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PALAVRA DO PÁROCO
Caros irmãozinhos pa-

roquianos...
Iniciamos o tempo li-

túrgico precioso da QUA-
RESMA. 

Desde os tempos an-
tigos, a Quaresma foi 
considerada um período 
apropriado de “renovação 
da própria vida”. As prá-
ticas a serem cumpridas 
eram sobretudo três: “ A 
ORAÇÃO INTENSIFICA-
DA, A LUTA CONTRA O 
MAL, E O JEJUM”. A ORA-
ÇÃO para pedir a Deus a 
força para se converter e 
para crer no evangelho. 
A LUTA CONTRA O MAL 
para dominar as paixões e 
o egoísmo. O JEJUM para 

maior intimidade e seguir 
nosso Mestre Jesus Cristo. 
O cristão deve se abster 
não só de alimentos, mas 
de tudo que o aprisiona, 
esquecer-se de si mesmo, 
não pensar nos próprios 
interesses, mas somente 
no bem do irmão. Assumir 
uma postura constante, 
generosa e desinteressa-
da é, sem dúvida, difícil e 
este é o jejum.

Quaresma significa 40, 
que é um número simbóli-
co, cujo significado indica 
um PERÍODO DE PRE-
PARAÇÃO em vista de 
um grande acontecimento. 
Por exemplo: O DILÚVIO 
durou 40 dias e 40 noites 

em viver com a máxima 
espiritualidade esse tempo 
belíssimo da QUARESMA 
e, assim, usufruir dos 
benefícios que ela nos 
favorecerá na nossa ca-
minhada cristã. Que cada 
um de nós se coloque à 
disposição para os atos 
litúrgicos da quaresma e 
Semana Santa.

Abençoada QUARES-
MA a todos!

Pe. Silvio Roberto 
    Pároco

MUTIRÃO DE CONFISSÕES 
Data - 29/03 - sexta-feira 

Horário: às 19h

em vista de uma nova 
humanidade. O povo de 
Israel caminhou 40 anos 
no deserto preparando- 
se para tomar posse à 
terra prometida. NÍNIVE 
fez penitência por 40 dias 
antes de receber o PER-
DÃO de Deus. O profeta 
ELIAS caminhou 40 dias 
até alcançar a montanha 
de Deus. 40 dias e 40 
noites MOISÉS E JESUS 
jejuaram como preparação 
para a sua missão. 

Está claro, agora, o 
sentido deste número?

E então, com clareza, 
fundamentamos o sentido 
do número 40: QUARES-
MA para prepararmos a 
maior de todas as festas 
cristãs: a PÁSCOA DO SE-
NHOR JESUS e a nossa 
PÁSCOA. 

Nossa comunidade 
paroquial Menino Jesus 
de Praga iniciará essa 
caminhada com a Missa de 
Abertura da QUARESMA 

e imposição das Cinzas 
e abertura da Campanha 
da Fraternidade 2019 na 
próxima QUARTA-FEIRA 
DE CINZAS, às 19h30.

Estão programadas, 
também, as Procissões 
da Penitência, todas as 
sextas-feiras da QUARES-
MA, às 5h30 da manhã, 
acompanhadas de missas 
ou celebrações com distri-
buição da Eucaristia.  Logo 
após, teremos o CAFÉ DA 
MANHÃ PARTILHADO, 
em que cada um de nós 
deve levar pães, bolos, bo-
lachas, café, leite ou chá. 

Quaresma é também 
tempo de RECONCILIA-
ÇÃO com Deus e com os 
irmãos. Somos convida-
dos a um profundo exame 
de consciência e passar 
pelo SACRAMENTO DA 
PENITÊNCIA (Confissão). 
Procure o sacerdote para 
sua confissão ou o MUTI-
RÃO DE CONFISSÕES. 

Vamos nos empenhar 

Missa no dia de São Brás 
Bênção das gargantas
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Artigo
Por Diácono Aristides

CAMPANHA DA 
FRATERNIDADE 2019

Balanço Financeiro

Todo ano, com um tema 
específico, a Igreja Católica 
Apostólica Romana, no Bra-
sil, realiza a Campanha da 
Fraternidade na Quaresma, 
um tempo favorável para 
os cristãos saírem da pró-
pria alienação existencial 
e refletirem sobre um tema 
social de relevância para a 
sociedade em geral, em bus-
ca de conversão, em busca 
de transformação pessoal e 
comunitária. 

O tema deste ano é “Fra-
ternidade e Políticas Pú-
blicas”. Não é possível ser 
cristão sem colocar-se no 
campo da política. Uma coisa 
é fazer política, outra coisa é 
fazer opção partidária, estar 
ligado a um partido político. 
Isso precisa ser bem diferen-
ciado. A Igreja Católica não 
tem ligação com qualquer 
partido político e, portanto, 
sente-se isenta para trazer o 
tema à discussão da socie-

dade, sobretudo porque fé e 
política caminham juntas, são 
inseparáveis. 

Desse modo, a Campanha 
da Fraternidade tenta animar 
e conscientizar as pessoas 
à participação na política, 
pois ela é essencial para a 
transformação da sociedade, 
lançando um olhar sobre o 
direito e a justiça, lançando 
um olhar para a realidade 
que temos hoje, tomando por 
base a Doutrina Social da 
Igreja e a Bíblia, a Sagrada 
Escritura, tanto que o lema 
“Serás libertado pelo direito 
e pela justiça” é extraído do 
livro de Isaías, um profeta que 
sempre combateu a injustiça. 

