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Palavra do Pároco
 Caros irmãos paroquianos!
Iniciamos o mês de junho voltando 

ao Tempo Comum na Liturgia da Igre-
ja. Comum não porque não tenhamos 
festas especiais, mas por continuar-
mos percorrendo através das nossas 
celebrações da fé, textos bíblicos e 
orações que nos permitem o acesso 
ao nosso Deus Amor e misericórdia 
para nossa salvação.

A nossa comunidade paroquial vi-
verá momentos fortes. Primeiramente, 
teremos a presença do nosso Bispo 
Diocesano Dom Tomé que no dia 30 
de junho irá presidir o Sacramento da 
Crisma a adolescentes e adultos que 
assumirão a maturidade da fé.

Neste mês, junto ao Apostolado da 

Oração, celebraremos no dia 08 a festa 
do Sagrado Coração de Jesus: grande 
dom que nos oferece a oportunidade 
de lançar nele nossas preocupações. 
Ele mesmo afirma com ternura: “Vin-
de a mim vós todos que estais cansados 
e sobrecarregados, porque sou manso 
e humilde de Coração; meu fardo é 
suave e meu jugo (mandamento) é 
leve.” Já no sábado, dia 09, às 7 horas, 
celebraremos a missa para a festa do 
Imaculado Coração de Maria e, após, 
faremos um café da manhã partilhado 
pela comunidade.

No dia 9 de junho também re-
alizaremos um Encontro para os 
namorados, enaltecendo o proposto 
de namoro santo. Namoro, tempo 

de conhecimento recíproco entre os 
pretendentes ao matrimônio, quando 
permeado de espiritualidade cristã, se 
torna uma bênção para ambos. 

Viveremos nesse mês as celebra-
ções dos chamados santos populares: 
Santo Antônio, São João Batista e São 
Pedro. Com certeza além das missas 
deles, o território da comunidade 
viverá clima de festa julina nos seus 
quatro cantos, com quentão, pipocas, 
paçoca, fogos de artifícios e o levan-
tamento do mastro com as imagens 
dos santos juninos.

Queremos aqui parabenizar a Ca-
pela São Pedro, no Jd. Maracanã, que 
celebra seu padroeiro. Pe. Leandro, 
nosso vigário, tem conduzido com 

zelo e dedicação os trabalhos pastorais 
na Capela e, certamente, está prepa-
rando com carinho as celebrações 
do tríduo e do dia do padroeiro São 
Pedro. A quermesse da Capela é fa-
mosa e convidamos nossa Paróquia a 
prestigiar e degustar todos os quitutes 
preparados com muito carinho pelos 
seus fiéis.

Caros irmãos, entremos o mês de 
junho com entusiasmo para vivermos 
tudo o que nos será proporcionado e 
prezando a fraternidade cristã que nos 
é possível viver.

Em Cristo, com sua bênção!

Vamos falar sobre o 
Sacramento da Cris-
ma? Conversamos 

com a Géssica, que é coor-
denadora da Crisma aqui em 
nossa Paróquia, para esclare-
cer um pouco mais sobre esse 
sacramento conhecido como 
a confirmação do batismo.

Os encontros para a pre-
paração da crisma – para 
jovens entre 12 a 16 anos 
-  ocorrem semanalmente, 
na paróquia, durante dois 
anos. “Depois deste perí-
odo, os jovens recebem o 
sacramento na Santa Missa 
celebrada pelo nosso bispo 
aqui na Paróquia”, esclarece 
Géssica. 

Aqueles que já passaram 

dos 16 anos e ainda não 
receberam a Crisma podem 
participar das turmas de 
adultos. Os jovens acima de 
16 anos são encaminhados 
automaticamente para essas 
turmas de “adultos”. A prepa-
ração deles dura 1 ano e cada 
semana o encontro tem um 
tema a ser seguido, sobre o 
qual o catequista monta seu 
próprio encontro.

Géssica esclarece que é 
preciso para se inscrever para 
fazer a preparação da Crisma 
em nossa Paróquia. “Sempre 
nos meses de junho e julho 
as inscrições iniciam para 
novas turmas e os encontros 
se começam em agosto. 
Essas inscrições podem ser 

feitas no final das missas e 
são exigidos os seguintes 
documentos: uma cópia do 

batistério, uma foto 3x4; 
além disso, cobramos uma 
taxa de inscrição de 30,00 
reais.” 

É importante ressaltar-
mos aqui que o sacramento 
da crisma não é o fim do 

relacionamento 
do jovem com 
Deus, pois mui-
tos deixam de 
participar após 
receberem este 
s a c r a m e n t o 
achando que já 
concluíram com 
suas “obriga-
ções” religiosas. 
Isso vale para 
jovens e adultos, 
pois viver com 

Deus é apenas existir, mas 
viver com Deus e viver por 
Ele é o verdadeiro sentido 
da vida. 

Curiosidade e 
novidade:

Antes de receber o sa-
cramento da crisma, o cris-
mando deve confirmar o 
batismo e logo após, na 
mesma celebração, receber o 
sacramento. Mas este ano o 
Padre Sílvio inovou e dividiu 
esses dois atos em celebra-
ções diferentes. Confira na 
programação abaixo:

Celebração da Confir-
mação do Batismo: 24/06 
(domingo), às 19h30.

Missa do Crisma com 
o Bispo: 30/06 
(sábado), às 19h. 

“Temos que ter em mente que 
a crisma é um sacramento 

e não apenas uma “cultura”; 
às vezes as pessoas não se 

atentam a isso. O sacramento 
da crisma é a maturidade 

na fé que o cristão adquire, 
pois agora é com ele mesmo 

os próximos passos na 
caminhada da fé.” 

