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PALAVRA DO PÁROCO

No dia 22 de novembro, 
às 20h, a Paróquia do Menino 
Jesus de Praga será palco da 
gravação do espetáculo musi-
cal “Natal do Menino Jesus”, 
estrelado pelo cantor Antônio 
Cardoso, que será gravado e 
exibido pela Rede Vida.

Para quem não conhece, 
o Antônio já se apresentou 
pelo Brasil afora passando por 
mais 2500 cidades junto com 
Padre Zezinho; suas canções 
e seus CDs são premiados 
por sua prontidão em cantar 
a VIDA EM FAMÍLIA. A 
gravadora responsável por 

editar suas obras desde 1979 
é a Paulinas/COMEP e, ao 
todo, ele já gravou 16 obras 
individuais.

Na gravação do especial, 
suas canções serão uma 
mistura de mensagens, e 
uma motivação própria para 
vivência da mística do Senhor 
na construção da família. 

Todos da comunidade 
estão convidados a parti-
cipar e prestigiar 
essa gravação. 

Convite: gravação do 
especial de Natal do 
menino Jesus para 

Rede Vida 

Karina 

Catelan

Caros irmãos paroquia-
nos, é chegado o mês de 
novembro, o penúltimo mês 
do ano no calendário civil 
e com ele a oportunidade 
de celebrarmos as festas 
de TODOS OS SANTOS, 
os FINADOS e o ciclo 
litúrgico do ADVENTO, 
em preparação ao Natal do 
Nosso Senhor Jesus Cristo.

Na Festividade de Todos 
os Santos, celebramos aque-
les que vivem, no Paraíso, 
a Glória do Senhor, porque 
se tornaram testemunhas e 
modelos do seu Evangelho 
aqui na terra. Homens como 
nós que se empenharam 
em ter uma vida diferente 
(SANTA) conduzidos pelo 

Espírito Santo. Cada um de 
nós, a seu modo, pelo seu 
carisma na comunidade e 
sociedade a qual pertence, 
é convidado a também ser 
santo. 

Celebramos no dia 2 de 
novembro nossos falecidos, 
que passaram por nossas 
vidas e deixaram rastro de 
amor pelas palavras e gestos 
concretos de carinho, auxi-
liando-nos na caminhada 
desta vida. Elevemos nossas 
orações a eles, conforme 
escreve o II livro de Maca-
beus: “É bom e agradável aos 
ouvidos de Deus orar pelos 
que morreram”. A nossa ora-

forma de amor e comunhão 
com eles que agrada a Deus.

A preparação para o Na-
tal do Senhor Jesus, vivida 
no tempo do Advento, esse 
ano tem como tema: “Jesus 
nasce em todas as realida-

que Ele nasce no bem que 
fazemos, nas necessidades 
dos pobres, dos infortunados, 
nos carentes de atenção, nos 
compromissos “em” e “na” 

-
mos nesse Advento trazer um 
MENINO JESUS inserido 
em nossas vidas. Esperamos 
que nossa preparação ao Na-
tal do Senhor, na comunidade 
paroquial, não seja somente 
de preparação de festas, 
presentes e cartões de boas 
festas, mas que possamos 
fazer a experiencia de um 
Natal verdadeiro e libertador.

Que as alegrias da pre-
paração ao nascimento do 
Menino Deus se façam 
presentes em nosso trabalho 
pastoral de anunciar o plano 
amoroso de Deus na criação. 
Obrigado a todos pelo em-
penho na preparação de um 
Santo Natal. 

Missa das crianças
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Artigo
Por Diácono Aristides

Balanço Financeiro

Muitas pessoas tentam 
estabelecer oposição entre 
celibato e casamento. É como 
dizer que goiabada é o contrá-
rio de queijo. Falam como se 
fossem dois mundos opostos 
e duas coisas distintas, porque 
os casais praticam sexo e os 
celibatários não. 

Um olhar mais atento so-
bre essas duas consagrações 
vai nos mostrar que não se tra-
ta de dois caminhos contrários 
e sim paralelos, que levam ao 
mesmo céu e à mesma pureza 
da fé em Cristo. Ele quer no 
seu Reino os casados e os 
solteiros, os celibatários por 
livre escolha e os que pela 
morte da pessoa amada estão 
sem alguém. 

