou 21 anos de 
sua criação. E para celebrar 
mais esse aniversário, nada 
melhor do que pessoas que 
têm a sua vida e sua história 
envolvidas com a paróquia 
para contar sobre como é ser 
paroquiano aqui. 

O Carlos Corrêa que 
frequenta a Menino Jesus 
de Praga junto com a sua 
família há quase 12 anos 
contou sobre a experiência 
que mais marcou a vida 
dele dentro desse tempo, 
“quando respondendo ao 
chamado de Deus me tornei 
Catequista em 2014”. Já 
sobre momentos especiais, 
ele disse que foram muitos 
e destacou alguns: “quan-

do recebemos, eu e minha 
esposa, o convite do Padre 
Sílvio para integrar o Mi-
nistério Extraordinário da 
Comunhão Eucarística; além 
de quando por iniciativa do 
Padre Sílvio, e após muitas 

lutas e sacrifícios consegui-
mos realizar o 1° Acampa-

mento Sênior da PMJP em 
novembro de 2017”. Sobre 
a paróquia, ele afirmou ser 
a extensão do seu lar. “Eu e 
minha família nos sentimos 
em casa. 90% dos nossos 
amigos são paroquianos, ou 
seja, amigos que Deus foi nos 
dando ao longo dos anos e 
é lá, na paróquia que Deus 
nos chamou, nos plantou, e 
nos sustenta espiritualmente, 
para que lá também pudés-

semos dar frutos para toda 
comunidade”. 

A Manoela Sanchez, co-

meçou a frequentar a paróquia 
há aproximadamente 7 anos, 
quando o Padre Sílvio, que é 
tio dela, passou a ser o pároco. 
Para ela, a experiência mais 
marcante foi o Acampamento 
Sênior. E sobre um momento 
especial ela definiu o ca-

samento, em dezembro do 
ano passado. Ela disse que 
a paróquia é o lugar dela, e 
terminou dizendo que só não 

é mais atuante e presente, por-
que mora em Votuporanga. 
Ela ainda deixou um recado 
para a igreja. “Que o Menino 
Jesus de Praga continue aben-

çoando esta comunidade, 
seus paroquianos e pastorais, 
além do Diácono e sacerdotes 
para que a paróquia continue 
levando a palavra e o amor de 
Deus a tantas pessoas”. 

O Lawrence Ferrari com-

partilha da mesma opinião 
da Manoela, sua esposa. E 
também relembrou o Acam-

pamento Sênior e o casamen-

to. E acrescentou:  “apesar de 
eu não ser de São José do Rio 
Preto, me sinto em casa e sou 
muito bem recebido por todos 
da Paróquia”. E deixou uma 
mensagem: “que a Paróquia 
continue assim, sempre re-

ceptiva e aconchegante para 
momentos maravilhosos em 
busca de Deus.”

A Julia Forti frequenta a 
paróquia há 5 anos e chegou 
por meio do grupo de jovens. 
“O Jupac me trouxe pra essa 

paróquia e desde que fiz meu 
encontro eu não saio da igreja, 
seja para vir no grupo, nas 
missas, ou nas reuniões. O 
Jupac me fez ver a importân-

cia da igreja na minha vida, e 
estar aqui, pra mim, é algo que 
me conforta e me completa, 
sinto a presença de Jesus a 
cada vez que entro nela”.  A 
Julia define a igreja como sua 
segunda casa e fez um desejo 
para esse aniversário da paró-

quia: “que ela cresça cada vez 
mais e seja canal de amor e de 
fé, que aproxime mais e mais 
pessoas para perto de Jesus, 
assim como eu me aproximo 
Dele a cada vez que venho na 
igreja. Um feliz aniversário, 
Deus abençoe e o Espírito 
Santo ilumine”. 

Para finalizar, a Drielly 
Fernandes fez um relato sobre 
a experiência dela na Menino 
Jesus de Praga. “Sinto que a 
paróquia me abraçou, porque 
quando eu saí da minha outra 
paróquia pra ir pra Menino 
Jesus, eu pedia pra Deus me 

plantar num lugar, e ele me 
ouviu”. Ela conta que come-

çou a frequentar as missas 
todos os domingos e foi em 
uma dessas celebrações que 
ela sentiu o chamado para ser-
vir. “Fizeram o convite para 
que quem se sentisse chamada 
ir participar da equipe de 
música, aí eu comecei a par-
ticipar”. Hoje ela é ministra 
da eucaristia, coordenadora 
da música na paróquia e nos 
acampamentos. E afirma que 
aqui é o lugar dela. “É a minha 
casa, faz parte de mim”.