Crisma: o sacramento da confirmação

Karina 
Catelan



JUNHO/2018 3

Artigo
Por Diácono Aristides

Os sete Pecados Capitais: 
a GULA

A gula gera em nós ou-
tros males, por isso 
é um pecado capital 

que precisa ser combatido. 
Gula é comer além do ne-
cessário para se alimentar. É 
o comer muito mais do que 
é preciso, só pela vontade de 
comer. Também está ligada 
à bebedeira e à falta de do-
mínio próprio. O guloso só 
pensa no prazer de comer e 
beber e maltrata seu próprio 
corpo. E reclama quando a 
refeição não é suculenta e 
variada ou quando a bebida, 
especialmente alcoólica, não 
é abundante. 

A Bíblia nos ensina a evi-
tar os excessos de comida e 

bebida e a respeitar os nossos 
corpos. 

Escrevendo aos filipenses, 
São Paulo se refere àqueles 
cujo “deus é o ventre” (Fl 
3,19), isto é, o alimento. 
Ora, se a Igreja nos aponta a 
gula como um vício capital é 
porque ela gera em nós outros 
males como preguiça, co-
modismo, paixões, doenças 
etc. De fato, podemos comer 
e beber com moderação e 
gosto, mas não podemos 
fazer da comida e da bebida 
um meio somente de prazer; 
isso desvirtua o sentido da 
alimentação. 

Indiscutivelmente, a gula 
traz danos à nossa alma. Um 

corpo pesado debilita o espí-
rito. Santo Agostinho dizia 
que temia não a impureza 
da comida, mas a do apetite. 
Dizia que Deus nos ensinou 
a ingerir os alimentos como 
se se tratassem de remédios. 
E Santa Catarina de Sena 
ensinava que “o estômago 
cheio prejudica a mente”. Já 
Santo Ambrósio afirmava que 
“Aquele que submete o seu 
próprio corpo e governa sua 
alma, sem se deixar submergir 
pelas paixões, é seu próprio 
senhor: pode ser chamado rei, 
porque é capaz de reger a sua 
própria pessoa”. 

Gandhi escreveu que 
a verdadeira felicidade é 

impossível sem verdadeira 
saúde, e a verdadeira saúde 
é impossível sem o rigoroso 
controle da gula. 

A virtude oposta à gula é 
a temperança, ou seja, evitar 
todos os excessos no comer 
e no beber. Para destruir as 
raízes da gula é preciso sub-
meter o corpo à mortificação. 
É preciso deixar o Espírito 
Santo nos conduzir, nos 
santificar. São Paulo ensinou 
aos Gálatas e aos Romanos 
que somente o Espírito San-
to pode destruir em nós as 
paixões: “Conduzi-vos pelo 
Espírito e não satisfareis o 
desejo da carne” (Gl 5,16); 
“Se viverdes segundo a carne, 

morreis, mas se pelo Espírito 
fizerdes morrer as obras do 
corpo, vivereis” (Rm 8,12). 

A ação poderosa do Es-
pírito Santo, aliada à nossa 
vontade, vem em auxílio da 
nossa fraqueza e nos dá a 
graça de superar os vícios 
que nos atormentam, dando 
sentido também ao jejum 
proposto pela Igreja como 
um instrumento para dominar 
a paixão e os desejos insaci-
áveis do corpo. 

Enfim, viver com equilí-
brio e autocontrole é benéfico 
para a saúde do corpo e da 
alma, preservando-nos do 
pecado da gula! 

Diácono Aristides

CORPUS CHRISTI
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Gabriel  Bonfim

Há 37 anos, Medjugorje 
era uma desconhecida vila 
rural, situada entre as mon-
tanhas rochosas, no interior 
da extinta Iugoslávia, hoje 
Bosnia-Hezergovina e po-
voada por famílias católicas 
que carregavam uma história 
heróica de resistência de seus 
antepassados. Essas famílias, 
em sua maioria pobres, vi-
viam na época do início do 
regime comunista e tinham 
como principal atividade as 
plantações de tabaco e uva, 
fazendo com que muitos 
jovens deixassem a região 
para buscarem melhores 
oportunidades em outros 
países da Europa. Ninguém, 
jamais, classificaria Medju-
gorje como destino de uma 
viagem de férias.

Foi no ano de 1981, em 
24 de junho, que as jovens 
Ivanka, com quinze anos 
e Miriana, com dezesseis, 
caminhavam para suas ca-
sas, após o habitual passeio 
ao entardecer. Quando as 
meninas olharam para trás e 
viram o vulto de uma mulher 
de estatura mediana, sem-
blante sereno, olhos azuis, 
pele branca e rosada, cabelos 
negros cobertos com um véu 
branco, vestido cinza claro, 
doze estrelas acima da cabe-
ça, em uma nuvem, flutuando 
sob um arbusto, não muito 
distante. Assustadas desce-
ram correndo a montanha aos 
gritos de “é a Gospa”, que no 
idioma local quer dizer Nossa 
Senhora.

No dia seguinte, elas vol-
taram ao local, seguidas por 4 
amigos e todos presenciaram 
a aparição de Nossa Senhora, 
que disse à Miriana, dez se-
gredos sobre futuros eventos 
e a autorizou entregá-los ao 

Padre Petar para serem reve-
lados com antecedência de 
três dias. Em seguida, deixou 
a primeira mensagem ao mun-
do: voltar a Deus através da 
conversão, fé, oração, jejum, 
reconciliação e, sobretudo, 
através da vida sacramental.