É dentro deste contexto 
que a Igreja pretende lançar 
esse olhar e animar as pessoas 
na participação de políticas 
públicas que são o conjunto de 
ações e programas feitos pela 
União, Estados e Municípios 
em parceria com a sociedade 

organizada para garantir e 
pôr em prática direitos que 
estão previstos na Constitui-
ção Federal e em outras leis, 
sobretudo aqueles que dizem 
respeito aos mais frágeis e 
vulneráveis. 

Como missionários e 
anunciadores do Reino de 
Deus, cabe-nos participar da 
discussão, elaboração e exe-
cução de políticas públicas, 
sempre à luz da Palavra de 
Deus e também da Doutrina 
Social da Igreja para forta-
lecer a cidadania e o bem 
comum, sinais de fraternida-
de. Enganam-se os que asse-
guram que o Reino é apenas 
uma construção pessoal, pois, 
em verdade, ele é de todos e 
para todos, de modo que a 
sua construção é coletiva e 
deve envolver todos os seus 
destinatários. Ignorar essa 
construção ou desvinculá-la 
de nossas ações sociais é 
incidir na história, que con-
tinua a nos surpreender com 
o mesmo questionamento que 
Deus fez a Caim: “Onde está 
o teu irmão”?

Portanto, acolhamos a 
Campanha da Fraternidade 
que será lançada em todo o 
Brasil na próxima Quarta-
-Feira de Cinzas (6/3), levan-
do as suas ideias para o Conse-
lho Pastoral, para as pastorais 
e movimentos das paróquias e 
capelas, vivenciando o tema 
dentro da Igreja, contagiando 
e incentivando o povo à par-
ticipação efetiva nas políticas 
públicas para o bem comum 
das pessoas, lutando, assim, 
pelo direito e pela justiça, 
baseando-se, sempre, no di-
álogo, no amor e nos valores 
cristão! 

Diácono Aristides 
Pereira dos Santos

Todos vocês já devem conhecer o mosquito Aedes 
aegypti. É ele que causa 3 doenças que podem ser muito 
graves: a dengue, a zika e a chikungunyia.

Quem não cuida de sua propriedade põe em risco a 
família e quem vive ao redor.

Quando se trata de Aedes aegypti, o perigo pode estar 
dentro de casa ou morar ao lado. No combate a este mal, 
todos precisam estar envolvidos.

Basta uma casa descuidada, com recipientes com água 
parada servindo de criadouro para reprodução do mosquito, 
para que todos os moradores da vizinhança corram risco. 

Vamos proteger nossas famílias!

É importante ainda evitar o acúmulo de lixo. Todo mundo 
precisa cuidar da rua inteira!

Essa medida é essencial também para evitar outro pro-
blema, que é o aparecimento de escorpiões. 

Como eles se alimentam principalmente de baratas, se 
mantivermos a limpeza, evitamos as baratas e eles não vêm 
procurar alimento.

Manter a grama roçada e evitar acúmulo de materiais 
de construção e entulho são medidas essenciais para evitar 
o esconderijo desse perigoso animal.

Vamos todos colaborar e proteger nossas famílias!

Peço a atenção de todos vocês 
para um recado muito importante 

da secretaria da saúde:



MARÇO/20194

Luís 
Netto

No dia 06 de março, 
a Igreja Católica celebra 
a Quarta-feira de Cinzas, 
dando início à Quaresma, o 
tempo litúrgico de conver-
são, que marca a prepara-
ção para a grande festa da 
Páscoa. É tempo para nos 
arrependermos dos nossos 
pecados e de mudarmos algo 
de nós para sermos melhores 
e poder viver mais próximos 
de Cristo.

A celebração da Quarta-
-feira de Cinzas tem um rito 
muito bonito: as cinzas são 
colocadas sobre nossa cabe-
ça ou em nossa testa para que, 
dessa forma, nos lembremos 
de onde viemos e para onde 
vamos, como nos lembra 
o Salmo 102, 14: “Como 
um pai tem piedade de seus 
filhos, assim o Senhor tem 
compaixão dos que o temem, 
porque ele sabe de que é 
que somos feitos, e não se 
esquece de que somos pó”. 

A Quaresma é um tempo 
favorável ao humano, pois 
ela nos convida a refletir 
que para ressuscitarmos com 
Cristo, talvez seja necessá-

rio redirecionarmos nossas 
vidas. Diante disso, que no 
momento em que recebemos 
a cinzas, o versículo bíblico 
de Marcos 1, 15: “Convertei-
-vos e crede no Evangelho”, 
seja, de fato, real em nossas 
vidas.

No livro de São Marcos, 
vemos uma abertura na 
qual apresenta o objetivo 
principal do Evangelho: a 
afirmação de que Cristo é o 
filho de Deus (1,1). No ver-
sículo 9, Cristo aparece pela 
primeira vez no Evangelho 
e ao ser batizado por João 
passa 40 dias e 40 noites no 
deserto onde é tentado pelo 
demônio três vezes. 

Assim como Cristo fez, 
que nós possamos nesses 
40 dias que se iniciam no 
dia 06 de março, refletirmos 
sobre qual caminho estamos 
trilhando e, se necessário, 
alterá-lo, a fim de seguir pelo 
caminho de Cristo, o único 
que é capaz de fornecer vida 
nova, a ressureição.

Diante do Período Qua-
resmal, tempo de conversão 
e preparação para vivermos 
de forma plena a Páscoa do 
Senhor Jesus Cristo, que se 
iniciou no dia 06 de março, 
a Paróquia Menino Jesus de 
Praga realizará no dia 23 de 
março (sábado), das 13h às 
19h, o Retiro Quaresmal.

Em conversa com o res-
ponsável pelo Retiro Qua-
resmal, Ciomar Faria, ele 
explica tudo o que acontecerá 
nesse maravilhoso dia e nos 
convida para participar. Passo 
a palavra a ele! 