Na doutrina dos cristãos, 
o casamento é mais do que o 
direito de fazer sexo. É, sim, 
o direito de um homem e uma 
mulher se fazerem felizes e 
serem felizes um com o ou-
tro. Na certeza de que eles se 

amam, entregam-se à festa de 
viverem juntos, mas também 
à dor de viverem juntos, por-
que casamento tem luz, mas 
também tem cruz. 

Por isso, o casamento é 
muito, mas muito mais do que 
a festa e a entrega dos corpos. 
Quem ama vai muito além da 
cama! Nem é preciso ser reli-
gioso e católico para entender 
esta verdade. O amor conjugal 
é como um rio que corre pelo 
leito que fez. Erraríamos se 
esquecêssemos de que o rio 
é mais do que seu leito. É rio 
porque está indo para o mar e, 
enquanto vai, enche de vida 
o campo e a cidade! 

Deus criou o desejo, a 
fome, a sede e a libido no 
homem e na mulher, porque 
precisam se abastecer e abas-
tecer a pessoa amada. São 
avisos da vida. Fome, sede e 
libido são recados e sinais de 
que falta alguma coisa no cor-
po e no sentir de uma pessoa. 

São impulsos de vida. Não é 
bom não sentir fome, sede, 
dor, ou não querer carinho. 
Não peçamos a Deus que 
nos tire os instintos ou que 
seque o rio que passa dentro 
de nós. Peçamos, sim, que 
Ele nos ajude a canalizá-lo. 
Sabendo o que fazer com a 
fome, a sede e a libido sua 
e dos outros, o ser humano 
estará servindo a Deus. 

Imagine dois rios nascidos 
na mesma montanha, servin-
do o mesmo povo, percorren-
do caminhos um pouco dife-
rentes, mas indo na mesma 
direção e desembocando no 
mesmo estuário. É possível? 
Então, caros irmãos e irmãs, 
orem pelos casados, orem 
pelos celibatários. Não são 
caminhos fáceis. Nenhum dos 
dois. Mas, sabendo caminhar, 
são dois excelentes meios de 
chegar ao céu!

Diácono Aristides Pereira 
dos Santos 

CELIBATO E 
CASAMENTO

12 de outubro N. Sra. Aparecida

MISSA
ITALIANA
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Nathane

Piloto

O movimento de mães que 

no dia 30 de março de 2011, 
na cidade de Mata da Praia, 
Espírito Santo. Inicialmente 
formado por seis mães jo-
vens, casadas e com sucesso 

faltava algo em suas vidas. 
Essas mães não possuíam ne-
nhuma experiência religiosa 
e não havia vivenciado nada 
semelhante, mas que eram 
movidas por uma vontade 

maior: interceder pelos seus 

O grupo, que começou pe-
queno, logo começou a cres-
cer com mães sem formação 
religiosa, vindas de famílias 
católicas e que se reuniam 
uma vez na semana para orar 

estava somente alcançando 

mas estava amadurecendo na 
fé, evangelizando de forma 
simples e direta. Além de 

Mães de joelhos, filhos de pé
aprender a orar e discernir 
o que pedir a Deus, o grupo 
também se tornou solidário, 
espalhando e compartilhando 
experiências de forma mis-
sionária.

O movimento tem cumpri-
do sua missão de capacitar um 
exército materno para promo-
ver atividade apostólica e se 
colocar em batalha espiritual 
para salvação e restauração 
das famílias. Além de inter-

grupo forma mães para serem 
serviço, segundo o coração de 
Deus, para salvar almas dos 

A pedagogia de Deus de 
trazer as mães para rezarem 

primeiro fruto a própria mãe 
de Jesus. Nessa busca mater-
na, a mãe foi a primeira a ser 
evangelizada e restaurada. As 

famílias passaram 
a anunciar a Boa 
Nova no seu lar. 
Maridos e filhos 
retornaram à igreja 
para viverem de 
acordo com a dou-
trina cristã. Muitos 
não tiveram acesso 
a esse conhecimen-
to e viviam sem 
desfrutar dos bens 
espirituais da igreja, como 
o sacramento e nulidade 
matrimonial. Muitas mães 
passaram a exercer cargos 
de lideranças nas pastorais 
das paróquias.