No terceiro dia da aparição 
consecutiva, ela recebeu o tí-
tulo de “Rainha da Paz”, pois 
a Virgem Santíssima surgiu 
chorando e repetindo: “Paz, 
paz, paz; entre Deus e a hu-
manidade precisa haver paz 
novamente! Se não houver 
a conversão, esperem sofri-
mento no futuro, porque a 
humanidade está preparando 
sua própria tragédia”. Neste 
dia, além dos seis jovens, ha-
via cerca de duas mil pessoas. 
As aparições continuaram 
diariamente na mesma hora: 
aconteceu uma vez na igreja 
da paróquia, diante do sacer-
dote e vários fiéis; outra na 
Montanha da Cruz, onde ficou 
cerca de meia hora, sendo 
vista por todos os presentes. 
No local, hoje existe uma 
grande escultura da imagem 
de Nossa Senhora Rainha 
da Paz. Existem registros da 
aparição de um sinal no céu 
em letras douradas formando 
a palavra MIR, que naquele 
dialeto significa PAZ.

No dia 25 de junho, às 
19h30, acontecerá em nossa 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga uma missa especial 
para celebrar os 37 anos da 
primeira aparição de Nossa 
Senhora de Medjugorje, a 
“Rainha da Paz”. Contamos 
com a sua presença.

Luís 
Netto

Em junho, a Igreja comemora 
a aparição de Nossa Senhora 

em Medjugorje O Amor Exigente é  um 
programa de auto e mútua 
ajuda que desenvolve pre-
ceitos para a organização 
da família. Atende pessoas 
independentemente de pos-
ses, classe social, raça, cor 
ou religião, e está alicerçado 
em quatro pilares: Princípios 
Básicos, Princípios Éticos, 
Espiritualidade Pluralista 
e Responsabilidade Social. 

As reuniões seguem a 
programação: na primeira 
semana, palestra para vo-
luntários e participantes com 
um convidado que conhece e 
domina o assunto; em segui-
da há divisão de subgrupos, 
reflexão sobre o princípio do 
mês, partilhas e exposições 
da meta e ocorrências. A 
segunda e terceira semanas 

são dedicadas às reflexões e 
demais atividades. Na quarta 
semana acontece a reflexão 
sobre espiritualidade, ética. 
Havendo cinco semanas no 
mês, há uma palestra com 
alertas de saúde, consequ-
ências, otimismo e dicas de 
cuidados com a vida.  

O grupo completou 16 
anos este ano. Quando come-
çou em nossa paróquia, foi 
muito incentivado e apoiado 
pelo Padre Geomar e esse 
mesmo apoio ainda perma-
nece com do Padre Silvio e 
também com a comunidade. 
“Muitas pessoas procuram o 
grupo por indicação e outras 
por descobrir o grupo pelos 
meios de comunicação. Es-
tas pessoas são muito bem 
acolhidas, pois cada uma é 

especial. As partilhas feitas 
nas salas de atendimentos 
permanecem ali e são man-
tidas em total sigilo. Metas 
semanais são propostas 
individualmente para que 
ocorram mudanças de com-
portamentos e se alcance o 
objetivo pelo qual o parti-
cipante buscou o grupo.”, 
diz Cleusa Caluz Ramos, 
uma das organizadoras do 
movimento.

 PARTICIPE:
Reuniões acontecem to-

das as 4ªs feiras, 19h30 - no 
salão da Paróquia Menino 
Jesus de Praga, 
na Rua Teodoro 
Delmonte, 465 - 
São Manoel.

Grupo de apoio Amor Exigente 
Menino Jesus há 16 anos na paróquia

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Luís Gonzaga nasceu em 
9 de março de 1568, na Itália, 
filho mais velho do marquês 
de Castiglione. Seu pai, que 
servia ao rei da Espanha, so-
nhava em ver seu herdeiro e 
sucessor ingressar nas fileiras 
daquele exército. Era de uma 
inteligência viva e aberta, e 
de caráter ardente.

Teve formação de prín-
cipe: armas, estudos huma-
nísticos, etiqueta e cortesia e 
passou vários anos nas cortes 
italianas de Florença e Mân-
tua e na espanhola de Madri. 
Mas em meio ao luxo, às 
honras e vaidades, às intrigas 
e ao poder, levava uma vida 
de oração e praticava rigorosa 
penitência.

Com doze anos recebeu 
a Primeira Comunhão dire-
tamente das mãos de Carlos 

Borromeu, hoje Santo da 
Igreja. Desejava ingressar 
para a vida religiosa, mas seu 
pai demorou para se conven-
cer de sua vocação. Vencida 
a resistência paterna, a tudo 
renunciou: ao título a que 
tinha direito por descendência 
e a herança da família, e in-
gressou no noviciado romano 
da Companhia de Jesus.

Na primavera de 1591, 
quando a peste se desenca-
deou em Roma, Luís dedicou-
-se a atender aos doentes 
e, depois de um período 
debilitado fisicamente, enfra-
quecido e extenuado, faleceu 
com apenas 23 anos de idade, 
no dia 21 de junho, data que a 
Igreja relembra sua memória.

A profundidade de vida 
interior, a coragem em defesa 
da vocação, o alto conceito de 

castidade e a dedicação até a 
morte aos pobres e doentes 
são as características de sua 
espiritualidade. O caráter 
angélico, ingenuamente ino-
cente e tímido pintado em 
certas estampas e imagens, 
não corresponde à sua his-
tória. Seu verdadeiro rosto é 
de uma humanidade rica em 
caridade e de uma energia 
ativa e intensa.

