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PALAVRA DO PÁROCO
A festa mais querida 

do ano. A mais 
esperada. Parentes 

se encontram. A família 
se reúne. Quem pode, 
viaja para se encontrar 
com os seus parentes que 
estão longe. Faz-se comida 
melhor. Trocam-se presen-
tes. Entregam-se cestas de 
Natal. Distribui-se comida 
para quem não tem. 

Natal. A festa mais 
explorada também. Enxur-
radas comerciais inundam 
a cidade, o rádio, a tele-
visão, panfletos, jornais 
e revistas... É preciso 
comprar presentes senão 
natal não é Natal. É preciso 
comprar brinquedos para 
as crianças. Quanto mais 
caro, melhor. É preciso 
gastar, comprar para este 
natal ser feliz. E quem não 
tem dinheiro, nem mesmo 
para comprar leite para 
as crianças, como faz? 
Sente-se envergonhado, 
culpado...O que seus fi-
lhos vão pensar? Então, 
compra-se presentes à 
prestação, fazendo dívi-
das as quais não se tem 
condições de pagar. A 
propaganda brinca com os 
sentimentos dos pais, com 
os sentimentos dos filhos... 

Mas, o que é mesmo o 
Natal? Quase que o ver-
dadeiro motivo da festa 
foi esquecido. Festa do 
nascimento de Nosso Se-
nhor Jesus Cristo. O Filho 
de Deus se faz um de nós. 
Deus entra na história dos 
homens para fazer dela 
uma história de Salvação, 
de vida, de paz, de justiça 
e de fraternidade. 

Festa do aniversário 
de Jesus. Dá-se e troca-se 
presentes com todos; não 
se dá mesmo presentes ao 

NATAL

aniversariante que é Jesus. 
Qual seria hoje o presente de 
aniversário que Jesus gostaria 
de receber? Ele que veio e deu 
a sua vida por você desejaria a 
conversão do seu pensamento 
ao d’Ele. Ficaria feliz ao ver 
sua vida um reflexo dos ensi-
namentos Dele sendo levados 
a sério, com autenticidade e 
esforço. Ele disse, por exem-
plo, “quando der uma festa 
– não convideis os amigos, 
os quais certamente poderão 
retribuir. Ao invés, convide 
aqueles que nada poderão 
retribuir-lhe...e seu nome será 
inscrito nos céus.” Que tal 
alegrar aqueles desconheci-
dos que talvez não tenham a 
oportunidade de um presente? 
Ou para a alegria de Jesus re-
fazer a amizade interrompida 
com alguém, ou fazer justiça 
a um empregado tirando do 

seu lucro egoísta uma parcela 
que venha aumentar o salário 
ajudando-lhe a melhorar as 
condições de vida?

Viver em clima de Natal 
é, portanto, ficar atento aos 
sinais do Reino de Deus entre 
nós: a denúncia das injustiças, 
a luta por melhores condições 
de vida; os gestos de partilha, 
solidariedade e ajuda mútua, 
principalmente entre os mais 
pobres; a atenção aos mais 
carentes, a defesa dos sem 
voz e sem vez, o crescimen-
to da participação política 
voltado para o bem comum 
sem discriminação; o perdão 
e o amor desinteressados; a 
intimidade com Jesus pela 
Palavra, Eucaristia, Oração. 

Não basta ficar atentos 
apenas; é preciso trabalhar, 
agir, apressar a vinda desse 
Reino e, ao mesmo tempo, 

perceber tudo isso com o dom 
de Deus. É Ele quem está 
realizando o Reino entre nós, 
pelo seu Espírito que nos ani-
ma, nos guia, nos transforma? 

Natal traz em si uma 
proposta radicalmente nova 
de relacionamento entre os 
homens e grupos humanos; 
traz em si uma crítica a 
muitos projetos e maneiras 
de se organizar a sociedade 
e a vida individual. Vivemos 
numa sociedade que só visa 
o lucro, o poder, a dominação 
de alguns poucos sobre todos 
os outros. A pessoa humana 
é reduzida a mercadoria. Uns 
têm tudo e outros ficam sem 
nada. Será que isso não me 
incomoda ou me angustia 
como cristão consciente? 

Viver o Natal significa, en-
tão, rever os nossos projetos; 
avaliá-los à luz da mensagem 

do aniversariante Jesus, 
rever o rumo que estamos 
tomando em nossa vida 
individual, social e comu-
nitária. Natal faz-nos viver 
profundamente este aspecto 
da “presença-ausência” do 
Reino de Deus. 