“Neste período, nós católi-
cos, somos convidados a viver 
a experiência, em comunida-
de, do Retiro Quaresmal. E a 
Igreja Menino Jesus de Praga, 
sob orientação da Diocese, 
definiu como tema de reflexão 
a Exortação Apostólica “Gau-
dete Et Exsultate” (Alegrai-
-vos e exultai, Mt 5,12) do 
Santo Padre Papa Francisco, 
“Sobre o chamado à santidade 
no mundo de hoje”, com foco 
em encorajar a santidade na 
vida cotidiana.

O documento está orga-

nizado em cinco capítulos: 
sobre o chamado à santidade; 
nas heresias do gnosticismo 
e do pelagianismo, descritas 
como “falsas formas de santi-
dade”; nas bem-aventuranças 
e na santidade do Evangelho; 
em cinco sinais de santidade 
no mundo moderno e no 
combate espiritual contra o 
Diabo e discernimento.

Acreditamos que o tema 
definido para nossa reflexão 
vai ao encontro do que tanto 
nós, cristãos batizados, preci-
samos no dia a dia: “sermos 
Santos”. Entretanto, muitas 
vezes achamos que ser “San-
to” é um privilégio de poucos 
e que a Santidade está fora e 
além do nosso alcance. E o 
Papa Francisco alerta-nos que 
gosta de ver a santidade no 
povo paciente de Deus: “nos 
pais que criam os seus filhos 
com tanto amor, nos homens 
e mulheres que trabalham a 
fim de trazer o pão para casa, 
nos doentes, nas consagradas 
idosas que continuam a sorrir. 
Nesta constância de continuar 
a caminhar dia após dia, vejo 
a santidade na Igreja mili-

tante. Esta é muitas vezes a 
santidade “ao pé da porta”, 
daqueles que vivem perto de 
nós e são um reflexo da pre-
sença de Deus ou - por outras 
palavras - da classe média da 
santidade.

No nosso Retiro Quares-
mal, que será realizado na 
Igreja Menino Jesus de Praga, 
viveremos esse momento de 
graça e santidade, pois todos 
nós somos chamados a ser 
santos, vivendo com amor e 
oferecendo o próprio teste-
munho nas ocupações de cada 
dia, onde cada um se encontra.

Teremos a presença de 
dois pregadores que nos 
ajudarão a refletir sobre o 
“chamamento à Santidade”, 
intercalados com “momentos 
de oração” e “via sacra me-
ditada”, encerrando-se com 
a “Santa Missa” e “adoração 
do Santíssimo”.

Você é nosso convidado 
especial e não pode deixar 
de estar presente!

Luís Netto, Ciomar Faria 
e Equipe do Retiro 

Quaresmal

ReTIRO QuAResMAL - seDe sANTO!

AbAixo A progrAmAção completA: 
TeMA: SEDE SANTO (SOBRE A CHAMADA À SANTIDADE NO MUNDO ATUAL)
DIA: 23 de março de 2019
HORÁRIO: Das 13h às 19h (encerramento com a Santa Missa)
LOCAL: Igreja Menino Jesus de Praga

PROGRAMAÇÃO
HORÁRIO ATIVIDADE RESPONSÁVEL
Das 13h às 13h30h Acolhida dos Paroquianos Equipe acolhida
Das 13h30 às 14h Momentos de Oração Daniel e equipe de música
Das 14h às 15hh Reflexão Cap. I e II Rodrigo Vieira
 Exortação Apostólica  - Comunidade União Fraterna
Das 15h às 15h30h Momentos de Oração Daniel e equipe de música
Das 15h30 às 16h15h Meditação da Via Sacra Equipe teatro e Pe Silvio
Das 16h15 às 16h45h Intervalo Café Sandro e equipe Retiro
Das 16h45 às 17h45 hs Reflexão Cap. III  Dr. Aparecido - RCC
 Bem-Aventuranças 
  Exortação Apostólica
Das 17h45 às 18h15h Momentos de Oração Daniel e equipe de música
Das 18h30 às 20h00 hs Missa e Adoração do Santíssimo Celebrante e Thiago

“Convertei-vos e 
crede no Evangelho”
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Francisco, nascido Jor-
ge Mario Bergoglio,  
em Buenos Aires, 17 

de dezembro de 1936, é  
266º Papa da Igreja Cató-
lica e atual Chefe de Esta-
do da Cidade Estado do Va-
ticano, sucedendo ao Papa 
Bento XVI, que abdicou ao 
papado em 28 de fevereiro 
de 2013. É o primeiro papa 
nascido no Novo Mundo, o 
primeiro latino-americano, 
o primeiro pontífice do 
hemisfério sul, o primeiro 
papa a utilizar o nome de 
Francisco, o primeiro pon-
tífice não europeu em mais 
de 1 200 anos (o último 
havia sido Gregório III, 
morto em 741) e também o 
primeiro papa jesuíta da his-
tória. Tornou-se arcebispo 
de Buenos Aires em 28 de 
fevereiro de 1998 e foi ele-
vado ao cardinalato em 21 de 
fevereiro de 2001 - véspera 

da festa da Cátedra de São 
Pedro - com o título de Car-
deal-presbítero de São Ro-
berto Belarmino, pelo Santo 
Padre São João Paulo II. 
Foi eleito papa em 13 de 
março de 2013.