Foi canonizado pelo Papa 
Bento XIII, em 31 de dezem-
bro de 1726, e três anos mais 
tarde foi declarado padroeiro 
da juventude.

São Luís Gonzaga olhai e 
protegei nossos jovens!

São Luís Gonzaga, um jovem pelos jovens
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Gabriela 
Dias

A Pastoral do Namo-
ro convida vocês, 
casais, a viverem 

uma pequena jornada que 
os auxiliará a enriquecer 
esse relacionamento em 
Deus, com testemunhos, 

conselhos, orientações da 
Igreja, partilha e música. 
São palestras e dinâmicas 
que tratam de assuntos que 
ajudam na reflexão de um 
namoro de diálogo e res-
peito. Os namorados que 

se doarem a esse momento 
de formação certamente 
crescerão em sabedoria e 
conhecimento.

Participe e convide os 
amigos para esse momento 
de comunhão e aprendizado. 

Todos os casais podem par-
ticipar independentemente 
de terem feito o encontro 
ou não. Para participar 
entrar em contato com a 
Paróquia Menino Jesus de 
paga (17) 3304-6020 ou com 

a coordenadora da Pastoral 
do Namoro, Camila (17) 
99712-8335.

Dia dos Namorados pela Pastoral Menino Jesus de Praga
No dia doze de junho se 

celebra o dia dos namo-
rados, data que entrou 

no calendário pela influência 
da Igreja, com a memória de 
Santo Antônio de Pádua ou de 
Lisboa, celebrada no dia treze de 
junho, invocado por pessoas que 
se sentem chamadas à vocação 
matrimonial e contam com sua 
intercessão e proteção. Ao lado 
de São João Batista e de São 
Pedro, ele figura entre os “santos 
de junho”, tempo em que nossas 
Paróquias acolhem tanta gente, 
prestando assim um serviço 
religioso e social, já que as fes-

tas são espaços privilegiados 
de convivência sadia, onde as 
famílias se sentem valorizadas 
e desfrutam a alegria do rela-
cionamento fraterno.

O namoro é uma fase muito 
importante de conhecimento 
para os casais, pois é uma pre-
paração para o matrimônio. A 
pastoral do Namoro vem para 
acolher os casais de namorados, 
dar suporte e orientação, ouvi-los 
em conjunto ou individualmente. 
Não tem reuniões com datas 
fixas. O objetivo é deixar os 
encontros mais frequentes para 
que os casais possam trocar suas 

experiências e também possam 
convier constituindo, dessa ma-
neira, uma amizade cuja fonte 
inspiradora é Deus. A pastoral 
procura marcar encontros para 
se reunir com o pessoal que já 
passou por eles e fica à dispo-
sição para conversar também 
individualmente com os casais.

Os frutos deste trabalho es-
tão começando a nascer agora, 
com as mudanças causadas 
pelo encontro e com a graça de 
Deus serão abundantes durante 
a caminhada. Acompanhem o 
que dizem os que estão ou já 
passaram pela pastoral:

Somos coor-
denadores 
da Pastoral 

do namoro da 
Paróquia Menino 
Jesus de Praga 
e estamos casa-
dos há 1 ano e 6 
meses. Por meio 
da pastoral, bus-
camos acolher os 
casais de namo-
rados e partilhar 
as experiências 
nos relaciona-
mentos e vivên-
cia em Deus. 

Falar de namoro é algo muito complica-
do hoje em dia, e não falo do ficar, do 
namoro por aparência ou apenas para 

satisfazer vontades. Quando eu e a Géssica 
assumimos nosso namoro, éramos dois 
jovens imaturos: eu, Pedro, com 18 anos e 
ela com 17 anos. Tínhamos muitos sonhos, 
objetivos, estudos e metas a serem alcança-
das. Mas desde o início sempre pensamos 
e assumimos um para o outro a vontade e, 
principalmente, o objetivo do nosso namoro, 
que é o que buscamos sempre e até hoje: 
formar uma família. Sermos um para o ou-
tro, ser amigo, companheiro, dar puxão de 
orelha nos momentos de fraqueza, sempre 
colocando Deus no centro da nossa vida. 

Nos conhecemos em maio de 2010 num 
encontro de jovens, e eu me interessei logo 
ali, principalmente por aquele sorriso farto. 
Como não sou de Rio Preto, estava aqui há 
apenas 1 ano, tinha poucos amigos e ela 
logo se tornou uma amiga e me apresentou 
tantos outros também dentro da igreja, em 
um tal de Jupac, onde iniciamos nosso na-
moro logo após eu fazer meu encontro em 
setembro de 2010. Depois disso, por um 
breve tempo, ficamos longe por imaturidade 
minha e justamente para não seguir com um 
namoro sem sentido. Mas graças a Deus nos 

reconciliamos e desde dezembro de 2010 
estamos juntos. Já se passaram 7 anos de 
carinho, crescimento pessoal, amizade e 
hoje estamos noivos há 7 meses e ansiosos 
para o nosso “sim” definitivo diante de Deus, 
nosso maior sonho, nosso matrimônio, que 
é o verdadeiro sentido do namoro. 

Por todo esse tempo sempre caminhamos 
com Deus ao nosso lado e sempre servindo 
a comunidade. No Jupac fomos coordenado-
res, trabalhamos também na crisma, pastoral 
do namoro e da liturgia e sempre estamos 
juntos e prontos para servir a Deus, pois Ele é 
quem nos uniu 
e está sempre 
conosco em 
todos os mo-
mentos - bons 
ou ruins. Não 
vemos outro 
sentido na vida 
se não for estar 
servindo e pró-
ximo de Deus. 
Só podemos 
pedir que Ele 
nos conduza 
hoje e sempre 
junto Dele!”