Que o Natal reavive 
em nós a esperança de um 
futuro melhor dentro de um 
mundo que parece estar se 
suicidando. Que reanime 
a nossa coragem: os nos-
sos esforços por uma vida 
digna, sabendo que esses 
esforços por uma sociedade 
fraterna e solidária não serão 
em vão. Que reavive o nosso 
Amor. Alguém espera por 
nós no ponto de chegada 
e já se faz presente como 
companheiro de caminha-
da: o Senhor Jesus. Que o 
Menino de Belém derrame 
em nossos corações a sua 
alegria e nos faça mensa-
geiros do seu Evangelho! 

Gratos pela sua fé, pela 
sua disponibilidade em 
caminhar e servir conosco 
neste ano que finda e per-
mita Deus que estejamos 
juntos em 2019! 

Pe. Silvio Roberto 
dos Santos 

e Conselho de Pastoral 
e Finanças da Paróquia 
Menino Jesus de Praga

Presépio da Paróquia Menino Jesus de Praga - 2018
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Artigo
Por Diácono Aristides

Balanço Financeiro

DIA INTERNACIONAL 
DOS DIREITOS 

HUMANOS

Em 10 de dezembro, 
celebramos o ani-
versário de 70 anos 

da Declaração Universal 
dos Direitos Humanos, 
da ONU (Organização 
das Nações Unidas). Uma 
data, sem dúvida, muito 
importante, especialmente 
quando retomamos o con-
texto histórico em que ela 
foi produzida. 

Logo após a Segunda 
Guerra Mundial, os hor-
rores provocados pelo 
holocausto e pelas bombas 
atômicas jogadas sobre 
as cidades japonesas de 
Hiroshima e Nagasaki 
fizeram com que a huma-
nidade, perplexa, enxer-
gasse a necessidade de 
um novo horizonte ético, 
moral e jurídico, baseado 
na ideia de um planeta para 
todos e na convivência 
harmônica entre os povos, 
com respeito à vida, à li-
berdade, o direito de não 
ser torturado, o direito à 
moradia digna, o direito 
à saúde e à educação, o 
direito de ser julgado por 
um tribunal independente e 
com leis justas, o direito de 
ser respeitado não importa 
qual condição de gênero, 
raça ou qualquer outra ca-
racterística própria, enfim, 
o direito a uma vida com 
dignidade.

Esses ideais que ins-
piraram a Declaração 

firmada em 1948 podem 
ser traduzidos por um 
princípio que alimenta não 
só a Constituição brasileira 
de 1988 como também as 
constituições de vários paí-
ses do mundo e, sobretudo, 
todas as declarações de di-
reitos humanos: o princípio 
da dignidade humana.

Dignidade humana, 
para o filósofo Immanuel 
Kant, é o predicado que faz 
do ser humano o único ser 
dotado de valor não rela-
tivo. Em outras palavras, 
basear toda e qualquer 
organização social nesse 
princípio da dignidade 
humana representa não só 
a necessidade de garantir 
o respeito à incolumidade 
física e psíquica de todos 
os seres humanos como 
também a de promover a 
inclusão de todos na so-
ciedade.

É por isso que dignidade 
humana e direitos humanos 
são conceitos inseparáveis. 
Estes, inalienáveis e invio-
láveis, na verdade, signi-
ficam a proteção daquela. 
Infelizmente, o regime 
militar que se instalou no 
Brasil em 1964 deixou uma 
sórdida herança cultural: a 
de associar direitos huma-
nos à proteção de infratores 
da lei. Nada mais equivo-
cado, pois, na realidade, 
direitos humanos, como o 
nome já o diz, protegem 

a todos. Assim, temas 
como liberdade e religião, 
educação e saúde estão 
tão relacionados a direitos 
humanos quanto o direito 
que qualquer pessoa tem 
de um processo justo ou 
ao cumprimento de uma 
pena com decência. 

O Dia Internacional dos 
Direitos Humanos, insti-
tuído em 1950, constitui, 
portanto, muito mais do 
que uma data comemo-
rativa. É um dia para a 
coletividade global relem-
brar que a garantia efetiva 
dos direitos humanos – a 
todos os povos e nações – 
requer vigilância contínua 
e participação coletiva. 
Uma data também para 
reivindicar ações concre-
tas de todos os Estados, 
visando o cumprimento 
dos compromissos assu-
midos como a garantia 
dos direitos civis, políti-
cos, sociais e ambientais, 
além de recordar o papel 
do Ministério Público, da 
família e de cada pessoa 
no avanço e na efetivação 
dos direitos consagrados 
nesse importante docu-
mento, definido pelo papa 
João Paulo II, em seu dis-
curso à Assembleia Geral 
das Nações Unidas, em 
21 de outubro de 1979, 
como “uma pedra miliária 
no caminho do progresso 
moral da humanidade”.

A comunidade paroquial saúda o 
padre Leandro pelo seu aniversário 
natalício no dia 11 de dezembro
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Santa Luzia, nasceu no 
ano de 280, em Siracusa, 
Itália. Seus pais eram nobres 
e cristãos. Quando ainda 
namorava um funcionário 
do governo, ela resolveu 
consagrar sua vida a Jesus, 
ficando solteira, virgem. 
Mas sua mãe não autorizou.

