
ANO XXI - Nº 241 - JANEIRO / 2019

O MENINO DEUS QUE 
SE REVELA AO MUNDO



JANEIRO/20192

Este informativo é de propriedade da Paróquia Menino Jesus de Praga
EXPEDIENTE:
 CNPJ: 45.096.989/0086-06 - Rua Teodoro Demonte, 465 - Fone: (17) 3304-6020

 Bairro: São João -  CEP: 15091-260 - São José do Rio Preto-SP
Circulação Mensal - Tiragem: 2.000 
exemplares - Distribuição Gratuita

Direção Geral: Pe. Silvio Roberto
Responsável: Pascom - Pastoral da Comunicação 
(email – scrdamacena@gmail.com) 
Colaboração Jornalistas: Gabriel Bonfim, Maria 
Paula Laguna, Gabriela Dias, Nathane Piloto, João 
Vítor Cordioli, Karina Catelan, Luís Netto, Marcela 
Pinoti, Roseleine Gonzales, Sílvia Damacena.
Colaboração Fotógrafos: Ariuce Schiavon, Carlos 
Renato, Danilo Macedo, Débora Toledo, Marcos 

Otero, Nemércio Simplicio, Ricardo Piovesan, 
Terezinha Vieira, Iago Gleison, Mateus Carvalho, 
Vanessa Bonfante e Vitória Bizuti. 
Designer Gráfico: Samuel Serra
Redes Sociais - Site: meninojesusdepraga.org.
br //Facebook: facebook.com/meninojesusdepra-
gariopreto 
Instagram -@meninojesusdepragarp  // E-mail: 
paroquia@meninojesusdepraga.org.br

PALAVRA DO PÁROCO

Karina  Catelan

Chegou o fim do ano 
no calendário civil...En-
cerramos com a graça 
de Deus o ano de 2018. 
Vamos nos despir das 
experiências boas e amar-
gas que vivemos...serão 
apenas lembranças que 
nos ajudarão a nos despir 
de nossos espíritos frios, 
cheios de inverno e de 
insensibilidade...Isto é o 
que importa: ter um cora-
ção agradecido, cheio de 
reconhecimento e humil-
dade para elevar a Deus 
nosso louvor por aquelas 
experiências que nos pro-
porcionaram crescer em 
graça e sabedoria na vida.

Novo ano: penso que os 
olhos novos, serenos po-
dem ultrapassar os medos 
e receios do que está por 
vir. Com o coração novo 
podemos ter esperanças, 
fé inabalável, otimismos 
e certezas. Saber olhar 
as coisas além da cas-
ca é ter ESPERANÇAS. 
SE OLHARMOS O ANO 
NOVO PELO ESPELHO 

DE NOSSOS ERROS, 
ELE NASCERÁ DISFOR-
ME.

Não comecemos um 
ano novo com espíritos 
feridos, corações embrute-
cidos, bestializados e obs-
curecidos. Não queiramos 
imaginar tempestades, 
um perigo, tragédia: tudo 
tem seu tempo, sua hora 
e seu minuto, porque de-
pois da tempestade o sol 
voltará a brilhar sempre. 
Depois da tempestade, a 
chuva vem... as plantas 
germinam... as flores de-
sabrocham e os frutos são 
garantidos.

As dores e sofrimentos, 
se soubermos tirar lições 
deles, nos fazem crescer, 
amadurecer e viver depois 
com maior intensidade. Os 
erros podem ser fonte de 
virtudes.

Vamos nascer para o 
ANO NOVO com boas 
disposições de espíritos 
na confiança que nos foi 
passada por Jesus que 
disse: “Não temais, peque-

nino rebanho, Eu venci o 
mundo.”

Despertemos para o 
novo tempo, mais com 
soluções do que com 
problemas. Sejamos mais 
conclusões do que apenas 
dúvidas; mais caminho 
aberto do que dificuldades; 
mais satisfação do que 
apenas lágrimas; mais 
certeza do que preocupa-
ção; enfim, mais alegria ao 
enfrentarmos obstáculos 
que uma angústia. 