Há 16 anos eu te conheci, um menino serelepe que 
só queria saber de correr e brincar; eu, pisciana, 
sempre sonhadora e romântica, logo notei em você 

algo de diferente dos outros meninos, daí você se tornou 
meu amor platônico. Durante anos eu te admirei sem você 
perceber, até que o acaso nos fez perder todos os contatos, 
mas eu nunca me esqueci de você, te procurei em todas as 
redes sociais que a vida foi disponibilizando, sem nunca 
encontrar uma só pista de ti, foi melhor assim, você viveu 
sua vida e eu vivi a minha, isso foi necessário para o nosso 
amadurecimento. Mas depois de 13 anos, o mesmo destino 
que um dia nos separou, fez a gente se reencontrar, e como 
você mesmo disse, agora nada pode nos separar. Você falou 
que eu mudei a sua vida, 
mas foi você quem mudou 
a minha, com seu jeito de 
menino alegre, sua simpli-
cidade e companheirismo, 
fizeram do meu mundo um 
lugar muito mais feliz; eu 
não me vejo, nem me ima-
gino longe de você, sei que 
a vida a dois não deve ser 
fácil, mas se não for mara-
vilhosa com você, com certeza não 
será com mais ninguém.

Camila e 
Lawrence

 Jéssika 
e João

Pedro e 
Géssica
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Marcela  Pinoti

Centenas de pessoas puderam acompanhar de perto a 
eleição da Miss Rio Preto 2018 -Be Emotion - que ocorreu 
no último dia 18, no Teatro Paulo Moura. O concurso foi um 
espetáculo glamouroso de solidariedade e desfile de dezesseis 
belas moças que concorreram ao título.

O evento, coordenado pelo Padre Silvio Roberto, faz parte 
do calendário oficial da cidade, e contou com a presença do 
Prefeito Edinho Araújo e da primeira dama Maria Elza que 
fizeram a homenagem à Miss Universo 1968, Martha Vas-
concellos, convidada de honra e que recebeu uma placa pela 
representatividade da Mulher Brasileira no Mundo.

Mais de cem pessoas entre equipe de organização, som, luz, 
segurança, receptivo, camareiras, limpeza, cabelo, maquia-
gem, alimentação, trabalharam no dia do espetáculo. Foram 
noventa dias de muitas reuniões, visitas, encaminhamento de 
ofícios, autorizações, captação de recursos, ensaios, etc. para 
que o evento saísse do papel e se concretizasse.

Cerca de 600 pessoas entre convidados, patrocinadores, 
colaboradores, imprensa, autoridades e público pagante 
prestigiaram ao concurso que resultou em uma renda líquida 
no valor de R$15.700,00 que será doada ao Lar São Vicente 
de Paulo.

AnA LAurA VieirA foi eLeitA Miss rio 
Preto 2018 - Be eMotion.

Os jurados elegeram ainda:
2ª colocada – Ana Carolina Manginelli 
3ª colocada – Mayara Mendes
4ª colocada Izabela Jatobá
5ª colocada – Thamires Izac

Também foram eleitas:
Miss Simpatia 2018 – Mayara Mendes
Miss Fotogenia 2018 – Agatha Coutinho
Miss Imprensa 2018 - Amanda Souza
Miss Popularidade 2018– Ana Laura Vieira
Miss Internet 2018 – Ana Laura Vieira

A mesa de jurados foi composta por: Allan Cócolo, Amabile 
Zanetti, Dra. Ana Valeria Ramirez, Cida Caran, Elaine Motta, 
Elionay Cruvinel, Fabinho Gonçalves, Laura 
Lima, Suélio Ribeiro, Livia Costantini, Leonardo 
Meneghetti, Dra. Luciana Seches Freitas, Dr. 
Luis Fernando Caldeira, Martha 
Vasconcellos e Roberto Macedo.

O JUPAC (Jovens uni-
dos por amor a Cristo) nas-
ceu a partir do “encontro”, 
digamos, de um grupo de 
jovens com ideais diferen-
tes de viver. Eles criaram, 
então, um grupo que se 
preocupa com a cidade, 
com os caminhos da igreja 
e, principalmente, com o 
próximo, visando sempre 
a Cristo como exemplo de 
vida. É o sentimento da 
amizade que os une e os 
faz amar a vida, os amigos, 
a família e, sobretudo, os 
faz amarem a Cristo. 

Neste ano, uma vez 
mais, os jovens farão um 
retiro que é voltado para 
o pessoal que já fez o en-
contro e está participando 
do grupo. Nele começa a 
preparação para o encon-
tro que, normalmente, é 
realizado em setembro. Os 
coordenadores do Jupac, 
Daniel e Júlia, esclarecem 
que “é no retiro que se 
divulgam as equipes de 
trabalho e onde se dá o 
ponta pé inicial de toda 
a preparação que se es-
tenderá por quatro meses 
até o encontro. O retiro 
é realizado em Jaci, na 
casa de retiro dos freis, 
com diversas atividades 
de interação entre eles, 
momentos de reflexão, di-
nâmicas e muita oração.”

Em síntese, este pri-
meiro retiro marca o início 
de um tempo de prepara-
ção e doação para realizar 
o tão esperado encontro, 
em setembro. Acompanhe 
os depoimentos de alguns 
integrantes do Jupac sobre 
este momento tão especial 
para eles.