Santa Luzia soube que 
sua mãe estava com câncer 
(ou uma doença desco-
nhecida) e a levou para o 
túmulo de Santa Ágada 
onde acontecia inúmeros 
milagres. Ali pediram a 
graça da cura da mãe, que 
teve a saúde reestabelecida 
e, por isso, permitiu que 
ela se consagrasse a Jesus, 
mas o noivo não aceitou a 
decisão. 

Santa Luzia tinha cos-
tume de levar comida aos 
pobres e frequentar o culto 
às escondidas, pois o Impé-
rio Italiano não autorizava 
o Cristianismo. Sabedor 
disso, seu noivo a denunciou 
para o Império Romano e, 
com isso, foi levada em 
praça pública e a sentença 
era que ela fosse levada a 
um prostíbulo. Mais de 50 
soldados não conseguiram 

Gabriela 
Dias

Santa Luzia, a guardiã 
dos nossos olhos

levantá-la, pois seu corpo 
ficou extremamente pesado; 
como castigo, tiraram seus 
olhos. Mas mesmo assim ela 
continuava levando alimen-
to aos pobres e frequentando 
os cultos.

No dia 13 de dezembro, 
ela foi degolada em praça 
pública. É considerada a 
padroeira dos olhos. Muitos 
milagres aconteceram por 
sua intercessão. Um deles, 
inclusive, aconteceu com o 
nosso querido padre Sílvio 
que relata ter sido agraciado 
por intercessão da santa. 
“Eu usava óculos, logo em 
seguida comecei a trabalhar 
na Paróquia Santa Luzia em 
Votuporanga, melhorei da 
visão e deixei de usar ócu-
los. Um milagre conseguido 
através da Santa Luzia”, 
disse o padre. 

Visita da Imagem do Sagrado 
Coração de Maria

Adolescentes do AJEC

Reflexão sobre Maria
Nicho que acolheu a 
imagem peregrina

Momento de oração do terço

Momento das criançasMinistros da EucaristiaImagem visita o HB

Imagem visita o HBEntrada da CoroaBanda da Polícia Militar de 
Rio Preto esteve presente

RomARiA pARA TRiNdAde Go, Ao diviNo pAi eTeRNo

Boas-vindas na 
Pousada São José

Passeio de trenzinho indo para a nova Catedral do 
Divino Pai Eterno, com a Anfitriã
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ANIVERSARIANTES Fotos: Ariuce Schiavon, Ariuce, Débora, Marcos, Nemercio, Terezinha

Encontro dos ex-seminaristas do 
Seminário Menor Nossa Senhora 
da Paz de São José do Rio Preto
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Nathane
Piloto

Há mais de dois mil 
anos, ocorreu o nas-
cimento que mudou 

toda a trajetória da humani-
dade. No dia 25 de dezem-
bro, veio ao mundo o filho 
de Deus, Jesus Cristo nosso 
Salvador. Todos os anos, 

somos agraciados a celebrar, 
recordar e glorificar a data 
que maraca o nascimento de 
Jesus.

Reviver o nascimento de 
Cristo faz com que as pessoas 
sintam em seu coração um 
misto de sentimentos que 

mexem com a sensibilidade 
de todos, transformando 
o tempo do Natal em um 
tempo de amor, de luz, de 
união, de esperança e paz. O 
Natal desperta nas pessoas 
os sentimentos mais bonitos 
e indecifráveis que os seres 

humanos possuem e assim 
vivemos uma das épocas 
mais lindas do ano, pois é o 
momento que reúne as famí-
lias, os amigos, os colegas 
de trabalho e até aqueles que 
estavam distantes.

Contemple toda essa ma-

gia do Natal e viva inten-
samente o amor de Cristo! 
Aproveite e leia sobre as 
diferentes formas de come-
morar a data realizadas por 
membros de nossa comunida-
de nos diferentes segmentos 
da sociedade. 

Então é Natal... tempo de amor, de 
luz, de união, de esperança e paz!

Quando colocamos nosso 
coração a serviço do próximo, 
podemos ter a certeza de que 
ao servirmos à própria carne 
que Deus assumiu para a nossa 
salvação, seremos consagra-
dos à plena participação da 
natureza divina. Santo Agos-
tinho ensina que “o amor de 
Deus ocupa o primeiro lugar 
na ordem dos preceitos, mas 
o amor do próximo deve-se 
ocupar o primeiro lugar na or-
dem da execução”, é o que tem 
feito a Pastoral do Povo em 
Situação de Rua desde 2002; 
o grupo nasceu pelas mãos de 
Dom Orani e do Padre Amilton 
Guerra. A partir de 2014, o 
Bispo Dom Tomé coordena 
os trabalhos da Pastoral, tendo 
como coordenador espiritual o 
Padre Natalício, da Paróquia 
Divino Espírito Santo. 