Que a paróquia Menino 
Jesus de Praga continue 
crescendo cada dia mais, 
e seja sempre um lugar 
acolhedor, onde as pessoas 
se sintam amadas e revigo-

radas. Que venham mais 
21 anos abençoados como 
esses últimos. 

21 anos de um chamado de amor e fé

Maria Paula 

Laguna

Muito se questiona o 
porquê de a Igreja Católica 
nos convidar a sermos dizi-
mistas e, sim, até os jovens 
são chamados a fazer sua do-

ação. Mas, ao tomarmos essa 
decisão de contribuir com o 
Dízimo, por que ainda deve-

mos fazer aquela doação no 
momento da apresentação 
das ofertas na missa?

Acontece que o Dízimo 
é uma doação regular e pro-

porcional aos rendimentos 
do fiel, que todo batizado 
deve assumir. Antes mesmo 
da representatividade de 
qualquer valor financeiro, 
ser dizimista é uma grande 
graça, pois é uma forma con-

creta que o cristão tem para 
manifestar a sua fé em Deus e 
o seu amor ao próximo, pois 
é através dessa contribuição 
que a Igreja se mantém em 
atividade, sustenta seus 
trabalhos de evangelização 
e realiza muitas obras de 
caridade e assistência aos 
menos favorecidos. 

Pelo dízimo, podemos 
viver as três virtudes mais 
importantes para todo cris-

tão: a Fé, a Esperança e o 
Amor-caridade, que nos 
levam mais perto de Deus. O 
dízimo é um compromisso. 
Representa a nossa vontade 
de colaborar, de verdade, 
com o Projeto Divino neste 

mundo. É uma contribuição 
comprometida com sua co-

munidade que precisa ser fei-
ta periódica e normalmente, 
uma vez ao mês, conforme 
as condições de cada fiel. É 
um exercício de doação e 
partilha em que o cristão se 
mostra disponível a cuidar 
das dimensões religiosa, 
social e missionária.

Já a oferta é algo que se 
dá além do dízimo; é uma en-

trega sem compromisso que 
podemos fazer em qualquer 
igreja, sem necessariamente 
ter uma periodicidade. Além 
da contribuição financeira, 
ela também pode ser feita 
por meio de doação de ali-

mentos, materiais, roupas, 
entre outras coisas. É uma 
doação a mais que podemos 
fazer espontaneamente para 
auxiliar determinada igreja e 
até mesmo os irmãos mais 
necessitados que frequentam 
a comunidade.

Outro questionamento 
muito presente entre os lei-
gos é sobre qual o real motivo 
de a coleta da oferta ser feita 
durante a missa. Pois bem, 
o ofertório é o momento 
propício em que os fiéis de-

monstram sua participação e 
seu comprometimento, pois 
apresentam os frutos de seu 
trabalho. Um fato curioso é 
que antigamente o próprio 

povo levava o pão e o vinho 
de suas casas. Hoje, uma das 
maneiras de apresentar os 
frutos de nosso trabalho é 
essa oferta em dinheiro. Des-

sa maneira, temos a oportu-

nidade de unir nossa oferta, 
nosso sacrifício à oferta e 
sacrifício de Jesus que nos 
dá seu corpo e sangue.

Enfim, comprometer-se 
com a comunidade onde o 
fiel frequenta é fundamental 
e saudável, uma vez que 
demonstra, por parte dele, 
compromisso com o lado 
físico e espiritual do 
ser cristão. 

Qual a diferença entre Dízimo e Oferta?

Luís 

Netto
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No dia 23 de fevereiro é 
comemorado, no Brasil, o 
dia nacional da pessoa surda-

-muda. Essa deficiência é cau-

sada pela falta de percepção 
da audição e da fala. 

As limitações do surdo-

-mudo não alteram em nada 
a sua capacidade de apren-

dizado, o que permite que 
ele aprenda e possa conviver 
perfeitamente com pessoas 
sem deficiência. Sua capa-

cidade é tão grande que ele 
é capaz de realizar diversas 
atividades, basta apenas que 
ele desenvolva os outros 
sentidos através de estímulos 
para que se aperfeiçoem.