Silvana da Silva Cardoso 
é exemplo de liderança. É 
coordenadora do movimento 

- Sagrada Família. Ela conta 
que após o acampamento de 
Mães do qual participou na 

-
do e com o chamado em seu 
coração. Ela e oito mães con-
cretizaram esse chamado em 
abril deste ano. Desde então 
o projeto vem aumentando e 
gerando frutos, graças rece-
bidas e partilhadas.“Somos 
mães que olham para as 

-
tras mães, compartilhamos 
e oramos pelas necessidades 

do mundo inteiro.” 
Hoje são quatorze mães 

integrantes que desde setem-
bro são o 1º Movimento de 

da Diocese de São José do 
Rio Preto, reconhecido pelo 
Bispo Dom Tomé Ferreira da 
Silva, com orientação do Pa-
dre Sílvio Roberto Dos San-
tos organizado na Paróquia 
Menino Jesus de 
Praga.
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FESTA DO PADROEIRO
MENINO JESUS DE PRAGA

1º DIA DO TRÍDUO - Padre Thiago preside missa por 
Cura e Libertação

3º DIA DO TRÍDUO - Padre Douglas do Mar a Dentro 
preside missa por cura interior

2º DIA DO TRÍDUO - Padre Marquinhos - Missa de 
Batismo no Espírito Santo

Fotos: Ariuce Schiavon, Ariuce, Débora, Marcos, Nemercio, Terezinha
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De junho de 2018 a janeiro de 
2019, temos a alegria de realizar a 
peregrinação da imagem do Cora-
ção Imaculado da Bem-Aventurada 
Virgem Maria pelas paróquias. Nesta 
ocasião, cada paróquia realizará a 
Semana dos Leigos, dentro do ho-
rizonte do Ano do Laicato. Assim, 
iniciamos a celebração dos 90 anos 
da Diocese de São José do Rio Preto, 
que ocorrerá no dia 25 de janeiro 
de 2019.

O Coração Imaculado da Bem-
-Aventurada Virgem Maria é um 

-
dioso de Deus pela pessoa humana. 
O Coração de Maria nos dirige para o 
Sagrado Coração de Jesus, expressão 
maior e revelação do amor de Deus.

O Leigo cristão católico é amigo 
do Senhor Jesus Cristo. Pelo batis-
mo, ele participa da vida e missão do 
Divino Salvador, sacerdote, pastor e 
profeta. O batizado é “Sal da Terra 

e “Luz do Mundo”, testemunha do 
Nosso Senhor Jesus Cristo pela vida 
e a palavra na sociedade e na Igreja.

Recordar os 90 anos da diocese de 
São José do Rio Preto é momento de 
ação de graças, no reconhecimento 
da graça de Deus presente no noro-
este do Estado de São Paulo. Somos 
chamados a viver o presente com 
os olhos abertos para o futuro: uma 
Diocese missionária, que vai ao en-
contro dos que vivem na ignorância 
total ou parcial da pessoa de Nosso 
Senhor Jesus Cristo.

Na nossa paróquia, o Coração 
Imaculado estará nos visitando neste 
mês. Veja a programação e venha 
participar conosco deste momento 
maravilhoso de oração. 