Criaram uma organização 
para apoiar os trabalhos da 
Pastoral, chamada de Asso-
ciação Gabriela Rodrigues 
que exerce a assistência social 
e a defesa do meio ambiente. 
Juntos oferecem auxílio para a 
alimentação e para os cuidados 
pessoais. Dedicam seu tempo, 
atenção, distribuem sorrisos, 
e também a evangelização. 
Conhecer a palavra de Deus 
pode ser fundamental no 
processo de reabilitação e na 
restauração da dignidade na 

vida dessas pessoas.
A criação da entidade 

Gabriela Rodrigues ajudou 
a percorrer novos patamares 
e a oferecer aos interessados 
mudança de vida, assistência 
familiar durante e após tra-
tamento clínico para abdicar 
do uso de drogas e álcool. 
Também prepará-los a reto-
mar os laços familiares e a 
convivência social. Na prática, 
dar um lar provisório para os 
moradores de rua até aquisi-
ção de uma moradia digna e 
a recolocação no mercado de 
trabalho. 

Os voluntários do movi-
mento se mobilizam todos os 
sábados, domingos e feriados 
na praça ao lado do Palácio das 
Águas e ali distribuem comida, 
roupas e agasalhos. A pastoral 
também realiza um trabalho de 
convencimento e acolhimento 
dos que estão cansados de 
viverem nas ruas e desejam 
assistência para mudarem 
suas vidas. 

Pela magia da época, nos 
finais de ano, ocorrem altera-
ções na rotina dos moradores 
de rua. A tradição é uma ceia 
natalina, e um almoço especial 
de confraternização no ano 
novo. Panetones e brindes são 
os mimos com os quais a Pas-
toral contribui positivamente 
na vida dessas pessoas. “Neste 

ano, nossa programação será 
uma Ceia Natalina do Senhor 
na véspera de natal à tarde, 
com o oferecimento de pratos 
típicos e louvores ao Cristo 
Nascido; e, também, um al-
moço especial de ano novo no 
primeiro dia do ano”, disse o 
Coordenador da Pastoral do 
Povo em Situação de Rua, 
Jaime Sanchez.

O trabalho sobrevive por 
meio de doações e mão de 
obra voluntária. “Recebemos 
roupas de colaboradores e 
as igrejas também têm feito 
campanhas de agasalhos 
em prol da Pastoral, mas as 
dificuldades sobrevêm pelo 
perfil do público principal 
atendido que é o masculino, 
pois geralmente recebemos 
poucas roupas masculinas”, 
relata Jaime.

Para aqueles que dese-
jam doar mantimentos ou 
contribuir com o próximo 
dedicando um pouquinho de 
amor e partilhar solidariedade, 
procure pela Pastoral do Povo 
em Situação de Rua, no ende-
reço: Rua Peru, nº 140 - Jardim 
Bordon, ou entre em contato 
pelo telefone (17) 99604-3388 
para tirar dúvidas 
ou sugestões.

Amar ao próximo como amamos a Deus NATAL NA RUA
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Karina 
Catelan

Natal representa o nasci-
mento de Jesus. É um tempo 
de caridade, reciprocidade, de 
amor e de alegria. Tempo de 
fazer o bem, de estender a mão 
para o próximo, de se doar, de 
sorrir. E existem pessoas que 
entendem essa data tão bem 
que fazem ações práticas para 
tirar um sorriso do rosto de 
alguém não só nessa data tão 
importante, que tem tantos 
significados especiais, mas 
todos os dias. 

Para os voluntários da 
Associação de Assistência à 
Criança Deficiente, AACD, 
o Natal é todos os dias e eles 
costumam dizer que a cada 
criança que chega na asso-
ciação, eles revivem o Natal. 
Durante todo o ano, eles fazem 
um convite: “Venha ser papai 
Noel o ano inteiro”, para que 
as pessoas se juntem a eles 
doando o que têm de mais 
precioso, o tempo, sem espe-
rar nada em troca.

A Adriana Cirelli, diretora 
voluntária da associação, 
falou sobre o trabalho dos 
voluntários na AACD. Um 
trabalho de luta para fazer 
com que as crianças realizem 
seus sonhos. “Muitas vezes 
na sociedade, elas precisam 
brigar por um espaço, pelo 
reconhecimento da beleza, 
porque beleza não é só a 
criança fisicamente, mas sim 
aquela que tem garra, que 
luta para conseguir dar um 
passo, se alimentar, segurar 
os brinquedos”, e finalizou “é 
para isso que lutamos”. 