É fundamental que ele 

interaja e se integre com to-

das as pessoas na sociedade, 
pois essa é uma maneira de 
desenvolver seus sentidos. 
Para que essa inclusão seja 
feita é necessário primeira-

mente respeitar a pessoa com 
deficiência e reconhecer os 
seus direitos.

Para contribuir e assistir 
na autonomia da pessoa com 
esta deficiência, na nossa 
diocese existe a Pastoral dos 
Surdos, que acolhe e concede 
apoio aos surdos-mudos da 
comunidade. A pastoral dos 
surdos realiza catequeses e 
evangelizações especiais para 
a comunidade surda. E uma 
vez ao mês, os atendidos têm 

uma missa especial com in-

térpretes em língua de sinais. 
“Nós buscamos atender 

todas as necessidades da co-

munidade surda, para que eles 
consigam cada dia mais se 
integrar a sociedade”, afirma 
Leonor Maria, coordenadora 
da Pastoral dos Surdos de 
Rio Preto. 

Soeli Diana é mãe de Jorge 
Augusto, portador da defici-
ência e um dos participantes 
da Pastoral dos Surdos. Jorge 
fez a catequese e crisma em 
uma turma voltada a surdos. 
Apesar de todo o acolhimen-

to da Pastoral, Soeli conta 
que ela e seu filho sofreram 
muito no início, quando 

diagnosticado: “No início, 
não sabíamos como lidar 
com a situação, sofríamos 
até mesmo preconceitos de 
escolas e de mães”.

Jorge Augusto encontrou 
muito apoio na Pastoral, e 
hoje, aos 32 anos, é total-
mente independente, graças 
à acolhida da evangelização: 
“Em tempos que se fala de 
inclusão, nos deparamos 
muito com a falta dela. Mas 
nessa falta de inclusão que 
surgiu a pastoral. A pastoral 
dos surdos, conduzida por 
Dona Leonor, uma senhora 
que fez da sua casa, a casa 
desses surdos que estavam  
sem evangelização, acolhe 

nossos filhos não os deixan-

do se afastarem da igreja”, 
finaliza Soeli Diane. 

A pastoral atua graças a 
ajuda de intérpretes voluntá-

rias que auxiliam na evange-

lização, desenvolvendo traba-

lhos sociais a todos os surdos 
independente de religião. Aos 
católicos são administrados 
cursos de catequese para 
primeira eucaristia, crisma, 
batismo e casamentos.

João Vítor 

Cordioli

A voz e a escuta de muitos

ANIVERSARIANTES
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Adolescentes Juntos ao 

Encontro de Cristo: 
Claudia e Isabel

Juventude JUPAC:
Laura e José Victor

Escuta:
 Marta e Leonardo

Dízimo:
Joicy e Manoel

COZINHA:
Dagoberto e Cristiano

2019 - Coordenação Paroquial Menino Jesus de Praga - 2019

DIMENSÃO BÍBLICO - CATEQUÉTICO

Catequese Geral: 
Andrea Gascon, Flávia e 

José Carlos

Catequese do 
Crisma:

Suellen e Carolina

Pequeninos 
do Senhor:

Lucinéia 
e Alexandro



FEVEREIRO/2019 7

PROJETO REDE DE COMUNIDADES

Região Sul:
Isabel Sansão 

Coordenadores 
Gerais:

Felizardo Ramos e 
Cleuza Caluz Ramos

Região Sudoeste:
Maria José 
Pamelini

Região Norte:
Valdir Azevedo e João

Região Leste:
Janaina 

Marabezzi Schio’

Região Centro:
Luzia G. Madureira

Quinta do Golfe:
Maria José

Região Oeste:
Walter e Omeide Máximo 

e Aparecida Del Rio 
Pinoti

Terço dos 
Homens: 
Rafaelle

AÇÃO LITÚRGICA PAROQUIAL (SERVIÇOS LITÚRGICOS)

Acolhida Paroquial:
Francisco C. de Lima

Leitores:
Acólitos e Coroinha: 

Junior Alves e Daniela B. Alves

Ministério de Música: 
Drielly Fernandes

Ministros Extraordinários da 
Comuninhão Eucarística:

João Laureano 
e Renata Teodoro

Elza M. S. Colla, Daniela Bastos 
Signorini e Alexandre Signorini

MOVIMENTOS

Apostolado 
da Oração:

Regina

Oficinas de Oração e Vida:
Elizandra

Acampamento:
Carlos

Missa Rede Vida e sub-
coordenadora da Região SUL

Elisa Azuma Ito

Grupo de Oração Menino Jesus 
de Praga:
Hermony

Equipe de Liturgia:
Lilian e Nonato de Souza

CAPELA SÃO PEDRO

Waldira Tavares 
Nonato  - 

Conselho de 
Assuntos 

Econômicos e 
Administrativos

Sandra Aparecida 
Freire da Silva 
Conselho de 

Pastoral da Capela 
São Pedro  - CPP

Marilda de Lourdes 
Possi     

Tesouraria

Solange Contieri 
Tofanini    

Serviços Litúrgicos 
- Liturgia

Erika  Tofanini 
Serviços Litúrgicos 

-  Equipe de 
Leitores

Davi Rodolfo 
Zaratim

Serviços Litúrgicos 
- Equipe de Música

Denise Aizar             
Serviços Litúrgicos 

– Ministros 
Extraordinários 
da Comunhão 

Eucarística - Meces 

Conceição 
Aparecida Tognoli 

Neves  
Pastoral dos 

Acólitos e 
Coroinhas

Aline Bardela 
Rocha    

 Dimensão 
Bíblico-Catequético 

- Catequese

Odair Neves        
Dimensão Bíblico-

Catequético - 
Crisma

Eustáchio G. 
Rodrigues 

Cleide Maria T. 
Gonzales 

Pastoral do Dizimo 

Rose Moraes 
Grupo de Oração 

Rechacri   – 
Restaurados nas 
Chagas de Cristo

Odair Neves 
e Conceição 

Aparecida Tognoli 
Neves    

 Movimento Rosa 
Mística

Gabriela de Oliveira 
Silva 

Pastoral dos 
Adolescentes – 

JAAC

Bianca Vicente 
Alves 

Pastoral da 
Juventude - Grupo 

de Jovens Efeta

Waldira Tavares 
Nonato    

Pequena 
Comunidade 
– Setor Nsra. 

Perpétuo Socorro

Célia Maria Lopes 
Lima 

Pequena 
Comunidade – 
Setor Famílias 
Unidas Pela Fé

Maria De Fatima 
Jesus Santana      

Pequena 
Comunidade – 
Setor Terra de 

Sta. Rita

Claudia Ribeiro 
Macedo     
Pequena 

Comunidade 
– Setor Nsra. 

Aparecida

 Olga Vale Mateus  
Pequena 

Comunidade – 
Setor Nsra. das 

Dores

Sebastião Prandi 
Coordenador de 

Eventos

Roseleine 
Gonzales 

Pastoral da 
Comunicação - 

Pascom

Izabel De Lurdes 
Dacie Vilela 

Projeto de Ação 
Social - Vicentinos 

- LSNSJC

Equipe de Liturgia: 
Fábio e Juliana

Mães que oram pelos filhos: 
Silvana, Virginia e Josiane 

Filhos no Céu: 
Suzana e Valmes

Terço das 
Mulheres: 

Celia

Pastoral Familiar - Liturgia:
Fabrício e Aline

Rosa Mística:
Luís Fernando e Célia

Eventos:
Sandro

2019 - Coordenação Paroquial Menino Jesus de Praga - 2019
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São Cláudio foi o gran-

de apóstolo da devoção ao 
Sagrado Coração de Jesus. 
Ele nasceu na França, em 
2 de fevereiro de 1641. 
Desde muito cedo sua mãe, 
que era de uma família 
muito fervorosa, dizia que 
seu filho seria um santo 
religioso. Esse pensamento 
e os ensinamentos de sua 
mãe o ajudaram a fazer este 
caminho de seguimento a 
Jesus Cristo e entrou para a 
Companhia de Jesus.

Devido ao aprofunda-

mento de seus estudos, sua 
extrema dedicação e sua 
grande capacidade intelec-

tual, chegou a ser superior 
de um colégio jesuíta. Ao 
ser indicado para confes-

sor do Convento de Nossa 
Senhora da Visitação de 
Paray-le-Monial, conheceu 
a humilde serva do Senhor, 
Santa Margarida Maria 
Alacoque.