09/11/2018 – SEXTA-FEIRA 
Chegada da Imagem – Terço Nossa Senhora (Rosa Mística, Terço dos Homens, 

10/11/2018 – SÁBADO

16h – Jovens com Maria – Jupac, Ajec, Crisma

19h– Missa com a Comunidade
 
11-11-2018 - DOMINGO
10h – Missa com Coroação de Nossa Senhora-  Catequese, Acólitos e Coroinhas

-

18h – Missa

Gabriela 

Dias

Peregrinação da Imagem do Coração Imaculado da Bem 
Aventurada Virgem Maria, Semana dos Leigos e Leigas e 

90 anos da Diocese de São José do Rio Preto
PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM 

PEREGRINA DO IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

ANIVERSARIANTES
Fotos: Ariuce Schiavon, Ariuce, Débora, Marcos, Nemercio, Terezinha
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Karina 

Catelan

Perder alguém que ama-
mos não é fácil, por mais que 
saibamos desde de criança 
que a única certeza que temos 
na vida é que um dia ela vai 
acabar, não estamos 100% 
preparados quando a página 

é um ciclo natural da vida; e 
o que as pessoas idealizam 
como esse ciclo é nascer, 
crescer, reproduzir e, com a 
idade já avançada, morrer. 
Entretanto esse ciclo, muitas 
vezes, é quebrado por uma 
doença ou uma fatalidade, 
e o ente querido parte mais 
cedo do que imaginávamos. 
É nesse cenário que surgem as 
mães e os pais, pois eles são 
surpreendidos com tal abalo 
e precisam mais do que nunca 
de um apoio para continuar a 
viver uma nova etapa.

Pensando em dar esse 
apoio, a nossa Paróquia 
possui o Grupo de Apoio a 
Familiares com “Filhos no 
Céu” e para conhecermos 

melhor o seu trabalho, con-
versamos com a Suzana Mara 
Tagliaferro Campania que é 
coordenadora do Grupo. 

MM: Qual a importân-
cia do Grupo de Apoio a 
Familiares com Filhos no 
Céu?

Suzana: O Grupo de 
Apoio a Familiares com 
“Filhos no Céu” é de extrema 
importância aos pais e mães 
que tiveram a ordem natural 
da vida invertida, pois em reu-
nião é o momento de falarmos 

a ajuda entre aqueles que 
possuem a mesma dor. É uma 
reunião de conscientização e 
certeza de que a morte do cor-

vive sua ressureição na vida 
eterna. É o que nos fortalece 
a seguir essa nova etapa. Nas 
reuniões, conseguimos falar 
e ouvir sem julgamento, pois 
somos todos sócios da mesma 
dor, nos unindo e celebrando 
sem esquecer ninguém, bus-

Finados: dia de rezar, relembrar e 
homenagear aqueles que partiram, mas 
que ainda vivem em nossos corações

Este nosso “Grupo de Mães 
e Pais Filhos no Céu” nos 
proporciona este espaço!

Precisa desse apoio? 
Veja como participar: 

Os encontros do Grupo 
Filhos no Céu acontecem 
mensalmente todas 2º, se-
gunda-feira do mês, às 20 
horas, no Auditório da Igre-
ja Menino Jesus de Praga. 
Mais informações na Secre-
tária da Igreja: Site: www.
meninojesusdepraga.org.
br ou Fone (17) 3304-6020. 
Email:valmescampania@
gmail.com ou Fone (17) 
3033.8685 Susana.

Douglas e LeticiaThiago e LucieneThiago e Ana PaulaClaudinei e Daniela

CASAMENTOS

cando um abraço de consolo 
e de esperança ao reencontro.  

MM: Como lidar e convi-
ver com a perda de alguém 
tão importante na vida?

Suzana: O amor materno 
é o tipo de sentimento que 
só entende quem teve seus 

e a extensão dele não pode 
ser comparado a qualquer 
outro, por isso o luto pela 

-
plexo. É preciso apreender a 
conviver com esta dor, porque 
superação não existe; e com 
o passar do tempo, inicia-se 
uma cobrança de familiares 
e amigos para que a gente vá 
se recompondo. É necessário 
viver um dia de cada vez, pois 
cada um lida de seu jeito e 
a seu tempo com esta dura 
realidade, buscando força em 
orações para viver pelos que 

seguir nossa vida.
MM: Como o Grupo 

de Apoio tem ajudado as 
pessoas?