Ao ser eleito, o novo 
pontífice escolheu o nome 
de Francisco. Segundo o pró-
prio, uma alusão a Francisco 
de Assis fazendo referência à 
“sua simplicidade e dedica-
ção aos pobres” e motivado 
pela frase dita por Dom 
Cláudio Hummes, arcebispo 
emérito de São Paulo, logo 
após sua eleição, ainda na 
Capela Sistina: “Não esque-
ça dos pobres”. Eleito Papa, 
continuou a usar o crucifixo 
que usava quando era car-
deal - de aço e não de ouro 
- como de costume com Papas 
anteriores. Também optou 
por continuar a fazer uso de 
sapatos totalmente pretos, em 

vez dos tradicionais múleos, 
algo que, por exemplo, São 
João Paulo II fez em algumas 
vezes. Mostrando desde o 
início do papado um estilo 
mais simples, coerente com a 
sua condição de jesuíta com 
votos de pobreza, Francisco 
dispensou a limusine blin-
dada papal para comparecer 
a um primeiro encontro, na 
residência de Santa Marta, 
no dia seguinte de sua elei-
ção, preferindo um veículo 
comum, e espantou a todos 
ao pagar pessoalmente a conta 
do hotel onde se hospedou 
para o Conclave, hotel este 
pertencente à própria Igreja 
Católica.

No início de seu pon-
tificado, o Papa Francisco 
nomeou uma comissão a fim 
de aconselhá-lo para uma 
reforma financeira no oficial-
mente chamado Instituto para 
as Obras de Religião (IOR), 

Gabriela 
Dias

6º ANIVeRsÁRIO De eLeIÇÃO DO 
PAPA FRANCIsCO: o papa do povo

conhecido como Banco do 
Vaticano, uma das institui-
ções mais polêmicas da Igre-
ja, sendo ligada a escândalos 
de corrupção e lavagem de 
dinheiro. A intenção do Papa 
com a comissão, formada por 
quatro prelados e um leigo 
especialista em direito, é 
harmonizar as atividades do 
IOR com a verdadeira missão 
da Igreja. Durante uma au-
diência semanal na Praça de 
São Pedro, Francisco criticou 
diretamente quem desperdiça 
alimentos e contribui para 
a desigualdade no mundo. 
Francisco falou sobre a im-
portância fundamental das 
mulheres na Igreja Católica, 
salientando que elas têm um 
papel especial na divulgação 
da fé, e que foram as primeiras 
testemunhas da ressurreição 
de Cristo. Por fim, o Papa 
rezou as orações do Pai Nos-
so, Ave Maria e Glória ao Pai, 
dedicando-os ao Papa Emé-
rito. Em seguida, completou: 
“E agora iniciamos este ca-
minho, Bispo e povo... este 
caminho da Igreja de Roma, 
que é aquela que preside a 

todas as Igrejas na caridade. 
Um caminho de fraternidade, 
de amor, de confiança entre 
nós. Rezemos sempre uns pe-
los outros. Rezemos por todo 
o mundo, para que haja uma 
grande fraternidade. Espero 
que este caminho de Igreja, 
que hoje começamos e no qual 
me ajudará o meu Cardeal 
Vigário, aqui presente, seja 
frutuoso para a evangelização 
desta cidade tão bela!”

E agora quero dar a bên-
ção, mas antes… antes, 
peço-vos um favor: antes de 
o Bispo abençoar o povo, 
peço-vos que rezeis ao Se-
nhor para que me abençoe 
a mim; é a oração do povo, 
pedindo a Bênção para o seu 
Bispo. Façamos em silêncio 
esta oração vossa por mim.” 
O Papa abaixou a cabeça em 
sinal de oração, e toda a praça 
silenciou por um momento. 
Por fim, realizou sua primei-
ra bênção, e despediu-se da 
multidão dizendo “Boa noite, 
e bom descanso!”.

AGRADeCIMeNTO
O Pe. Silvio Roberto (pároco) e o CPAE – Conselho Paroquial de Assuntos Eco-

nômicos da Paróquia Menino Jesus de Praga de São José do Rio Preto – SP, vem 
aqui AGRADECER sua  compreensão e adesão à campanha para a instalação da 
Energia Solar “ FOTOVOLTAICA” em nossa igreja Matriz e suas dependências, 
a fim de oferecer a você e a toda comunidade maior conforto.

Que DEUS  lhe retribua em Santas Bênçãos!
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ANIVERSARIANTES
Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória

Homenagem especial aos aniversariantes do mês 
da PASCOM, Ariuce e Nemércio
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Karina 
Catelan

Foram anos de muita 
luta, empenho, dedicação e 
por que não dizer, de muita 
provação, até chegarmos a 
esta conquista para nossa 
comunidade. Sim, digo con-
quista da nossa comunidade, 
porque o Acampamento é 
obra de Deus e sendo de Deus 
pertence a todos.

O 3º Acampamento Sê-
nior acontecerá de 15 a 19 
de março, na Estância Santa 
Paulina, localizada na cidade 
de Potirendaba-SP. Um local 
abençoado que foi projetado, 
exclusivamente, para esta 
finalidade e construído por 
campistas de forma particu-
lar como reconhecimento e 
agradecimento às graças e 
bênçãos recebidas por oca-
sião do Acampamento que 
participaram.

Sempre em obediência 
aos ensinamentos da Igreja 
Católica, o Acampamen-
to proporciona uma nova 
experiência sob um novo 
formato, uma nova maneira 
de evangelizar. Com alegria 
e dinamismo, é aplicada com 
novo ardor, novos métodos 
e nova expressão, ou seja, 

Dia 19 de março, celebra-
mos o dia de São José, esposo 
de Maria e pai adotivo de 
Jesus. Obediente a Deus, ele 
aceitou com toda humildade a 
missão que o Senhor lhe con-
fiou, teve todo entendimento 
sobre a paternidade divina. 
São José sempre buscou sua 
orientação de vida a partir do 
Espírito Santo e, por conta 
disso, sempre soube com-
preender a missão dada por 
Deus e se dedicou a fazê-la 
da melhor maneira possível. 

