
ANO XXI - Nº 244 - ABRIL / 2019

Página 2

Páginas 6 e 7

Saiba mais na página 3

Confira a programação 
da Semana Santa e venha 

vivenciar este grande 
momento de espiritualidade

Você conhece a Novena da 
Divina Misericórdia?

Veja como alguns 
paroquianos e nossos 

sacerdotes vivem a mística 
da Semana Santa

Jesus nos 
chama à 

conversão



ABRIL/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 Ote-

ro, Nemércio Simplicio, Ricardo Piovesan, Terezinha 
Vieira, Iago Gleison, 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

Chegamos a mais uma 
celebração da Semana 
Santa; a maior da nossa 
caminhada cristã, pois nela 
revivemos a paixão, morte 
e Ressurreição do nosso 
Senhor Jesus Cristo. 

Tudo parece ser sinal da 
derrota do Justo, o defen-
sor da vida fora vencido 
pela morte. A força do mal 
pretendia perpetuar uma 
situação de opressão e in-
justiça. Jesus é derrotado... 
um Deus sofre e morre. Ele 
experimentou a dor huma-
na: suas fraquezas ali são 
a nossa fraqueza com Ele, 
ali, abraça nossos pecados 
e a nossa morte. Grita dolo-
rosamente:” MEU DEUS, 

POR QUE ME ABANDO-
NASTES?” e nesse grito 
está o nosso angustiante 
grito. Mas, em seguida, 
Ele nos devolve ao Pai no 
máximo da sua dor quando 
confiante exclama: “ Oh 
Pai, em Tuas mãos devolvo 
meu espírito!”

Diante desse superpoder 
do mal, o homem se sente 
impotente e desesperan-
çado. Mas eis que quando 
o homem menos espera, 
Deus intervém com toda 
a Sua força e derrota as 
forças do mal e da morte. 
Deus subverte as situações 
de morte provocadas pela 
maldade dos homens.

Jesus ressuscita e com Ele 

todos nós ressuscitamos! O 
desânimo é vencido: uma 
revolução aconteceu; a in-
versão de valores registrou 
naquele momento a Vitória 
do bem contra o mal.

Também hoje no mundo 
existem situações nas quais 
a morte domina absoluta e 
o silêncio comemora a sua 
vitória. O poder, o princípio 
da força, a discriminação, 
a injustiça, o fermento da 
astúcia parecem por vezes 
esmagar definitivamente as 
forças da vida e o homem 
se sente como que retraído 
e inerte diante do mal e 
das forças daqueles que 
exercem o poder.

Mas a ressurreição de 

Cristo é sinal de explosão 
da verdadeira vida...aquela 
que vem de Deus: o Justo 
não pode permanecer em 
poder da injustiça e da 
morte; seu sepulcro está 
vazio, Ele entrou para a 
glória do Pai.

Caros irmãos paroquia-
nos, para nós, a Páscoa do 
Senhor, com Sua ressurrei-
ção, é convite a que acredi-
temos que as forças do mal 
e da morte (a injustiça, a 
opressão, a calúnia, o ódio, 
a mentira, a esperteza...) 
não prevalecerão jamais 
sobre a vida, embora na 
aparência possam levar 
vantagem. 

Temos a importante pos-

A PÁSCOA DO SENHOR: A NOSSA PÁSCOA!

sibilidade de celebrarmos 
juntos a Vitória de Cristo 
como nossa Vitória...nós 
que lutamos por trilhar os 
caminhos do Senhor Jesus 
com fidelidade podemos 
ter a garantia de que com 
Ele venceremos também, 
pois Deus nos honrará com 
a Vitória. 

Tenhamos todos uma 
santa, abençoada e feliz 
Páscoa!

Pe. Silvio Roberto 
Pároco

Peça: As Sete Dores de Maria
Data: 16 de abril de 2019

Horário: Após a missa das 19h.

A Paróquia Menino Je-
sus de Praga apresenta, no 
próximo de 16 de abril, 
terça-feira, o teatro “As 
Setes Dores de Maria”, que 
acontecerá na própria Igreja, 
às 20h30.

O Teatro “As Sete dores 
de Maria” aborda a história 
de Nossa Senhora e mostra 
a humildade, força, coragem 
e fé de uma mulher durante 
a vida, paixão, morte e res-
surreição do seu filho. 