JUPAC realiza retiro de preparação para 
o grande encontro de setembro

Gabriela 
Dias

Fazer o retiro é sempre 
muito bom; temos 
a oportunidade de 

sair da rotina e, principal-
mente, reavivar a nossa fé, 
alimentando-nos com novos 
ensinamentos e atividades 
que vão nos ajudar a manter 
a espiritualidade no nosso 
cotidiano. Sempre vou para 
o retiro com a intenção de 
me aproximar de Deus e 
quando termina o retiro a 
sensação de ter conseguido 
viver e experimentar mais 

DEPOIMENTOS

de Deus é inexplicável!                                 
  Tayná Faria

O retiro do Jupac é algo 
que eu espero com 
muita alegria; é nos-

so momento de formação 
e sempre saio com novos 
ensinamentos, motivações 
e desafios também, novas 
responsabilidades com as 
coordenações que já recebi 
e a expectativa de saber de 
qual maneira servirei a Deus 
dentro do grupo no próximo 
ano. É como se fosse uma 
renovação, um recomeço 
para o Jupac todo; nos ajuda 
a ver além e nos aproximar 
mais uns dos outros e do 
nosso servir, do nosso “sim” 
a Deus. Sou muito feliz por 
termos essa oportunidade 
todo ano e aguardo ansiosa-
mente pelo próximo, assim 

O retiro do Jupac é um momento ímpar para nós 
do grupo, é a confirmação de que atendemos ao 
chamado do Pai e nos permitimos o preparo e a 

capacitação necessários para o encontro ao fim do ano. 
Em um simples final de semana, o Senhor convida a nós, 
jovens, nos desligarmos do mundo exterior e vivermos 
uma análise de consciência profunda para que Ele cuide 
das nossas mazelas e temores, entregar tudo o que nos 
aflige, além de uma experiência única de convivência 
que une e alivia o fardo da caminhada cristã em busca 
do Céu. Para mim é extremamente gratificante, pois 
posso estar mais que entre parceiros de grupo: sirvo 
a Deus através das animações, das dinâmicas e outros 
momentos e sou agraciado com a oportunidade de orar 
e interceder por todos aqueles que são meus amigos. 
É um fim de semana que nos faz experimentar as mais 
diversas sensações, objetiva a união em Deus do grupo, 
para que estejamos preparados a fazer outros jovens 
sentirem o que um dia sentimos no encontro.                                  

Arthur Reis

Arthur e Gabriela

como pelos pós e prés 
todo sábado.                                                                                      

Gabriela Martins

LAR SÃO VICENTE 
DE PAULO RECEBE 

RENDA DO CONCURSO
MISS RIO PRETO 2018 – BE EMOTION

Candidatas ao Miss Rio Preto 2018 no 
Lar dos Idosos São Vicente de Paulo
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O Apostolado da Ora-
ção é uma associação 
organizada que tem 

como desejo propagar a Mis-
sa, a Oração, a Eucaristia, as 
obras paroquiais e apoiá-las 
em tudo que for necessário 
dentro da Paróquia. Os fiéis 
que exercem esta vocação 
apostólica fazem parte do 
programa de espiritualidade 
apostólica, cujo foco é o 
Sacrifício Eucarístico. 

O Apostolado da Oração 
foi fundado no dia 03 de de-
zembro de 1844 pelo Padre 
Francisco Xavier Goutrelet, 
em um colégio jesuíta da 

França. Como o movimento 
está ligado às missões, o 
Apostolado insiste no Ofere-
cimento cotidiano, pelo qual 
cada um oferece a si próprio 
a Deus, todas as orações, 
trabalhos, sofrimentos e ale-
grias, pelas necessidades da 
Igreja e ainda pela salvação 
do mundo inteiro. 

Cristo por amor a nós en-
tregou sua vida. É preciso que 
retribuamos e reverenciemos 
esse amor, simbolizado pelo 
Coração de Cristo, que é fonte 
de salvação e misericórdia. 
O Apostolado se empenha 
para que seus membros se 

O coração é o símbolo 
do amor. É nele que guar-
damos nossa vontade mais 
sincera e através dele que 
mostramos nossos senti-
mentos. O Sagrado Coração 
de Jesus foi revelado no dia 
27 de dezembro de 1673. É 
louvado desde que Santa 
Margarida Maria Alacoque 
teve suas visões. A freira 
desde criança foi agraciada 
com aparições não só de 
Jesus Cristo, mas também 
da Santíssima Trindade e 
de Nossa Senhora. A apari-
ção aconteceu durante uma 
exposição do Santíssimo 
Sacramento em que Jesus 
pediu a Santa Margarida que 
fosse realizada uma festa 

A origem do Sagrado Co-
ração de Maria está totalmente 
ligada à história do Sagrado 
Coração de Jesus. Os dois 
Corações são inseparáveis: 
onde está um, está o outro. Esta 
celebração nos remete à única 
união que existe entre o coração 
da Mãe e do Filho. A compaixão 
e devoção tiveram seu primeiro 
momento quando a Virgem 
estava aos pés da cruz. Na se-
gunda aparição da Santíssima 
Virgem Maria, em 13 de junho 
de 1917, em Fátima, Portugal, 
Nossa Senhora apareceu para 
Lúcia, Francisco e Jacinta e 
mostrou a eles meios para que 
fosse possível a consagração 
de devoção de seu Sagrado 
Coração. Os pastorinhos a vi-
ram com um coração na mão, 

CONVITE
3 5, 6 e 7 de junho -  às 15h, na Igreja – Tríduo de 
Oração
3 08 de junho - às 19h30h - Missa Solene e entrega 
das fitas. 
3 9 de junho - às 7h - Missa da Solenidade do Ima-
culado Coração de Maria

Jesus e Maria

Nathane
Piloto

Sagrado coração de 
Jesus: o símbolo gritante 
do amor de Deus por nós

para honrar seu Coração: a 
primeira sexta-feira após a 
festa de Corpus Christi, na 
oitava da Páscoa e todo o 
mês de junho. Jesus também 
deixou 12 promessas e pediu 
para que fosse difundida 
essa devoção para o mun-
do inteiro. Dentre elas, a 
última consiste na “Grande 
Promessa”. 