Suzana:O Grupo de 
Apoio a Familiares com 
“Filhos no Céu” tem aju-
dado as pessoas que nos 
procuram dando apoio que, 
muitas vezes, dentro de casa, 

com conhecidos, vizinhos e 
amigos já não é encontrado 
mais e, muitas vezes, até são 
questionados por esses senti-
mentos. E questiona porque 
não passou por esta situação 
e rogamos a Deus que não 
permita que ele passe. Visa-

neste momento difícil, para o 
qual inexiste superação. As 
reuniões do Grupo de Apoio 
Filhos no Céu consistem, 
principalmente, em um es-

mães e pais sabem que não 
estão sozinhos, que existem 
outras pessoas que passam 
pela mesma situação.

É um momento de par-
tilhar a dor, de expor seu 
sentimento e ouvir a forma 
de como o outro passa deu dia 
a dia. Juntos podemos ajudar 
uns aos outros a transformar 
toda essa dor em amor e levar 
adiante essa nova etapa de 
nossa vida. Todos nós sabe-
mos que inexistem palavras 
de conforto, mas que nesta 
nossa condição o melhor é 
falar e desabafar. Contamos 
com apoio da Psicóloga 
Tati que nos acompanha nas 
reuniões, com palavras de 
incentivo, apoio e carinho.  

Batizados na paróquia
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Voluntária - Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Coordenadora do 
Apostolado da Oraçãoão

Regina Céli 

Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃOAMOR EXIGENTE

A exigência na disciplina ordena e orga-
niza a vida, seja da própria pessoa, grupo e 
famílias inteiras. A falta dela faz com que 
as pessoas se sintam perdidas, inseguras e 
desnorteadas. É necessário criar condições 
e estabelecer organização para que as pes-
soas se sintam bem, fortes, seguras e cada 
vez melhores.

Exigência não é uma conversa jogada ao 

com base em necessidades da prática de 
pessoas envolvidas no sentido de cooperação 
e contexto comum de disciplina por meio de 
alguém que mais que outras pessoas tenha 
o alcance e a visão dessa necessidade. A 
exigência não pode ser uma prosinha leve, 
ligeira, sem nenhum resultado prático, este 
não é o caminho para se chegar aos objeti-
vos. Ao contrário, permeando à exigência 
na disciplina, no respeito, na integridade 
obtêm-se a concretização das aspirações. 

O que não pode acontecer é pregar a 
disciplina com exigência visando a for-
mação única do outro, sem ordem pessoal, 
comunitária, social e progressiva. Nós nos 
incluímos junto com o outro no compromis-
so de concretização da verdade e ética como 
bem comum, deixando de viver o paradoxo 
de pregar para que os outros executem, 
como ocorre quando uma pessoa se acha 
completa e exemplo a ser seguido, causando 
insegurança e comprometimento sério ao 
comportamento das gerações vindouras. 

Através de experiências vividas, apren-
demos que a dor e as frustrações são sintomas 
que emergem para nos ajudar a despertar na 

e certeza. Aprendemos a fugir das situações 
que nada nos acrescentam; enfrentamos situ-
ações diversas sem enganos, manipulações 

e sofrimentos, mas presentes, conscientes 
de que a vida é o que é. Superamos os de-

e nos valores que nutrimos no dia a dia. 
Exigência, disciplina, limite, elementos de 
repressão podem ser vistos como maturidade 
ao controle de exageros. Enquanto super-
proteção e demagogia do desenfreado tudo 
pode por amor que leva ao vazio existencial 
de frustação e tédio a exigência tem como 
alvo certeiro o bem-estar e melhoria na 
qualidade de vida.

Manter o entusiasmo, sonhos, imagina-
ção, inteligência, redesenhar com otimismo 
o amanhã fundamentado no aqui e agora 
disciplinado, sem culpa ou pena, é uma 
exigência que fortalece a vida. 

A maneira como nos encontramos no 
mundo está relacionada à disciplina; e a 
exigência dela, após o conceito de ordem 
imposta, também é uma ordem livremente 
consentida, ou seja, conveniente e necessária 
ao bem-estar de toda pessoa e complemento 
de postura. A exigência na disciplina for-
talece a ideia de começar em mim e que 
a minha maneira de ser disciplinado vai 
contribuir para a organização também na 
vida do outro. O ruim incomoda; o bom 
impulsiona. 