Ao findar o ano, todos 
possam dizer: “Ele me 
deixou mais perto de Deus, 
mais fortalecido, mais ex-
periente e confiante que o 
mundo é e será um lugar 
melhor para se viver. Tudo 
que aconteceu nesse ano 
que terminou me ensinou 
que é possível transfor-
mar nossos ambientes 
de desuniões, intrigas, 
concorrências e desafetos 
em clima de verdadeira 
fraternidade, alegria, paz, 
amizade e humanismo. 
Podia ter sido pior, mas 

não foi porque soube tirar 
lições. 

Para o ANO NOVO mais 
do que trevas, levemos luz. 
Mais do que intrigas, fofo-
cas, violências, desamor, 
levemos espíritos amoro-
sos, confiantes, alegres, 
serenos e pacíficos. Mais 
que somente amigos de 
vinho ou cervejas, preci-
samos ser gente de zelo, 
carinho, humildade, me-
nos complicados, gente 
de afeto verdadeiro, de 
projetos construtivos, de 
amizade sincera, de tra-
balho, de mãos estendidas 
para diminuir as carências 
e ombros emprestados 
para amainar as dores do 
próximo. 

Caro irmãozinho, que o 
Senhor esteja à sua frente 
para conduzi-lo. Esteja 
sobre você para abençoá-
-lo. Esteja ao seu redor 
e atrás para defendê-lo. 
Esteja dentro de você para 
iluminá-lo, fortalecê-lo, 
curá-lo e salvá-lo.

Grato! infinitamente 

grato pelo imenso carinho 
e atenção que você dis-
pensou e dispensa a mim 
e à Comunidade Paroquial 
Menino Jesus de Praga. 

Seja você uma bênção 
na vida de todos que o 
cercam. Seja você a nossa 
maior esperança e garan-
tia para os próximos 365 
dias da nossa vida.

Temos muitas esperan-
ças em você. Amém!

FElIz E 
AbENçOADO 

2019!
Pe. SIlVIO 
RObERTO

Um ar condicionado aqui, uma câmera de segurança ali e assim a nossa 
paróquia vai se transformando cada dia em um ambiente mais acolhedor. 
E sabe quem é o responsável por tudo isso? Você! Isso mesmo, você 
que contribui financeiramente para esta obra de amor. Pensando nisso, 
separamos um pequeno balanço das melhorias que foram feitas no ano 
de 2018 com a sua contribuição. 

Confira os investimentos e o objetivo de cada um deles:
3 Sistema de energia com transformador e caixa de distribuição:
- Foi necessário para adequação do consumo de energia junto a CPFL, 

que exigiu a colocação do transformador.
3 Sistema de câmeras com 16 câmeras para filmagens e gravação 

em tempo real:
- Para maior segurança de todos.
3 Contratação empresa para manutenção sistema de ar condicionado 

(34 aparelhos):
- Para a conservação dos aparelhos. 
3 Contratação de segurança durantes as celebrações:
  - Objetivo foi para dar à comunidade mais segurança, principalmente 

durantes as semanas na catequese.
3 Colocação de ar condicionado nas 5 salas de catequese:
- Dar mais conforto às crianças e aos jovens que fazem uso durante 

os encontros.
3 Adequação das portas de vidros da Igreja - 2 portas - e salão de 

festa - 2 portas - (visando adequação exigida pelo bombeiro):
 - Obs: Serviço será feito em 2019, porém com valores de 2018.
3 Aquisição de novo microcomputador para utilização da secretária:
- Para oferecer um serviço de qualidade para todos. 

Todas estas informações foram repassadas por Luiz Eduardo B. 
Ramos, tesoureiro da Paróquia, por meio do CPAE. Luiz ainda ressalta 
que “temos muito por fazer, porém para isso precisamos da colaboração 
intensiva de nossa comunidade”, conclui.  

Desde já, fica aqui o nosso agradecimento a todos que contri-
buem e acreditam na nossa missão de amor que visa principal-
mente ajudar o próximo e propagar o amor de Deus e seu filho 
Jesus. Deus os abençoe! 