Nessa época Margarida 
Maria já havia sido benefi-

ciada pelo Sagrado Coração 
de Jesus com numerosas 
visões e revelações e vivia 
um drama. Seus superiores 
e algumas autoridades ecle-

siásticas a consideravam 
“uma visionária”, levando-a 
a se perguntar se não estaria 
sendo vítima da ilusão ou 
enganada pelo demônio. 
Jesus fizera-lhe então uma 
promessa: “Eu te manda-

rei meu fiel servo e amigo 
perfeito”.

Tratava-se do padre 
Cláudio de La Colombière 
que, como seu diretor espiri-
tual, a orientou muito e pôde 
também se aprofundar nesta 
devoção de amor ao Cora-

ção de Jesus. Defendeu-a 
contra as incompreensões e 

perseguições de que ela era 
vítima, além de ajudá-la na 
divulgação das promessas 
que o Sagrado Coração de 
Jesus fazia a ela e que mesmo 
seus superiores duvidavam 
de sua autenticidade.

Desde sua primeira pre-

leção às monjas do Conven-

to, o padre La Colombière 
notou que a Irmã Margarida 
Maria era “uma alma visi-
tada pela graça” e, como os 
santos geralmente falam a 
mesma linguagem, logo se 
entenderam. Dessa maneira, 
ajudou muito à Irmã, mas 
por obediência teve que 
se transferir para Londres, 
onde sofreu calúnias e injus-

tiças por parte de cristãos não 
católicos e precisou retornar 
para a França.

São Cláudio de La Co-

lombière voltou para o berço 
do Coração de Jesus em 
Paray-le-Monial e já com a 
saúde muito abalada faleceu 
aos 41 anos de idade, em 15 
de fevereiro de 1682.

A grande missão de São 
Cláudio foi realizada muitos 
anos depois, quando, em 
1928, o Papa Pio XI elevou 
à suprema categoria litúrgica 
a Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus. Um ano 
mais tarde, esse sacerdote 
jesuíta tão amado pelo Di-
vino Coração de Jesus seria 
beatificado pelo mesmo 
Papa e, em 1992, o Papa 
São João Paulo II o incluiu 
no catálogo dos santos da 
Igreja. Sua festa litúrgica 
se dá no dia 15 de fevereiro.

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 

Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

SÃO CLÁUDIO DE LA COLOMBIÈRE

e isso, por mais que se ame, 
pais não os mudarão.

 Os avanços às vezes 
criam impedimentos para a 
boa comunicação, e para os 
filhos na luta pela inserção 
profissional no mercado de 
trabalho e meio de sobrevi-
vência, gerando dificuldade, 
medo e insegurança em rela-

ção ao futuro. 
É preciso aprender a ouvir 

questionamentos e aflições 
dos jovens em relação ao 
futuro. “O que é ser adulto? 
É estar seguro, sem medo, 
sem problema?” Proporcione 
segurança sem promessas 
que não se podem cumprir 
não tendo forças ou recursos 
para tal. 

          Nós, pais, não po-

demos esquecer que vivemos 
um eterno drama: queremos 
ser super-heróis, deuses, sem 
perceber que podemos passar 
de pais-heróis a pais-otários. 
Ser um bom pai, uma boa 
mãe, é buscar errar menos e 
educar com bons exemplos 
de gente. E ser gente é ser 
filho, sucessor do verdadeiro 
amor, é não ser perfeito, mas 
ansiar ser santo, aprendendo, 
errando, querendo acertar, 
praticando o certo e ensinan-

do, é ter consciência de sua 
humanidade, é ser humilde 
e ter a Deus no comando de 
sua vida e daqueles que ama 
como gente que somos!

Voluntária - 
Cleusa Caluz 

Ramos da Silva

AMOR EXIGENTE

2º Princípio de Amor-Exigente: 
OS PAIS TAMBEM SÃO GENTE

Dentro do desejo da for-
mação de uma família, mas, 
muitas vezes sem nenhum, 
preparo nascem os filhos, 
tornando os casais “pais”. 
Entretanto, não é por isso 
estes que eles se transformam 
em super-heróis ou sabe tudo. 
Continuam a ser gente que 
erra, que acerta, e cheios 
de sonhos e expectativas 
abraçam a causa de pais de 
pequenos, indefesos que pre-

cisam de cuidados, de amor e 
orientação. 