Toda construção de cidadania deve pas-
sar pela disciplina, começando pelas nossas 
casas, nossa rua, nossa comunidade, nossa 
cidade alcançando todo o mundo. O maior 
fracasso da humanidade é recusar a ideia de 
disciplina, o que está até mesmo nas Sagra-
das escrituras: “quem recusa a 
disciplina faz pouco caso de si 
mesmo...” (Prov.15, 32)

Borromeu e de Margherita 
Medichino, de uma nobre 
família italiana, nasceu aos 
2 de outubro de 1538, era 
sobrinho do Papa Pio IV e veio 
a se tornar um dos maiores 
nomes da Igreja: São Carlos 
Borromeu.

Menino, ainda, manifes-
tou forte inclinação para a 
vida religiosa, pela piedade 
e o temor a Deus. Era seu 
prazer construir pequenos 
altares, diante dos quais, em 
presença de seus irmãos e 
companheiros, imitava as 
funções sacerdotais que ob-
servava na Igreja.

Aos dezesseis anos matri-
culou-se na Universidade de 
Pávia e aos vinte e dois anos, 
já formado, foi chamado por 
seu tio a Roma e nomeado 
Cardeal. Em Roma trabalhou 
duro, impulsionando seu 
tio, o Papa, a pôr em prática 
as decisões da reforma dos 
costumes na Igreja, segundo 
o Concílio de Trento.

Em 1563 o Papa Pio IV, 
nomeou-o Arcebispo de Mi-
lão; lá ele principiou a reforma 
do Clero, tornando obriga-
tório o uso da batina, bem 
como favoreceu a conversão 
interior dos seus padres com 
pregações e retiros. Sabendo 
que a formação deles não 
era das melhores, organizou 

e fundou seminários para 
preparar os jovens candidatos 
ao sacerdócio.

O caminho que São Carlos 
mostrava para a boa formação 
do clero era: “rezar e trabalhar 
para que os candidatos ao 
sacerdócio de Cristo sejam 
bem cuidados e instruídos 
em bons seminários”. Seu 
lema era expresso em uma só 
palavra: “Humildade”. Fazia 
apenas uma refeição por dia, 
somente com legumes e pão. 
Socorria os pobres e com eles 
conversava. Foi a única auto-
ridade a permanecer na cidade 
quando ela foi acometida pela 
peste, socorrendo e cuidando 
pessoalmente dos doentes.

Em certa altura da vida, 
por causa da morte do irmão 
mais velho, herdou uma boa 
fortuna, a qual foi toda usa-
da para construir hospitais, 
asilos, orfanatos e abrigos, 
sobretudo para moças em 
dificuldades. Em 1610, o 
Papa Paulo V canonizou-o e 

-
vembro. Seu corpo repousa na 
cripta da Catedral de Milão.

São Carlos Borromeu, ro-
gai pelo clero, pelos semina-
ristas, pelas vocações, pelos 
enfermos e por todos nós!

O 11º Princípio Básico do Amor-
Exigente é: Organizador

DISCIPLINA – A exigência na disciplina tem 
o objetivo de ordenar e organizar a vida. 

SÃO CARLOS BORROMEU: 
humildade como lema de vida
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Patrocinadores da Festa do Padroeiro

Maria Paula 

Laguna

O dia de todos os santos é 
comemorado no dia 1º de no-
vembro e muitos de nós nem 

dessa data. Ficou claro para 
mim quando li o CIC (Cate-

é a assembleia de todos os san-
tos. A comunhão dos santos 
é precisamente a Igreja.” Por 
isso, um dia para lembrarmos 
de todos eles: os conhecidos 
e aqueles que morreram sem 
serem canonizados, mas que 
não deixam de serem um.  Em 

poucas palavras: um dia para 
fazer memória àqueles que 
estão diante de Deus, inter-
cedendo por nós sem cessar.