São José também disse 
“sim” a Deus, pois ele pre-
cisou renunciar seus medos 
e angústias, sendo a sua fé 
infinita em Deus a base para 
acreditar que Deus tinha um 
propósito grande em sua vida. 
Podemos dizer, baseados nas 
histórias bíblicas, que São 
José foi um homem simples e 
humilde, pois ensinou a Jesus 
a importância de exercer um 
trabalho digno e honesto.

Que neste dia 19 de março, 
possamos recordar todo amor, 
fé e obediência de São José 
por Deus e nos espelhemos 
em seu exemplo de vida. Que 
assim como ele, saibamos 
ouvir o que Deus tem para nos 
dizer e realizar suas vontades 
em nossa vida. 

São José, rogai por nós! 

sÃO JOsé, 
PADROeIRO DA 
NOssA CIDADe
Desbravamento e ocu-

pação do solo do sertão 
brasileiro. Assim começa a 
história de São José do Rio 
Preto, quando, a partir de 
1840, mineiros fixaram-se 
aqui e deram início à explo-
ração agrícola e à criação de 
animais domésticos.

Em 1852, Luiz Antônio 
da Silveira doou parte de 
suas terras ao seu santo pro-
tetor, São José, para que o 
patrimônio desse origem a 

uma cidade. Em 19 de março 
daquele ano, considerado o 
dia da fundação da cidade, 
João Bernardino de Seixas 
Ribeiro, que já havia cons-
truído uma casa de sapé nas 
terras do patrimônio, liderou 
os moradores da vizinhança 
para erguer um cruzeiro de 
madeira e edificar uma pe-
quena capela.

A origem do nome do 
município vem da junção do 
padroeiro da cidade — São 
José — e do rio que corta 
o município, o Rio Preto. A 
partir de 1906, a cidade teve 
seu nome reduzido para Rio 
Preto. Somente em 1945, foi 
retomado o nome original de 
São José do Rio Preto.

Fonte: www.riopreto.
sp.gov.br/historia-simbolos

sÃO JOsé: eXeMPLO De AMOR e ObeDIêNCIA A Deus
são José nos ensina que devemos amar a Deus e cumprir sua santa vontade em nossas vidas

3º Acampamento sênior PMJP: com a graça de Deus, 
o Acampamento é uma realidade em nossa paróquia

Equipe de trabalho do 3° Acampamento Sênior da Paróquia Menino Jesus de PRAGA

durante cinco dias a pessoa 
vai para o local do Acampa-
mento onde fará uma intensa 
e renovadora experiência da 
vivência cristã. 

Acampamento não é Re-
tiro, não é Encontro, não é 
Seminário de vida. Acam-
pamento é diferente de tudo 
o que se conhece em termos 
de evangelização, propor-
cionando através deste novo 
formato todas as condições 
para que cada um faça sua ex-
periência pessoal com Jesus.

Hoje, dentro de nossa 
realidade paroquial, o mo-
vimento do acampamento 
é também um importante 
meio de oração, partilha, 
vida em comunidade e estudo 
da Palavra, sempre através 
dos nossos encontros, toda 
quinta-feira, às 20 horas, no 
auditório da paróquia, e tem 
gerado muitos frutos eclesiais 
com o engajamento nas ativi-
dades da igreja pelas pessoas 
que tiveram a oportunidade de 
fazer o acampamento.

Para esta edição do acam-
pamento, as inscrições se 
esgotaram em menos de duas 
semanas (112 inscrições) e 
ainda estamos com uma lista 
de espera com mais de 70 
solicitações de vaga. Tudo 
isso nos dá a certeza de que 
o Espírito Santo é quem nos 
conduz pelo seu caminho. 
Ainda para este ano já estão 
programados mais dois acam-
pamentos: FAC – Formação 
do Adolescente Católico que 
será realizado de 18 a 21 de ju-

lho e 4º Acampamento Sênior 
PMJP que será realizado de 28 
de agosto a 01 de setembro.

Você é nosso convidado 
especial! Programe-se! E 
prepare-se para ter sua vida 
transformada pelo poder do 
Espírito Santo. Venha fazer 
parte desta geração!!!

Que o Menino Jesus de 
Praga nos abençoe.

Entrevista e edição de 
Karina Catelan

 e texto de Carlos Corrêa, 
coordenador Acampamento
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Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Voluntária - 
Cleusa Caluz 

Ramos da Silva

AMOR EXIGENTE

Como seres humanos, de-
vemos reconhecer nossas limi-
tações e procurar superá-las, 
se for para nos tornar pessoas 
melhores; ou aceitá-las quan-
do necessárias, sem mentiras, 
fantasias ou manipulações, 
elevando assim os conceitos 
que implicam a diversidades e 
pontos de vista que contribuem 
muito na construção de nossa 
identidade e status no meio em 
que vivemos. 

As diferenças e papéis exis-
tentes mediante as relações 
caracterizam valores em que a 
partir do papel ou função bem 
assumidos nos torna autênti-
cos. Temos direitos de dormir 
toda noite, de passear, de nos 
divertirmos, de termos paz e 
tranquilidade, de sermos bem 
tratados com respeito e não 
esquecer que também temos 
deveres. Erro é achar que só 
temos direitos. Muito ajuda 
a consciência e uma revisão 
contínua de nossos conceitos 
e que nos leve a aceitar que 
não somos uma fonte ilimitada 
de recursos e que como seres 
humanos estamos propensos 
a não estarmos aptos a tudo 
que nos é proposto, avaliar e 
conhecer os nossos próprios 
limites: naturais, pessoais, 
físicos, emocionais ou econô-
micos e, com isso, saber que 
nossa maturidade e disposição 
vencem quando aprendermos 
a não exceder, mas aceitar os 
nossos limites e, consequen-
temente, dos outros. 