A diretora definiu a asso-
ciação como uma manjedoura. 
“Um espaço onde as crianças 
se sentem seguras, cuidadas 
e tratadas. Onde a família 
encontra um lugar para tratar 
o filho fisicamente, tratar a 

família psicologicamente, 
mostrando que a deficiência 
acontece na casa de qualquer 
um e que podemos viver com 
ela e conseguir a felicidade. 
Que uma deficiência não im-
pede a família de ser feliz”.

Quando perguntada sobre 
“o que é viver o Natal?”, a 
voluntária respondeu: é tra-
balhar o acolhimento, servir 
de manjedoura para qualquer 
um que precisa. E completou 
dizendo “a mensagem do Na-
tal, do nascimento de Jesus, 
carrega em si um pedido de 
acolhimento. Maria e José 
andaram buscando um espaço 
que pudesse acolher Jesus, e 
nós vivemos o Natal todos os 
dias quando abrimos a nossa 
instituição, o nosso coração 
para acolher essas pessoas 
que têm alguma diferença. 
As pessoas que precisam mais 
de nós, que valorizam tanto o 
pouco que fazemos.”

No dia 18 de dezembro, 
terça-feira, vai ter a festa do 
Natal da AACD, das 9h às 
12h, com apresentações ar-
tísticas e a chegada do Papai 
Noel. Cada criança vai ganhar 
uma sacola com um presente 
e um panetone. A associação 
teve ajuda dos pais solidários 
de uma escola particular e de 
uma loja de brinquedos que 
fez as doações. 

Para que a AACD continue 
as ações, eles precisam de 
ajuda, pois a questão finan-
ceira é a maior barreira. Por 
isso, quem puder ajudar, de 
qualquer forma, procure a 
associação.

Quem conhece o CA-
PACC sabe que não estarei 
exagerando ao falar que 
a entidade vive o Espírito 
natalino o ano todo, pois aco-
lhem, dão assistência e abrigo 
aos pacientes com câncer. 
Geralmente essas pessoas 
estão fragilizadas por causa 
da doença e é nesse momento 
que a CAPACC entra para 
transformar a vida delas, 
pois com todo esse apoio 
que ele oferece os pacientes 
têm a oportunidade de viver 
intensamente mesmo com a 
doença, de viver uma vida 
nova e de passar por essa etapa 
com total força e coragem.

Quando pensamos no 
Natal, recordamos que ele de-

monstra e significa toda essa 
compaixão e espírito de vida 
que a CAPACC representa, 
por isso fiz essa comparação. 
O nascimento de Jesus, centro 
da celebração natalina, foi 
o acontecimento que deu 
vida nova para todos nós e 
os voluntários do CAPACC 
representam a figura de Cristo 
no momento em que eles se 
dispõem a oferecer vida nova 
a esses pacientes.

Para celebrar o Natal 
na entidade é realizado um 
jantar de confraternização 
entre pacientes, cuidadores, 
funcionários, diretoria e co-
ordenadores. Para a animar a 
festividade tem muita música, 
presentes e tudo que uma ceia 

de Natal merece.
“Todos que participam 

o fazem com muita alegria 
e descontração, pois é um 
momento muito especial para 
todo mundo. Antecedendo 
a confraternização, o Padre 
Silvio vai celebrar no dia 12 
de dezembro, às 20 horas, uma 
missa de Natal na Capela da 
instituição com participação 
aberta a comunidade”, infor-
mou Silvana Aparecida Vi-
veiros Borguesan, Assistente 
Social na CAPACC.

Dezembro vem com uma 
mistura de sentimentos: al-
guns ficam felizes pelo fato 
de as festas de fim de ano 
chegar, felizes pela visita sur-
presa daquele familiar que há 
tempos não via e felizes pelos 
presentes que ganham no fim 
do ano. Porém dezembro tam-
bém traz aquele sentimento 
de saudades do ente que não 
está mais entre nós, daquele 
amigo ou colega de quarto que 
se foi ou a saudade daquela 
reunião de família que hoje 
não existe mais.

Por isso, afeto, união, so-
lidariedade e muito amor são 
palavras-chave que definem 
o período das festividades 
de Natal no Lar São Vicente 
de Paulo de Rio Preto. Nós, 
como funcionárias, buscamos 
proporcionar aos idosos um 
ambiente acolhedor, com 
alegria e muito amor. Os 
dias que antecedem o Natal 
são recheados de atividades 
especiais, com muita diversão 
e alegria.

Neste período, os idosos 

esperam pela montagem 
do presépio feita por eles 
mesmos, da nova decoração 
natalina, do passeio no tren-
zinho, do terço natalino, do 
café da tarde natalino com 
as famílias, das visitas e dos 
presentes que chegam. As-
sim como todo um clima de 
envolvimento que contagia a 
todos (idosos, funcionários, 
voluntários e demais pessoas 
da comunidade), permitimos 
a eles no Natal uma ceia em 
família.