Mas aí vem a dúvida: “o 
que é ser santo?”. Dentre 

simples, humilde, ter a vida 
dedicada a Deus, se entregar 

Jesus como Rei e Senhor. De 
forma simples e profunda, o 
paroquiano Daniel Tiago do 

com o Padre Sílvio: “Ser 
Santo é ser diferente. Ser 

diferente no sentido de fé, 
valores e princípios.” 

Além de saber o que é ser 
santo, outra questão frequente 
é: “Como viver a santidade 
nos dias atuais?” O Daniel 
respondeu “tenho a fé como o 
primeiro passo para começar 
a viver na santidade. É por 
ela que consigo cultivar a 
intimidade com Deus através 
da oração pessoal, da leitura 
orante da palavra de Deus e 
dos sacramentos. Essa intimi-
dade com Ele precisa começar 
no momento em que acordo.” 

Ele termina dizendo: “Não 
basta somente crer, eu preciso 
ser de Deus, a fé tem que me 
levar a essa transformação 
de caráter começando com o 
cultivo dos valores e princí-
pios deixados pela pessoa de 
Jesus Cristo, para ter a graça 
de ser diferente como ele foi!”

Outra pessoa que falou 
sobre como viver a santidade 
hoje em dia foi o Pedro, que é 
acólito da paróquia. Quando 
perguntado, ele respondeu: 
“viver a santidade hoje em 
dia não é fácil. Viver sem se 

envolver com sexo, drogas e 
bebidas alcoólicas, que hoje 
qualquer pessoa da minha 
idade se envolve.” Ele ainda 
falou que sobre as tentações, 
que são maiores nessa fase da 
juventude. “São tentações do 
mundo que eu, como cristão, 
não posso me deixar enganar, 
tento sempre seguir os passos 
de Cristo e de acordo com as 
leis de Deus.”

O que é ser Santo e como viver a 
Santidade nos dias atuais?



Luís 

Netto
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

No dia 18 de outubro de 
1990, foi fundada a Con-
ferência São Vicente de 
Paulo desta comunidade. 
Por ocasião deste evento, 
é determinado na regra que 
se deve celebrar a santa 
missa denominada Missa 
das Cinco Intenções, que 
são as seguintes:

1. Pelos falecidos da 
Sociedade São Vicente de 
Paulo, principalmente da 
própria conferência;

2. Pelo Santo padre, o 
Papa;

3. Pela Santa Igreja 
Católica;

São Vicente de Paulo; e
5. Pela nossa pátria, o 

Brasil.

Vicentinos completam 18 anos de conferência na Capela São Pedro

Conferência Vicentina completa 18 
anos na Capela São Pedro

Aniversariantes do mês

Aniversariantes do mês Crianças e adolescentes que 
participaram do 4º Acampamento 

Efata kids

Apresentação da pequena 
Olívia, neta da Waldira, à 

comunidade

E nós, membros da 
Conferência, pedimos a 
Deus, que nos ilumine 
nesta caminhada Vicentina 
a serviço de nossos irmãos 
assistidos.

A Conferência São Pe-
dro é composta por 15 
membros que são chama-
dos confrades e consórcias; 
atendemos com alimentos, 
remédios, roupas e, princi-

palmente, leitura do evan-
gelho e orações 18 famílias 
assistidas com 59 pessoas.

A Conferência sempre 
necessita de novos mem-
bros. Venha ser participar 
conosco!!

Reuniões: as segun-
das-feiras, às 20hs.

Sebastião Prandi  - 
Confrade

O Advento é um tempo 
litúrgico pertencente ao 
ciclo do Natal. A Liturgia é 
caracterizada como um pe-
ríodo de preparação, como 
determina a própria palavra 
advento, que se origina do 
verbo latino advenire, que 
siginifica chegar. Dessa 
forma, podemos dizer que o 
Advento é tempo de espera 
e esperança, de estarmos 
atentos e vigilantes, prepa-
rando-nos alegremente para 
a vinda do Senhor, como 
uma noiva que se enfeita, 
se prepara para a chegada 
de seu noivo, seu amado.