 Não existe nenhuma 
obrigação cerrada de que 
não devemos nos precaver 
e reservar direito de uma 
negativa, se perceber abuso 
ou falta de merecimento na 
solicitação, seja pais/filhos ou 

pessoas do convívio. Deveres e 
obrigações é o que não faltam 
nas exigências encontradas 
nesta vida por parte de filhos 
ou pessoas que, de alguma 
forma, venham necessitar. 
Distinguir entre necessidades 
e desejos para que não sejam 
extrapolados os limites se faz 
necessário. E esta consciência 
das diferenças gera harmonia 
e nos fortalece a não subjugar 
e a não nos sentirmos humi-
lhados quando nos faltarem 
forças para ultrapassar nossos 
limites, seja na família, no 
trabalho, grupo de amigos, 
comunidades ou mesmo na 
sociedade, conservando o 
respeito aos papéis exercidos 
com autoridade, se necessário, 
coerência na autonomia, in-
dispensável amor e conferida 
a valorização do ser que ao 
papel exerce. 

É muito importante co-
nhecer o nosso papel seja 
qual for: pais, professores, 
coordenadores, dirigentes 
etc. A interdependência dos 
papéis promove a participação 
conjunta e a soma de bons 
resultados, a disposição para a 
prática de determinadas ações 
dentro dos limites de cada um. 
Só há pais se existirem filhos 
e filhos se existirem pais. 
Entendemos que sem desvios 
de papéis a participação har-
mônica e disciplinada é que 
gera a valorização pessoal de 
conceitos coerentes de humil-
dade e assertividade mesmo 
com a diversidade. 

O conhecimento de normas 
e regras fortalece o conhe-
cimento dos diferentes tipos 
de recursos ao nosso alcance 
dentro da ética da vida e da 
sociedade sempre alicerçado 

nos direitos e deveres de cada 
um, que sabe até onde ir, onde 
avançar ou exceder, ciente de 
que para se resolver um pro-
blema se faz parte a aceitação 
que o desafio existe e saber da 
própria disposição para dar 
o máximo sem desrespeitar 
a própria capacidade. Cabe-
-nos identificar prioridades 
em situações cotidianas, di-
reitos e deveres, regras e sua 
importância a partir do que 
poderá vir: sentimentos de 
frustrações, perda e criativi-
dade que promova harmonia 
em nossas vidas e das pessoas 
com as quais convivemos e 
que amamos!

Os resultados são posi-
tivos havendo sinceridade e 
franqueza movidas pelo ins-
tinto do amor. É comprovado 
que manipulações, mentiras, 
arrogância e falsidade só ser-
vem para nos manter presos 
às crenças limitantes e que 
precisam ser trabalhadas. O 
direito do outro termina onde 
começa o meu como a todo 
direito que corresponde deve-
res. Há pessoas que se privam 
de necessidades básicas para 
atender aos caprichos dos que 
deles dependem: pais dobram 
sua jornada de trabalho para 
atender aos caprichos dos 
filhos e cônjuges. Gastar só 
o que está a nosso alcance e 
para comprar o que é neces-
sário. Dar limites é ensinar 
que não se vive só no mundo, 
que direitos são iguais para 
todos e meus direitos acabam 
onde começam os direitos dos 
outros!!

Luísa de Marillac nasceu 
em Paris em 12 de agosto de 
1591. Muito jovem ainda, 
ficou órfã de mãe e seu pai 
proporcionou-lhe uma ótima 
educação cristã. Pretendia se-
guir a vocação religiosa, mas, 
por vontade de toda família, 
casou-se com um piedoso 
cristão e teve um filho, que 
herdou a espiritualidade e 
crença dos pais.

Ao ficar viúva procurou 
alívio e consolo em Deus, 
a quem se consagrou intei-
ramente. Decidiu dedicar-se 
por completo às obras de 
caridade e o encontro com 
o Padre Vicente de Paulo foi 
decisivo em sua vida. Nas 
paróquias onde São Vicente 
e seus missionários pregavam 
missões, fundavam confrarias 
de caridade, onde recrutavam 
senhoras piedosas, cujo obje-
tivo era socorrer os pobres e 
enfermos.

São Vicente, vendo que 
era necessário dar a este movi-
mento uma organização bem 
orientada, confiou a Luísa de 
Marillac a missão de inspeto-
ra. Os frutos desse trabalho 
de humildade, dedicação e 
zelo admirável de Luísa não 
tardaram a aparecer. Raros 
foram os casos de paróquias 
onde as confrarias não foram 
fundadas, mas, mesmo nas 
existentes, havia a dificuldade 
das senhoras, principalmente 
as da alta sociedade, de se 
empenharem no serviço de 
dama de caridade.

Cada vez mais ficava clara 
a necessidade de fundar uma 
Congregação religiosa que, 
com mais ordem, dedicação 
e independência, pudesse le-
var adiante essa missão. Não 
tardaram a formar uma pe-
quena comunidade, composta 

apenas de quatro irmãs, tendo 
Luísa como superiora, com o 
voto de servirem os pobres e 
doentes. São Vicente de Paulo 
deu à jovem congregação 
uma regra, surgindo assim a 
Congregação das Filhas da 
Caridade.