Pessoas que ajudam as 
festividades natalinas 

acontecerem
A Jéssica Sanches Cola-

trelli é terapeuta ocupacional 
no Lar São Vicente de Paulo 
contou um pouco de como 
ela conduz as festividades 
natalinas dentro de seu campo 
de trabalho. “Como terapeuta 
ocupacional, procuro propor-
cionar atividades que trazem 
um significado do Natal para 
cada um, possibilitando a 
caracterização dos enfeites 

e do ambiente, evidenciando 
suas habilidades e criação, 
buscando as vivências de 
um lar em família, compar-
tilhando ideias, sensações, 
sentimentos, memórias e 
histórias entre eles.” 

Quem também falou um 
pouco também sobre as fes-
tividades natalinas dentro de 
seu campo de trabalho foi a 
Maise Francini M. Ferreira, 
psicóloga no Lar São Vicente 
de Paulo. “Como psicóloga 
do Lar, permitimos que toda 
essa “energia” cause um efeito 
muito positivo na qualidade 
de vida dos nossos idosos 
que se sentem lembrados por 
todos. Porém, seria ainda mais 
importante se essas ações 
perdurassem por todo o ano.” 

O nascimento de Jesus 
na manjedoura da AACD

Maria Paula 
Laguna

O Natal na CAPACC - Casa de Apoio 
aos Pacientes Carentes com Câncer 

O Natal no Lar São Vicente de Paulo

Entrevista e edição 
de Karina Catelan
 e texto de Jéssica 
Sanches Colatrelli 
e Maise Francini M. 

Ferreira
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Os trabalhos dos Vicenti-
nos não param, mesmo nessa 
época do ano eles se unem 
para dar às famílias assistidas 
um Natal mais feliz. Além 
de todo o trabalho que já 
é realizado durante o ano, 
como as visitas domiciliares 
que levam as cestas básicas, 
compra de remédios, ajuda 
espiritual, entre outras, eles 
se mobilizam para realizar 

um dia especial em come-
moração ao Natal.

O Júnior Alves, coor-
denador da conferência da 
nossa Paróquia, contou um 
pouquinho pra gente de como 
será realizado esse dia. “O 
dia 16 de dezembro será mais 
um dia especial, pois vamos 
reunir todas as famílias 
assistidas, começando com 
um delicioso café da manhã, 

passeio de trenzinho com as 
crianças, brinquedos, missa e 
um maravilhoso almoço, que 
será elaborado e preparado 
com muito carinho pelos 
confrades e consócios.  Além 
disso, haverá distribuição de 
sacolas de Natal pelo Papai 
Noel, em que cada criança 
receberá roupas, calçado e 
brinquedo doados por pes-
soas que apadrinharam uma 

criança e com isso consegui-
mos trazer um pouco de ale-
gria para as nossas crianças 
assistidas.” 

Que todos nós, espe-
lhados nos exemplos dos 
Vicentinos, possamos nos 
doar e sermos caridosos aos 
que mais necessitam. Que o 
Natal seja o começo de um 
caminho e não apenas um 
ponto de parada. Que o Natal, 

assim como o nascimento 
de Cristo, nos faça renascer 
todos os dias, no amor, na 
caridade, na espiritualidade, 
na bondade, no carinho e 
na paz.

o Natal dos vicentinos

Gabriel Bonfim e 
Karina Catelan

No dia 30 de dezembro, 
acontecerá na Paróquia Me-
nino Jesus de Praga, a Missa 
da Família para celebrar o 
dia da Sagrada Família.

A família é, sem dúvida, 
a base da comunidade cris-
tã, pois é através dela que 
se constrói todo o temor a 
Deus. Como obra de Deus 
e não do homem, a família 
cristã é permanente e imu-
tável, ela tem a função de 
glorificar a Deus, dando ao 
mundo uma amostra do rei-
no dos céus; foi criada para 
ser uma demonstração viva 
das realidades e sentimentos 
celestes.

Desafios culturais, so-
ciais, econômicos e educa-
cionais são preocupações 
presentes no seio familiar. 
Diante de um mundo com 
valores muitas vezes contro-
versos, é sempre importante 
não desanimar perante as di-
ficuldades e enfrentar estes 
problemas com coragem e 
de modo solidário. O pró-
prio Papa Francisco recorda 
alguns destes desafios, prin-
cipalmente os que dizem 
respeito à desvalorização 
da vida humana e defende 
a importância da família na 

sociedade. “Não há melhor 
aliado para o progresso in-
tegral da sociedade do que 
o favorecer a presença das 
famílias no tecido social”, 
disse Papa Francisco.