Dois corações inseparáveis: 
Sagrado Coração de Jesus e 
Sagrado Coração de Maria

cercado de espinhos. As três 
crianças compreenderam que 
aquele era o Coração Imacu-
lado da Santíssima Virgem, 
ofendido pelos pecados da 
humanidade, que necessitavam 
de reparação. A Santíssima 
Virgem revelou então a Lúcia 
a devoção reparadora dos cinco 
primeiros sábados. O Sagrado 
coração de Jesus é celebrado no 
dia 08/06 e o Sagrado coração 
de Maria é no dia seguinte 
09/06.

familiarizem com a prática 
e com a espiritualidade do 
Coração de Jesus, a Ele se 
consagram pessoalmente, e 
a Ele oferece reparação pelos 
próprios pecados e do mundo. 
Espelham-se no exemplo da 
Bem-aventurada Virgem Ma-
ria, que de coração generoso 
se consagrou como serva do 
Senhor, à pessoa e à missão 
de seu Filho.

O Sagrado Coração de Je-
sus é fonte infinita de bênçãos 
e quando o pedido é feito com 
fé muitos milagres aconte-
cem. A cura da garotinha Olí-
via é um exemplo de milagre: 

aos nove meses de 
vida foi diagnosti-
cada com problemas 
sérios no coração e 
foi internada. Após 
muitas orações de 
sua avó que é asso-
ciada do Apostolado, 
hoje, com 6 anos, 
está completamente 
curada e teve sua 
vida mudada graças 
à intercessão do Sa-
grado Coração de 
Jesus.

O grupo do Apos-
tolado de Oração da 
Paróquia Menino Je-
sus de Praga convida 
a todos para partici-
parem do Tríduo de 
Oração nos dias 5,6 
e 7 de junho, às 15h, 
na Igreja, para a pre-
paração da Festa do 
Sagrado Coração de 
Jesus. No dia 08 de 
junho, às 19h30 terá 
a missa da Soleni-
dade do Coração de 
Jesus com a entrega 
de fitas para as novas 
associadas. E no dia 
9 de junho, às 7h, 
missa do Imaculado 
Coração de Maria. 
Logo após a missa 
haverá um café da 
manhã comparti-
lhado.

balanço financeiro
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Jardim da Paz, eternizando a história de cada um
com respeito e dignidade.

O início em 1990.

Em 1990, o Jardim da Paz trouxe à região,
um novo conceito: o cemitério parque, onde
o contato com a natureza remete ao sentimento
de paz e harmonia.
Um lugar para meditar e render homenagens
aos entes queridos.

Atendimento humanizado.

Cientes da dor no momento da perda de um ente
querido, os profissionais do Jardim da Paz 
trazem uma nova postura no atendimento.
Esclarecem e orientam os familiares, tratando
tudo com dignidade e respeito.

Sepultamento a todos.

Quando lança o Plano Paz Familiar,
o Jardim da Paz oferece a oportunidade de
todos serem sepultados com dignidade,
com valores acessíveis.

Espaço Ecumênico
Ao inaugurar o Espaço Ecumênico, o Jardim da
Paz traz à população um local moderno e
confortável para celebrações e também um
templo onde se congregam todas as religiões.

Crematório e Columbário.

Primeiro na região, o Crematório Jardim da Paz
atende aqueles que querem outra forma de
serem lembrados.
E se desejar, o concessionário tem à disposição o
Columbário: local destinado para guardas cinzas.

Celebrações.

Para preservar a memória dos entes queridos que
se foram, são realizadas palestras de apoio aos
enlutados e missas em homenagem às mães,
pais, almas e finados.

AMOR EXIGENTE

Cleusa Caluz 
Ramos da Silva
Voluntária do

 Amor Exigente

Assim como o comportamento do 
outro me afeta, o meu comportamento 
afeta o outro. Em especial quando se 
trata da relação pais e filhos, entende-
mos ser difícil desejar que nossos filhos 
sejam equilibrados se vivemos em total 
estado de loucura. O desejo de que eles 
sejam idôneos, verdadeiros e livres dos 
vícios se torna ainda mais difícil de se 
concretizar se nós, pais, continuarmos 
usufruindo de um certo poder que 
culmina, muitas vezes em mentiras e 
abusos desenfreados. É o mesmo que 
querer colocar Deus na vida dos filhos 
se não vivemos uma espiritualidade! 
Em contramão vai faltar respeito e cre-
dibilidade na hierarquia quanto ao papel 
de pai ou mãe, pois quando não se dá o 
respeito, não se é exemplo. Sabendo que 
nossos comportamentos afetam nossos 
filhos, cabe-nos adotar atitudes e com-
portamentos que venham influenciá-los 
positivamente sem violências, sem 
agressões verbais ou físicas, compara-
ções, acusações e gritarias. Estes maus 
exemplos dão permissividade a reações 
piores tornando um círculo vicioso de 
mau comportamento.