Apesar de seu estado de 
saúde ser tão precário, Luísa 
era incansável nessa obra tão 
trabalhosa. Quando em 1652 
Paris foi acometida pela peste, 
Luísa de Marillac e suas filhas 
socorreram e distribuíram o 
necessário sustento a milhares 
de pobres e doentes. Ela via 
nesses infelizes a pessoa de 
Jesus Cristo, tendo em mente 
a palavra do Divino Mestre: 
“O que fizestes a um destes 
pequeninos, foi a mim que 
fizestes”.

Dias antes de sua morte, 
deixou às Irmãs seu testamen-
to espiritual: “Tende grande 
cuidado do serviço dos pobres 
e, sobretudo, vivei juntas 
numa grande união e cordia-
lidade, amando-vos umas às 
outras, para imitar a vida de 
Nosso Senhor. Pedi muito à 
Santíssima Virgem que seja 
sua única Mãe”.

Luísa morreu a 15 de 
março de 1660, alguns me-
ses antes de São Vicente de 
Paulo. Foi beatificada pelo 
Papa Bento XV em 1920 e 
declarada santa em 11 de 
março de 1934 pelo Papa Pio 
XI. Sua festa litúrgica se dá 
em 15 de março.

Santa Luísa de Marillac, 
abençoai os pobres e doentes.

SANTA LUÍSA DE MARILLAC 
nos convida à caridade

3º PRINCÍPIO BÁSICO DO AMOR -EXIGENTE
Os recursos são limitados - Princípio Protetor
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes do mês

Batizado da Olívia, na Capela São Pedro

Olívia é apresentada à comunidade

Formação litúrgica para Ministros 
Extraordinários da Eucaristia

Procissão da Penitência: 
um momento de reflexão 

e espiritualidade
Desde que a paróquia foi fundada, há 21 anos, 

durante a quaresma, às sextas-feiras, às 5h30, 
acontece, tanto na matriz quanto na capela, a 
procissão da penitência, segundo nos relatou o 
Diácono Aristides.  Conversamos também com 
padre Sílvio que nos explicou um pouco do sentido 
deste momento espiritual. Leia abaixo:

“Desde os tempos antigos, a quaresma é consi-
derada um período de renovação da própria vida e, 
para isso, algumas práticas devem ser cumpridas: 
a oração, a luta contra o mal, e o jejum.  A oração 
para pedir a Deus a força para se converter e para 
crer no evangelho; a luta contra o mal para dominar 
as paixões e o egoísmo; e, por fim, o jejum para 
seguir Jesus, o mestre, pois o cristão deve ter a 
força de se esquecer de si mesmo, de não pensar 
nos próprios interesses, assumindo uma postura 
constante, generosa e desinteressada. O jejum, na 
verdade, é uma renúncia do bem próprio em favor 
do bem do outro.

Mas o grande significado da quaresma é o tempo 
de preparação para a Páscoa e de reconciliação. A 
igreja convida que os fiéis façam o sacramento da 
reconciliação, ou seja, da penitência da confissão.

A quaresma é um número simbólico, número 
40, que remete aos 40 dias e 40 noites que Moisés 
passou na montanha sem comer pão, sem beber 
água; também aos 40 dias que Jesus passou no 
deserto sem comer. Entre outros significados, o 
número 40 para os antigos, de modo particular, é 
um período de preparação para receber algo muito 
importante. Foi assim com o dilúvio que durou 
40 dias e 40 noites e preparou a humanidade para 
uma nova fase.  O povo de Israel passou 40 anos 
no deserto para receber a terra prometida. Também 
40 dias e 40 noites, Elias caminhou para alcançar 
a montanha de Deus.” 

Para que a comunidade se prepare bem, a paró-
quia oferece um momento de reflexão e retomada 
de toda essa simbologia fazendo a procissão da 
penitência que significa a caminhada do povo de 
Deus. Durante a procissão, é feita a via sacra que 
recorda os passos de Jesus, a Paixão, Morte e a 
sua Ressurreição, como nos explicou o Diácono 
Aristides. Após a procissão da penitência, sempre 
acontece uma celebração com a distribuição da 
Eucaristia ou uma missa para que as pessoas se 
abasteçam de Deus. 

Acordar de madrugada durante as sextas-feiras 
da quaresma não é um compromisso obrigatório 
pelas leis da Igreja, mas, certamente, o sacrifício e o 
momento de oração nos levam a vivenciar 
ainda mais a presença de Deus 
em nossas vidas. Gabriela 

Dias

Aniversariantes do mês
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As histórias que serão 
contadas aqui não 
são de sucesso pro-

fissional e sim de sucesso 
pessoal, daquelas que fazem a 
diferença na vida de alguém... 
de mulheres que batalham 
todos os dias, seja em casa, 
no trabalho ou na igreja. Uma 
singela homenagem da Paró-
quia Menino Jesus de Praga 
a todas as mulheres. 

Todos os dias, bem cedo, 
há cerca de 8 anos, Vera He-

lena Rosário Faloppa tem um 
papel importante para fazer: 
ela estuda, lê e interpreta 
o evangelho. Uma agenda 
denominada como “bíblica” 
recebe todos os rascunhos. De 
dois anos para cá, com a tec-
nologia, essas palavras toma-
ram uma grande proporção na 
vida da Vera quando resolveu 
compartilhar com as pessoas 
a palavra de Deus. “Me sinto 
muito feliz e realizada em 
fazer isso, é uma pequena 

Nathane
Piloto

DIA 
INTERNACIONAL 

DA MULHER

semente que a gente planta e 
vai germinando.”