Esse período começa 
exatamente quatro domin-
gos antes do Natal, e possui 
duas especificações: nas 
duas primeiras semanas, a 
expectativa se volta para a 

gloriosa do nosso Senhor 
Jesus Cristo, enquanto as 
duas últimas, dos dias 17 

-
tram-se, em especial, na 
preparação para a celebra-
ção do Natal, a primeira 
vinda de Jesus entre nós. Por 
isso, o Tempo do Advento 
é um tempo de piedosa e 
alegre expectativa. 

O início do advento é 
conhecido tradicionalmen-
te como o dia “certo” para 
montar a árvore de natal.

Em conversa com o 
nosso Pároco, Padre Silvio 
Roberto, ele disse: “O Ad-
vento é um tempo de prepa-
ração para o Natal, o grande 
mistério da encarnação de 
Deus entre os homens para 
salvá-los. O Advento é um 
período de recolhimento e 
alegria, pois se assemelha 

nascer. A Igreja reserva esse 
tempo para o cristão meditar 
e viver esse mistério com 
um Deus vem, que nasce, 
que assume a condição hu-
mana e partilha o seu amor, 
porque ele é amor, esse não 
é um tempo comercial, ele 
tem o objetivo de evidenciar 
e espalhar o amor de Deus.”

Um dos muitos sím-
bolos do Natal é a coroa 
do Advento que expressa 
a esperança e convida à 
alegre vigilância. Na coroa, 
são colocadas quatro velas 
referentes a cada domingo 
que antecede o Natal. A luz 
vai aumentando à medida 
em que se aproxima o dia do 
nascimento de Jesus, festa 
da luz que é Cristo, quando 
a luz da salvação brilha para 
toda humanidade. Quanto 
às cores das quatro velas, 
quase em todas as partes do 
mundo é usada a cor verme-
lha. No Brasil, até pouco 
tempo atrás, costumava-se 
usar velas nas cores roxa 
ou lilás, e uma vela cor de 
rosa referente ao terceiro 
domingo do Advento, quan-
do se celebra o Domingo 
de Gaudete (Domingo da 
Alegria), cuja cor litúrgica 
é rosa. Porém, atualmente, 
tem-se propagado o costu-
me de velas coloridas, cada 
uma de uma cor, visto que 
nosso país é marcado pelas 
culturas indígena e afro, 
onde o colorido lembra 
festa, dança e alegria.

Advento



NOVEMBRO/2018
11

Fotos: Ariuce Schiavon, Ariuce, Débora, Marcos, Nemercio, Terezinha

FATOS E FOTOS

Aniversariantes do mês do Lian Gong Amigas de VotuporangaA pianista Ruthinha Ferreira em 
visita à comunidade

Sr. Hélio e padre 
Sílvio durante a 

celebração
20 anos da Capacc

Bênção 
dos 

objetos 
de 

trabalho

Homenagem de gratidão ao 
Sandro - coordenador de 

eventos da paróquia

Dr. Rogério Galoro, da 
Polícia Federal de Brasília

Com Gisele Ito, proprietária 
do Gastro Pub Seu Onofre

Bênção na residência de 
Jacyr e Valéria

Bênção inaugural do novo espaço 
da clínica Mama Imagem

Bênção da ótica 
e joalheria Onix

Bodas de Ouro de Agnaldo 
e Maria Elizia

No aniversário do
Dr. João Faloppa

Missa de Rosa Mística, 
na Capela São Pedro 

Missa das CriançasMissa Nossa Senhora Aparecida 
- Padroeira do Brasil

Meninas do Clube de mães 
recebem a visita de Polyana 
e Sara, que trouxeram uma 

doação de 60 panos de pratos

Com a 
aniversariante Lídia 

Ferreira

Missa para o empreendedor

Missa no condomínio FlamboyantMissa na CAPACMissa mensal do Acampamento

Palestrando 
na experiencia 

de oração 
da Paróquia 

Sagrado 
Coração de 

Jesus - Zona 
Norte

Ministério de Música

Reunião de campistas 
para o casamento 

Manuela e Law
Visitantes de Votuporanga

Pe Leandro celebra 
missa de São Francisco 
e abençoa os animais

Retiro do 
Clube de 
Mães da 
Paróquia