Diante de um comportamento ina-
ceitável, não podemos competir com a 
outra pessoa agindo de forma agressiva 
ou querendo que um comportamento 
destemperado sobressaia provocando 
desavenças, agressões, brigas e divisões 
entre pessoas. Isso só leva a pessoa a 
perder a dignidade e nunca será uma 
boa educação. Meu comportamento 
afeta você; seu comportamento me 
afeta, ou seja, o nosso comportamento 
de alguma forma afeta a todos com 
quem convivemos. É preciso o cultivo 
do espírito de sabedoria para conduzir 
os relacionamentos no rumo certo sem 
que um comportamento seja motivo de 
desequilíbrio num relacionamento, seja 
ele entre pais e filhos, casais e amigos. 
Uma atitude inconsequente ou de rebel-
dia jamais justifica um comportamento 
ou reação absurda. O equilíbrio nas 
decisões seguras e certeiras se faz ne-

cessário para se dominar uma situação 
seja ela de sua única autoria ou não. 
As mudanças exteriores das atitudes 
impulsionam as mudanças interiores. 

Desse modo, quando somos coeren-
tes com o que fazemos e falamos ado-
tando um comportamento verdadeiro 
e equilibrado, corrigindo com firmeza, 
mas com amor, elogiando quando cabe 
elogio e vivenciando uma espiritua-
lidade com firmeza, fortalecemos o 
hábito do diálogo e porto seguro na 
vida de nossos filhos influenciando-os 
positivamente. 

O que ocorre, muitas vezes, é que 
adotamos comportamentos padroni-
zados, o que nos torna vulneráveis em 
relação ao outro. Por vezes, os filhos 
enxergam nos pais exemplos a serem 
seguidos, e por isso os copiam. Ora, se 
os comportamentos são padronizados, 
os erros tendem a se repetir e, assim, a 
atitude de uma pessoa com determinado 
temperamento provoca reação adversa 
de outra, tornando a relação vulnerável. 
Ao estarmos atentos e vigilantes em 
relação às nossas atitudes, contribuímos 
para uma construção comportamental 
e vivência de sucesso influenciando 
positivamente aqueles que nos têm 
como exemplos. Isso pode ser decisivo 
numa educação preventiva longe de 
riscos que possam se instalar por falta de 
atitudes seguras e positivas alicerçadas 
no conhecimento das consequências 
causadas por comportamentos mal 
administrado e sem responsabilidades. 
Se somos afetados por comportamen-
tos que desagradam, reforça a ideia 
de que o comportamento tem força. 
Então sejamos promotores de bons 
comportamentos, pois somos seres 
criados para promover harmonia, e o 
bom comportamento é o combustível 
do viver bem as relações!  

O 6º Princípio Básico do Amor-
Exigente é: Influenciador

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

Aniversário da Juliana 
Almeida, sobrinha do 

padre Silvio

Coroação 
de Nossa 

Senhora de 
Fátima na 
paróquia

ANIVERSARIANTES

Celebração de 

Pentecostes
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aconTeciMenToS Da caPela

Coroação de Nossa Senhora com as 
crianças e adolescentes da Capela

Confraternização do dia das mães com 
delicioso café da manhã

Crisma de 10 adolescentes, jovens e adultos da Capela realizada na 
paróquia São Sebastião, no dia 24/05/2018

Flashes do concurso Miss Rio Preto - 2018



Fotos: Ariuce Schiavon, Debora Toledo, Nemercio Simplicio, Marcos Otero, Ricardo Piovesan
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Celebração ecumênica com o Pr. Ryordan, da primeira igreja Batista de Rio PretoCelebração ecumênica e café da tarde com pastores de Rio Preto e região no Bispado

Devota de Santa Rita

Encontro de formação dos crismandos da paróquia

Participantes do curso Fé e Formação 

Missa de investidura dos novos ministros da 
Eucaristia na paróquia

Missa de maio 
na Rede Vida

Marli Brunassi visitando 
padre Silvio

Feijoada dos Vicentinos

Campanha de recolhimento 
de livros para doação

Bênção na residência 
de Kelvin, da Cenemed, 

com Eliana Nimer

Bênção na loja de 
Luigi Sacchetin

1000 Pizzas do Amor Exigente

JUPAC faz homenagem 
ao Dia das Mães

Missa e bênção das Rosas de Santa Rita

Missa de Nossa Senhora de Fátima 
no condomínio Recanto Real

Missa e Coroação de Nossa Senhora de Fátima, no 
condomínio Recanto Real

Missa na Rede de Comunidade do condomínio Green Valley

Missa por Cura e 
Libertação

Missa no Quinta do Golfe

Pe. Leandro acolhe 
criança  durante a missa

Padre Silvio no show do 
padre Alessandro Campos

Novos integrantes da Pastoral da Escuta

Encontro dos ministros da Eucaristia na 
chácara de Luis e Lúcia Frederico, em Tanabi

Envio dos novos agentes 
da Pastoral da Escuta

Pizzas do Amor Exigente 

Cleber Sant’Anna faz 
palestra sobre Maria 

Santíssima 

Palestra sobre o Espírito Santo 
na escola Café Paroquial

Bebê é apresentado à comunidade 1º vez do bebê na missa
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Vera, Silmara e Darci no 
Bazar entre AmigasVera Lúcia no Bazar da AACD

Nilza no Bazar entre Amigas Lúcia Froes no Bazar entre Amigas

Lúcia Froes no Bazar da AACDDarci Baruque no Bazar da AACD 

Uniram-se em matrimônio Paulo e Débora

Bazar da AACD

CASAMENTO NA PARÓQUIA 

BATIZADOS 
NA PARÓQUIA 

Três novas turmas de Primeira Eucaristia

PRIMEIRA EUCARISTIA