Para recebê-los até pen-

sam que se preparam, leem 
tudo que cai nas mãos e 
acreditam que sabem como 
dar conta. Muitas mulheres 
após virarem mães vivem 
em função dos filhos a maior 
parte do tempo num misto 
de fascínio e esgotamento; 
vão se adaptando e, às vezes, 
perdendo o controle e sem 
pensar, fazem coisas demais 
a ponto de, abatidas e tristes, 
perceberem que foram além 
de suas forças, tendo que 
negar os pedidos dos filhos 
pensando ainda mudar o que 
não vem dando certo. 

Os pais se veem confu-

sos perdendo a consciência 
de humanos, enquanto as 
crianças aprenderam que pais 
dão um jeito em tudo, e deles 
podem esperar tudo, às vezes 
exigindo. Enquanto os pais 
vão se sentindo frustrados 
com o tipo de vida que levam 
sentindo que estão perdendo 
o controle das coisas.     

As instituições que apoiam 
tornam-se insuficientes, e as 
que deveriam complementá-

-las parece não estarem pron-

tas. Batem as dúvidas, incer-
tezas, inseguranças, medos e 
falta de forças levando-os a 
se sentirem despreparados e 
sozinhos.

Estes pais cansados, es-

tressados, muitas vezes estão 
mais para abrir mão do papel 
de provedores ou protetores 
da família, sentindo-se desva-

lorizados e sobrecarregados, 
cansados da desconsideração, 
do desrespeito por sua vida 
de trabalho pesado e falta 
de reconhecimento. Sentem 
vontade de sumir e tirar o 
time de campo de abandonar 
o barco. O que na maioria das 
vezes falta é conversar e até 
deixar que os filhos saibam 
quem são os pais e que tam-

bém são gente, alegram-se, 
entristecem, riem e choram... 
Muitos não conhecem e não 
conseguem perceber, muito 
menos adivinhar os desejos 
de seus pais. 

Se isso está acontecendo 
é porque não se deu espa-

ço e está na hora de rever 
algumas atitudes. Pai, mãe, 
avós, micro ou macro família 
precisam ter a mesma palavra 
em relação à orientação e 
à educação dos filhos, sem 
esquecer a condição de se-

res humanos, pois é falsa a 
expectativa de que, para ser 
bons pais, precisa ser capaz de 
tudo como muitos acreditam.

Impossível resolver todos 
os problemas dos filhos, pois 
como pais sabemos que eles 
não nos pertencem e, mais 
cedo ou mais tarde, de um 
jeito ou de outro, eles vão em-

bora. Suas escolhas definirão 
sua personalidade e caráter 
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Durante a missa do dia 
20 de janeiro, na Capela 
São Pedro, toda comunida-

de participou da bênção de 
envio proferida pelo Padre 
Leandro ao jovem Rafael 
Garcia que irá ingressar no 
Seminário Propedêutico da 
diocese de São José do Rio 
Preto para preparação e 
aprofundamento da vocação.

Rafael é devoto de Nossa 
Senhora de Guadalupe; nas-

ceu em uma família católica 
e desde criança sempre foi 
muito religioso, acompa-

nhando sempre os terços 
com suas avós.

Após sua crisma na Cape-

la São Pedro e participando 
assiduamente do curso de 

Rafael Garcia é enviado ao Seminário

Rafael Garcia, 
membro de nossa 

comunidade, 
irá ingressar 
no Seminário 

Propedêutico da 
diocese de São José 

do Rio Preto

Bênção 
de envio 
proferida 

pelo Padre 
Leandro 
ao jovem 

Rafael 
Garcia

Rafael em sua primeira 
comunhão Rafael com Padre Silvio

teologia da pastoral da dioce-

se, ele decidiu pelo seu “sim” 
vocacional.

Rafael lembra com muita 
emoção o dia da sua primeira 
Eucaristia celebrada pelo 

Padre Arnaldo, hoje Bispo 
da diocese de Itapeva. “Na 
minha primeira comunhão, o 
padre disse para minha mãe 
que eu ia ser padre, mas foi 
em 2018, na preparação do 

almoço de Páscoa para as 
famílias assistidas na Capela 
São Pedro, é que senti a vo-

cação tocar forte e o Espírito 
Santo me conduzir”, relata 
Rafael.

Padre Silvio, Padre Lean-

dro e toda comunidade estará 
intercedendo e em oração 
pelo nosso querido Rafael.