O retorno que recebe de 
todos é positivo, e esse sen-
timento é usado como um gás 
para motivá-la a continuar 
escrever. Não existe um mo-
tivo específico para isso, ela 
sentiu em seu coração que 
deveria ajudar ao próximo 
de alguma forma, e sente que 
ainda é pouco. “Onde quer 
que eu esteja, eu nunca deixo 
de fazer. Mesmo viajando, em 
outro estado ou até mesmo 
em outro país. Tento achar as 
palavras que tocam meu co-
ração, e que se encaixam em 
mim, dessa forma vai tocar as 
pessoas também. Faço porque 
enriquece a vida: a minha e a 
das pessoas.”

Sandra Freire sempre acre-
ditou que Deus fosse bom, 
que Ele deseja o melhor para 
todos e não desampara seus 

filhos. A psicóloga e também 
pedagoga foi abençoada com 
o sacramento do matrimônio 
por 10 anos. “Aos 32 anos 
de idade, sofri com a morte 
repentina do meu esposo e 
vivi uma situação difícil. Na 
época com três filhos, Bruno 
de 7 anos, Gabriele de 6 anos 
e Amanda que completou um 
ano no dia da missa de sétimo 
dia do seu pai.”

Para ela não foi fácil se 
adaptar às mudanças; os pa-
péis comuns de uma mulher 
tiveram que ser reformulados 
e complementados com ou-
tros. “Mediante a situação de 
tristeza pela perda e alegria 
pelas três vidas que Deus nos 
deu, busquei força dos céus e 
fiz deste momento difícil uma 
oportunidade de aprender, 
crescer, mudar e me tornar 
uma pessoa melhor.”

Hoje é realizada profissio-

nalmente como coordenadora 
de uma escola, e também 
espiritualmente como coor-
denadora da Capela São Pe-
dro, serva do grupo de oração 
Restaurados nas Chagas de 
Cristo. “Me sinto bastante 
satisfeita e feliz em me tornar 
uma mulher resiliente. Como 
mãe, tenho orgulho dos meus 
filhos, pois cresceram sob a 
orientação do pai celestial.” 

Assim como a delas, há 
muitas outras histórias diárias 
de dedicação em nossa comu-
nidade. Que essas mulheres 
e todas as outras continuem 
nos inspirando a construir 
um mundo melhor, repleto de 
carinho e amor ao próximo. 
Parabéns, mulheres!

Mulheres: histórias diárias 
de dedicação ao próximo

FATOS E FOTOS

Missa do mês de março na Rede Vida

Missa por Cura e Libertação, mês de março

Oração de bênção na empresa 
CONSTRUTALL ,em Mirassol e Olímpia

Visita ao casal Américo 
e Izabel Kaiser, no 
condomínio Jardim 

Botânico, em Bady Bassitt

Preparando o 3º Acampamento 
Sênior da Paróquia Menino 

Jesus de Praga

Pe. Márcio Tadeu 
presidiu 

missa em nossa 
paróquia

Visitando Priscila Lorenzoni no 
bairro Tarraf 2

Visita da família Walker e 
Alessandra Sertoro

Padre Silvio no Retiro anual do Clero, em Agudos

Padre Silvio no Retiro anual do 
Clero, em Agudos

Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória
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FATOS E FOTOS

Bênção das mochilas escolares das crianças 

Aniversariantes do mês do 
Clube de Mães

 Almoço com Orotides e Leila, 
no bairro Tarraf 2 

Alegre visita da família LEVA, de 
Votuporanga 

Abertura da Campanha da 
Energia Solar

Bênção do Salão PRIME no 
Shopping Iguatemy

Bênção de aniversário no BAR 
DO PORTUGUÊS

Bênção na Transportadora 
NIKKEY, na Vila Toninho

 Bênção inaugural na granja 
OLIVEIRA, em Guapiaçu

 Bênção inaugural da farmácia 
ULTRAPOPULAR, em Mirassol

Bênção na residência 
de Bárbara e 

Elisangela, no 
condomínio Village 

La Montagne 

Bênção no restaurante CHELLA GRILL
Bênção na 

residência de 
Bruno e Géssica, 

no bairro São 
Thomaz

Bodas de Prata do casal 
Ademar e Andréia, no 

Condomínio Jardim Botânico, 
em Bady Bassitt 

Missa dos 25 anos da paróquia Senhor Bom Jesus das 
Paineiras, fundada pelo Pe. Sílvio, em Votuporanga 

Missa do Empreendedor, mês de março

Ministério de música Filhos do 
Altíssimo - 4 anos

Maria Paes apresentou seu 1º neto, 
Pietro, filho de Matheus e JaquelineEncontro de Preparação ao Batismo

Coral das crianças na missa 
dominical das 10 horas da manhã

Com a família Cirelli

Missa mensal do 
Apostolado da Oração

Oração de bênção na 
AGROLU-PET SHOP

No Retiro de Carnaval dos 
jovens ALEGRA-TE, em Jaci Oração de Bênção no 

Quintal Food Park

Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória
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Giovana 
Carvalho Cruz - 

Fonoaudiologia - 
PUC-SP e UFMG

Felipe Pereira Correa 
-Administração - 

    PUC SP

Anna Carolina 
Franco - Letras USP 

e UFSCAR

Aiane Castilho Cabral 
- Ciências Biológicas 
- USP e Engenharia 
Mecânica - UNESP

VESTIBULANDOS FORMANDOS

BATIZADOS

CASAMENTOS

Taffarel Borges 
Xavier - formando 

em Engenharia 
de Controle e 
Automação

Isabela, formanda 
em Economia 
Empresarial e 

Controladoria com 
sua mãe Maria 

Helena Carabolante

Os irmãos Rogério e 
Cleverson, formados 
em Engenharia Civil

Gerson e GiselleGabriel e Anna Carolina