Sua coNTrIbuIção TraNSforma NoSSa ParóquIa!
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Sempre que findamos um ano e iniciamos outro, é bom fazermos uma retrospectiva daquilo que vivemos a fim de 
refletir e tirar as lições dos acontecimentos. Por isso, uma vez mais vamos reviver vários momentos importantes 

da comunidade nesta síntese que os jornalistas João Vítor Cordioli, Maria Paula Laguna, Luís Netto e Gabriela Dias 
fizeram com enorme carinho para os paroquianos da nossa comunidade. Boa leitura e um excelente 2019!!! 

Iniciando o Ano 
do Laicato, uma cam-
panha lançada com o 
intuito de que como 
Igreja, o povo de Deus 
celebrasse a presen-
ça e a organização 
dos cristãos leigos 
e leigas, e que fosse 
aprofundado em sua 
identidade, vocação, 

espiritualidade e missão e testemunhar Jesus 
Cristo e seu Reino na sociedade.  E com este 
objetivo, também foram apresentados os coor-
denadores de paroquiais para o ano de 2018. 

3 Em fevereiro, 
tivemos o início da Cam-
panha da Fraternidade 
2018, com o tema “Fra-
ternidade e Superação da 
Violência” que teve como 
objetivo a reflexão e a 
busca para a colaboração 
cultura de paz em nosso 
cotidiano.

3  Tivemos, 
também, o início da 

quaresma que trouxe um convite à reflexão, à 
penitência e à conversão. E como preparação 
à Páscoa, o Papa Francisco divulgou uma lista 
contendo 15 atos de caridade para que tivés-
semos uma Páscoa mais virtuosa. 

3 Karina Ca-
telan, em entrevista 
com o Padre Lean-
dro, nos trouxe uma 
matéria explicando as 
diferenças entre Pas-
toral, Movimento, 
Urgências e Serviços. 

3 Em fevereiro 
se deu início a uma 
série de reportagens 
sobre as pastorais da 
paróquia, no mês foi 
abordada as pastorais 
da Escuta e da Saúde.

3 “Se com Ele 
Morremos; com Ele 
Vivemos. Aleluia” é 
Pascoa, a ressureição 
de Jesus! Março foi 
marcado pela Páscoa 
do Senhor. 

3 De 12 a 14, 
tivemos o Retiro 

Quaresmal, realizado pela nossa paróquia, que 
teve como proposta a preparação do coração 
para reviver os caminhos percorridos até a 
Páscoa de Jesus. 

3 A Paróquia também foi palco da peça 
“As Sete Dores de Maria”, de direção de Eder 
Carvalho e supervisão de Walter Máximo. 

3 Dando continuidade à série de reporta-
gens sobre as pastorais da Paróquia, em março 
a pastoral apresentada foi a do Empreendedor.  

3 E pela primeira vez a Paróquia Menino 
Jesus de Praga realizou a Ceia Judaica, um 
ritual característico de nossos irmãos judeus, 
que recorda e revive a Páscoa, que para eles 
significa a festa da liberdade. 

Equipe da Pascom Menino Jesus de Praga

JaNEIro fEVErEIro março
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3 Em abril 
comemoramos o 
Dia da Empregada 
Doméstica. E teve 
matéria especial 
para elas. A Ma-
ria Paula Laguna 
conversou com 
domésticas e pa-
troas da paróquia, 
que falaram sobre 

essa relação de amizade que elas têm. Além 
de reavivar a grande importância que esse 
ofício tem. 

3 Neste mês também teve matéria sobre o 
Dia Mundial da Saúde, comemorado no dia 7 
de abril. A data foi criada pela OMS, Organi-
zação Mundial da Saúde. Esse dia tem como 
fundamento o direito do cidadão à saúde, e a 
obrigação do Estado na promoção da saúde 
da população. 

3 E a maior festa da igreja católica se reali-
zou em abril, a Páscoa. As fotos das celebrações 
da semana santa mostram o quão linda foi.

3 Em maio, que 
é o mês de Maria e 
das Mães, teve ma-
téria especial com 
mães mais especiais 
ainda. Elas têm filhos 
gêmeos, trigêmeos 
e até quadrigêmeos. 
Elas falaram sobre 
as dificuldades da 
maternidade, sobre 
o amor multiplica-
do, da surpresa ao 
descobrir a gestação 
múltipla, e sobre a 

graça recebida em ser mãe de vários bebês de 
uma vez só. 