Sandra Freire

Coordenadora CPP

Padre Leandro realiza a Bênção da Epifania na casa de alguns fiéis

Padre Silvio celebra na Capela

AniversariantesAniversariantesAniversariantes

Aniversariantes
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Fotos: Ariuce Schiavon, Ariuce, Débora, Marcos, Nemercio, TerezinhaFATOS E FOTOS

Celebrando os 10 anos de casamento de Junior e Alinne; 
os filhos Lorenzo e Luis Felipe na animação 

Aniversário da Daniela, 
coordenadora dos 

coroinhas e acólitos

Bodas de Prata: familiares 
Alessandra Dupra e Marcio

Bodas de Prata: Renata e 
Sidnei, equipe de música

Bodas de Prata de Alessandra 
Dupra e Marcio

Celebração Ecumênica de Formatura da turma de Odontologia

Celebração de formatura 
da turma de Jornalismo e 

Publicidade da Unirp
Campistas da paróquia em ação

Com a cerimonialista Tereza 
Baldissera

Com a família do Capitão 
Alfonso e Cristina

Com Lima Bueno, 
engenheiro e arquiteto 

da igreja Menino 
Jesus de Praga

Com a maestrina 
Jussara Pinto

Envio de João Pedro 
Rossafa do Menegueti 
(contratado do Sesi de 
São Paulo para jogar 

Polo Aquático)

Encontro de preparação ao Batismo

Confraternização dos 
Vicentinos da Paróquia
Menino Jesus de Praga

Grupo de Oração

Jantar com a família de 
paroquianos Luizinho e Drika

Missa da Pastoral do 
Empreendedor

Mães que oram 
pelos filhos na 

festa dos 90 anos 
da Diocese

Loren acolhe 
fiéis na entrada 

da igreja

Na festa de casamento de 
Gabriela e Matheus

Oração de bênção na 
Croasonho, Riopreto Shopping

Oração de bênção Paris Eventos

Novos coordenadores de 
pastorais da Paróquia Menino 

Jesus de Praga na primeira 
reunião do CPP
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Fotos: Ariuce Schiavon, Ariuce, Débora, Marcos, Nemercio, TerezinhaFATOS E FOTOS

Missa do Acampamento Sênior da paróquia

O nascimento de Luísa, filha 
de Lawrence e Camila

Novos grupos de Ministério de Música

No final da missa 
o pãozinho das 
crianças para 
Antonio Chain 

Oliveira

Paroquianos na reunião de 
preparação à Campanha da 

Fraternidade 2019 Pequeninos do Senhor

Romero 
Santana 

(coroinha), 
na pose do 

sorriso

Sebastiana Lima Bueno 
celebra seus 98 anos

Visitantes de Votuporanga na 
missa dominical

Primeiro encontro mensal de 2019 da Pastoral Familiar

Reunião das costureiras do 
Clube de Mães da paróquia

Reunião de coordenadores do 
CPAE da Paróquia Menino Jesus 

de PRAGA na Cúria Diocesana com 
o pe Mário e Rodrigo

CASAMENTOS

BATIZADOS

Renan e MarinaRafael e Natália Matheus e Gabriela
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Os 90 anos da Diocese de São 
José do Rio Preto representa uma 
história de perseverança, fé, vida, 
devoção e amor do povo de Deus.   

As comemorações rumo aos 90 
anos começaram no dia 22 de junho 
com uma missa para o início da 

peregrinação da Imagem do Cora-

ção Imaculado da Bem-Aventurada 
Virgem Maria, padroeiro de nossa 
diocese em todas as paróquias da 
diocese. 

Em seguida, no mês de julho, 
tivemos no Beraká a feira do Laicato 

Diocese de São José do Rio Preto 
90 anos de história, fé e vida!

com todas as pastorais e movi-
mentos da diocese. No dia 08 
de setembro, tivemos a romaria 
diocesana do Laicato ao Santuá-

rio Nacional de Aparecida.  
No dia 25 de janeiro, dia em 

que a Diocese completou 90 
anos, tivemos a missa solene em 
Ação de Graças na Sé Catedral, 
presidida pelo Bispo Diocesano, 
dom Tomé.

Para quem tem curiosidade 
em saber sobre a história com-

pleta da Diocese, basta 
acessar: www.
bispado.org.br/
historia

Karina 

Catelan