Consciente de que o 
matrimônio e a família cons-
tituem um dos bens mais 
preciosos da humanidade, a 
Igreja Católica oferece sua 
ajuda sustentando os que 
permanecem fiéis, ilumi-
nando os indecisos e ajudan-
do os que estão impedidos. A 
Conferência de Aparecida, 
que aconteceu de 13 a 31 de 
maio de 2007, considerou 
que a promoção da família 
é uma das prioridades na 
missão evangelizadora da 
Igreja na América Latina. 
Enfatizando o conceito de 
que a família deve ser “um 
dos eixos transversais de 
toda ação evangelizadora 
da Igreja”. Temos que dei-
xar de considerar a família 
como um objetivo da ação 
pastoral e começar a vê-
-la como agente da ação 
evangelizadora 
da Igreja.

Luís 
Netto

Dia da Sagrada Família CASAMENTOS

BATIZADOS

Marcos e KeilaFernando e Manuela

Rafael e PatríciaPablo e Cíntia Hugo e Natália
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Voluntária - Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃOAMOR EXIGENTE

O amor com respeito, sem egoís-
mo, sem comodismo deve ser também 
um amor que orienta, educa e exige. 
Amor que só deseja o bem do outro 
para o outro. Amor desvinculado da 
obtenção de quaisquer vantagens. 
Amar é essencialmente dar condições 
para que saibam escolher o que é cor-
reto e bom para si próprios e para os 
outros. Amar é fruto de real interesse 
pelo bem do outro, mesmo que o outro 
não desperte simpatia.

O amor estabelece compromissos e 
implica fidelidade com a verdade que 
liberta o outro e a si mesmo, tendo em 
vista o perdão incondicional. Amar 
significa aderir a algo, mesmo que para 
isso se tenha de abrir mão de coisas 
de que gostamos. Isso, porém, não 
significa fazer tudo pelas pessoas ou 
dar-lhes tudo: do possível ao impos-
sível. Nesse sentido, o amor começa 
comigo, em relação a mim primeiro, 
pois ninguém pode dar o que não tem, 
nem demonstrar com sinceridade o 
que não sente. 

Amar a si mesmo e a outrem é 
uma encantadora aventura, cura da 
alma, talvez o único prazer que pode 
durar uma eternidade. A dificuldade 
de amar-se tem origem na sensação 
de que não se é digno desse senti-
mento devido a seus defeitos, au-
toestima baixa ou traumas trazidos 
de ocorrências na infância. Por isso 
é importante que quando estamos 
no papel de cuidadores sejamos fir-
mes, mas nutridos por amor; assim, 
quando for necessária a correção, 
ela será feita com palavras de se-
gurança: “amo você, só não aceito 
o que você faz de errado”. O amor 

diminui o egoísmo, discriminação, 
preconceito, tristeza, mágoa, infe-
licidade. 

Quando as pessoas resolvem divi-
dir o mesmo espaço, é imprescindível 
que haja, antes de tudo, respeito,  prá-
tica da disciplina, partilha de ideias, 
aceitação ao que o outro é, sabedoria 
para educar os filhos quando os tem, 
dar exemplo de boas atitudes, não 
gritar e ter bom senso para a resolução 
de conflitos no meio de convivência, 
enfim tem que haver muito mais do 
que amor, e nem necessita de um 
amor intenso, meloso ou submisso. 
É preciso saber que o amor é bom 
e pode durar para sempre, mas que 
ele sozinho não dá conta do recado, 
pois é preciso praticar a aceitação do 
outro como ele é; o amor pode ser 
grande, mas não é dois e ninguém ama 
sozinho. Não pode haver competição 
nem de comparações. É preciso jogo 
de cintura para acatar regras que 
não foram previamente combinadas, 
disposição para ouvir os argumentos 
alheios. 

Enfim é necessário bom humor e 
sabedoria para enfrentar imprevistos, 
acessos de carência, imaturidade... 
Amar, só, é pouco. É necessário dis-
cernimento nas atitudes, nas ações e 
fazer uso do dom da sabedoria, pois 
só assim se concretiza a verdadeira 
vivência do amor! O verdadeiro amor 
é paciente e jamais aprisiona; é terno, 
doce e sutil; é amigo, companheiro, 
leal e sábio para con-
quistar.

O 12º Princípio Básico do Amor-
Exigente é: Compensador

“AMOR” São João Evangelista, um dos 
Apóstolos mais próximos de Je-
sus, era filho de Zebedeu e Salomé, 
irmão de Tiago Maior, e pescador 
como Pedro e André. 

Foi discípulo de São João 
Batista antes de ser o discípulo 
amado de Nosso Senhor. Tama-
nha era a consideração de Jesus 
por João, que ele durante a Santa 
Ceia, reclinou sua cabeça sobre o 
peito de Cristo; esteve ao lado de 
Maria na agonia e morte de Jesus e 
em vários momentos importantes, 
como na transfiguração e na afli-
ção no Monte das Oliveiras. Aos 
pés da Cruz Jesus disse a João, 
que estava ao lado da Virgem 
Santíssima: “Filho, eis aí a tua 
mãe” e olhando para Maria disse: 
“Mulher, eis aí o teu filho”. As 
palavras de Jesus tiveram efeito 
imediato. Maria via em João seu 
filho e era para ele penhor de 
inestimáveis graças. Que honra 
e doce encargo não era para São 
João, ser substituto e sucessor de 
Jesus no desempenho dos deveres 
filiais para com sua mãe!