3 Teve também entrevista Ping Pong com 
o Padre Leandro sobre Pentecostes. Ele contou 
que a festa é celebrada 50 dias após a Páscoa, e 
falou tudo sobre essa celebração religiosa cristã 
que comemora a descida do Espírito Santo sobre 
os apóstolos de Jesus Cristo. 

3 Em maio de 2018 teve também a procissão 
de Corpus Christi, que foi comemorada no dia 
31. Mais uma vez, a festa que celebra o mistério 
da Eucaristia foi linda. Neste ano, o tapete da 
procissão solidária da paróquia foi preparado 
com artesanatos doados pelos próprios paro-
quianos. E depois da procissão teve até bazar 
para vender as peças. 

3 Na edição de 
junho, teve matéria 
sobre a crisma, que é 
o sacramento da con-
firmação. A Karina 
Catelan conversou 
com a coordenado-
ra da crisma, que 
explicou algumas 
dúvidas sobre esse 
sacramento. O mais 
importante dessa ma-
téria foi esclarecer 
que temos que ter em 

mente que a crisma é um sacramento, não uma 
“cultura”. A crisma é a maturidade da fé que o 
cristão adquire. 

3 Em junho teve dia dos namorados e matéria 
especial para os casais da paróquia. A Gabriela 
Dias conversou com vários casais sendo um 
deles os coordenadores da Pastoral do Namoro, 
que busca acolher os casais de namorados e 
partilhar as experiências nos relacionamentos 
e vivência em Deus. 

3 Nesse mês teve também a entrega da 
renda do concurso Miss Rio Preto para o Lar 
São Vicente de Paulo. A renda líquida foi no 
valor de R$15.700. A vencedora do concurso 
foi a jovem Ana Laura Vieira, seguida por 
Ana Carolina Manginelli, e em terceiro lugar 
Mayara Mendes. 

3 Junho também é o mês do Apostolado 
da Oração, uma associação organizada que 
tem como desejo propagar a Missa, a Oração, 
a Eucaristia, as obras paroquiais e apoiá-las 
em tudo que for necessário dentro da paróquia.
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3 Padre Sílvio 
completa 40 anos de 
sacerdócio e agra-
dece a comunidade 
e sua família por 
incentivá-lo a não 
desistir jamais.

3 Maria Paula 
Laguna nos contou 

um pouco sobre Sant’Ana e São Joaquim nas 
figuras dos avós de Ana Luísa, a senhora Maria 
Elisa e o senhor Aguinaldo Marcondes, a fim 
de celebrarmos o Dia dos Avós.

3 A vida de São Camilo de Léllis, o protetor 
dos enfermos e dos hospitais, foi relatada por 
Nathane Piloto.

3  D i á c o n o 
Aristides comple-
tou nove anos de 
ministério e contou 
sobre sua caminha-
da para Gabriel 
Bonfim.

3 Também teve 
a celebração pelos 
8 anos de ordena-

ção do nosso vigário Padre Leandro.
3 Gabriela Dias conversou com Fabiano, 

membro da Comunidade Vox Dei, que nos 
explicou sobre os leigos consagrados.

3 Agosto é o mês que comemoramos o dia 
dos Pais e Nathane Piloto se encarregou de co-
lher lindos depoimentos dos pais da Paróquia.

3 Padre 
Silvio ex-
plica sobre 
a liturgia na 
Santa Mis-
sa e todo 
o envolvi-
mento en-
tre Deus e 
o fiel.

3 Diácono Aristide reflete sobre o momento 
político de nosso país, tendo a proximidade 
das eleições.

3 Luis Netto fez a cobertura do evento 
1º Encontro Diocesano de Empreendedores 
Católicos.

3 Daniela de Lima concedeu uma entre-
vista a Karina Catelan sobre o Ministério dos 
leitores.

3 Teve também depoimentos de paroquia-
nos que participaram do 2º Acampamento 
Sênior da Paróquia Menino Jesus de Praga.

3 Setembro é o mês da bíblia e quem nos 
levou a refletir sobre o assunto foi Karina 
Catelan.