São João tinha uma perfeita 
afinidade de espírito e caráter com 
o Salvador e a mãe de Deus. Ele 
era de boa índole, meigo, amável, 
capaz de sentimentos de amizade 
fiel, era sincero, ardente e grato.

Única e inconfundível é a ati-
vidade de São João como escritor, 
como autor do quarto Evangelho, 
das suas Epístolas e do Apocalip-
se. O Evangelho de São João é o 
mais belo e o mais sublime. Ele se 
distingue pela simplicidade, cla-
reza, profundeza e sublimidade. 

As Epístolas são comentários 
suplementares do Evangelho. 
Nelas o autor destaca a verdade 
da Redenção pelo Filho de Deus 
e o mandamento da caridade. No 
Apocalipse, o Apóstolo antevê os 
destinos do Reino de Cristo, suas 
lutas e sua vitória final, consola 
a Igreja perseguida, conforta os 
fiéis e os exorta a serem pacientes 
e perseverantes.

Por conta do anúncio da Pa-
lavra de Deus, foi perseguido e 
exilado na ilha de Patmos, mas 
depois foi viver em Éfeso, junto a 
Maria, a mãe de Jesus. Ali, faleceu 
com noventa anos de idade, após 
muito sofrimento por todas as 
perseguições que sofreu durante 
sua vida.

Em consideração por tudo isso, 
a Igreja apresenta-nos o Apóstolo 
São João digno de toda a nossa ve-
neração e do nosso amor. Ele nos 
revela o grande milagre do amor 
de Deus por nós, pobres homens. 
O amor tudo opera, tudo explica; 
o amor é onipotente no céu e na 
terra. São João é o mensageiro, o 
profeta deste amor, figura gran-
diosa e sempre amada.

Sua festa litúrgica se dá no dia 
27 de dezembro.

Que ele conserve na Igreja o 
espírito de humildade, de fortaleza 
e de zelo pelas almas. São João 
Evangelista rogai por nós e por 
toda Igreja

SÃO JOÃO EVANGELISTA, 
o apostolo querido
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Visita da Peregrina Imagem do Imaculado Coração de Maria à Capela São Pedro 

 Visita da Peregrina Imagem do Imaculado 
Coração de Maria à AACD 

Padre Leandro, Kadu, Solange, Sandra, diácono Aristides e Pe. Sílvio na confraternização da Capela

25/11/2018 dia de confraternização na 
Capela São Pedro para celebrar as bênçãos do 

ano que está terminando 

Aniversariantes

Vox Dei recebe 
a imagem da 

Imaculada 
Conceição 
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Fotos: Ariuce Schiavon, Ariuce, Débora, Marcos, Nemercio, TerezinhaFATOS E FOTOS

Confraternização paroquial da 
equipe da Sopa 

Aniversariantes 
do mês da 
Ginástica 

LION GONG 
da nossa 
paróquia

Clube de mães, Mães que oram pelos filhos 
e Vicentinos recebem brinquedos e doam 

enxoval de bebê para Maria Amélia

Bênção inaugural do 
novo espaço da Buddys - 

Conhecimento Tecnológico de 
João Victor

Bodas de Ouro 
- Neusa e Lourival com a família

Confraternização do Musical FILHOS DO ALTÍSSIMO

Missa na Rede Vida - mês de outubro

Missa na Rede Vida - mês de novembro

Missa do mês de novembro da Pastoral do Empreendedor 

Despedida dos acólitos Luis 
Felipe e Lívia

Missa no condomínio Quinta do Golfe

Noivado de Matheus e 
Thamires

Padre Silvio com Melina, 
da TV Globo de São Paulo

Padre Silvio canta no jantar Italiano 
da paróquia Nossa Senhora de 

Fátima de Monte Aprazível

No jubileu de prata sacerdotal do 
padre Natalino em Fernandópolis

Retiro da Pastoral da Escuta

Na missa de encerramento das Oficinas de 
Oração e Vida da paróquia

Padre Silvio com a sobrinha 
Manoela na preparação ao 

casamento

Visita do prefeito Edinho Araújo
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Celebração e confraternização de encerramento da Catequese paroquial

Gravação do ESPECIAL DE NATAL para a Rede Vida, na paróquia Menino Jesus de Praga

Promoção BOI NO ROLETE do Acampamento da paróquia Menino Jesus de Praga

Yakissoba - promoção dos Vicentinos da paróquia