A peça apresenta diver-
sos episódios narrados pelo 
Evangelho: a profecia do 
velho Simeão, a fuga para 
o Egito, a perda de Jesus 
aos doze anos durante a pe-
regrinação à Cidade Santa, 
o caminho de Jesus para 
o Gólgota, a crucificação, 
a deposição da cruz, a se-
pultura. 

Luís 
Netto

Luís 
Netto

TEATRO “AS SETE DORES DE MARIA”

Neste tempo da Quaresma 
em que somos chamados à 
conversão, o espetáculo ofe-
rece uma oportunidade para 
repensarmos o verdadeiro 
sentido da vida e o nosso 
compromisso como cristãos, 
um convite a meditar estes 
episódios mais importantes 
que os evangelhos nos apre-
sentam sobre a participação 

de Maria na paixão, morte 
e ressurreição de Jesus. É 
motivo para uma profunda 
reflexão, rica em detalhes, os 
quais vão introduzi-lo na be-
líssima experiência do amor 
de Deus atualizada 
na semana da Paixão 
de Jesus Cristo.

Ve n h a 
prestigiar!

Acontecerá no dia 11 de 
abril no salão Felix Petrolli, 
a Ceia Judaica, sob a batuta 
organizacional de nossa Paró-
quia Menino Jesus de Praga, 
que também será responsável 
pelo buffet da noite.

A Ceia Judaica é uma ceri-
mônia conhecida pela beleza 
apresentada na preparação da 
Semana Santa e cuja intenção 
é retomar o ritual judaico, que 
acorda e revive a Páscoa, a fes-
ta da ressurreição de Cristo. 

O objetivo dessa bela ce-
rimônia é aprofundar o nosso 
entendimento diante da ritu-
alística que a Semana Santa 
apresenta, considerando as 
figuras e as referências ao 
Antigo Testamento, além de 
clarear a compreensão no que 

diz respeito à antiga e nova 
páscoa. Outra característica 
da Ceia Judaica é trazer o 
momento que Nosso Salvador 
escolhe para instituir a Sagra-
da Eucaristia, a Última Ceia.

Todos alimentos servi-
dos na cerimônia carregam 
uma grande importância na 
simbologia que recorda o 
sofrimento do povo judaico, 
como o Maror, Carpás, Matsá, 
Harósset, entre outros.

A organização do evento 
convida a todos para partilhar 
desse momento com evidente 
valor pedagógico e espiritual, 
com o propósito de vivenciar, 
recordar e glorificar a 
simbologia do Antigo 
Testamento.

CEIA JUDAICA



ABRIL/2019 3

Artigo
Por Diácono Aristides

Como será a minha 
Páscoa, a tua 

Páscoa?

Balanço Financeiro

  Ressuscitar é romper o 
próprio túmulo. Aque-
le que “passou pela 

vida fazendo o bem” não 
podia permanecer prisionei-
ro da morte... Cobrimo-nos 
de pedras e rodeamos nosso 
coração de muros. Jesus 
afastou as pedras e derrubou 
o muro... Para os que creem 
em Jesus, a morte não é mais 
o fim definitivo e terrível, a 
ausência completa, a saudade 
sem remédio, a ruptura sem 
esperança, o desespero total. 
Em Jesus, a vida não é tirada, 
mas transformada.

  Mesmo aqui e agora 
há pessoas encerradas nos 
próprios túmulos. Pessoas 
fechadas em si mesmas, em 
seus interesses, construindo 
à sua volta um universo de 

egoísmo e exclusão... Há tanta 
gente com o coração empo-
eirado de tédio, de vazio, de 
falta de sentido. Soterrado ou 
empoeirado, sufocado ou sem 
brilho, nosso coração se faz 
menor, nos mediocrizamos 
e chegamos a achar que o 
túmulo é normal, que a vida 
é assim mesmo e não há sa-
ída ou remédio, a não ser se 
conformar.

  Construir Páscoa, passa-
gem, é não se conformar e 
ressuscitar todos os dias. Ao 
invés de fechar-se, Páscoa 
é comunicar-se. Em tudo 
há um sentido, um brilho e 
uma semente de eternidade. 
Viver a ressurreição de Jesus 
hoje é deixar-se expandir e 
transbordar tudo o que é vida 
dentro de nós.

  É preciso sair do próprio 
túmulo. Ir removendo uma 
a uma as pedras que foram 
soterrando a vida que vive em 
nós. Deixar que a luz ilumine 
e dê brilho aos cantinhos mais 
obscuros e empoeirados da 
nossa história pessoal e so-
cial. Superar nossos medos, 
reconstruir nossos laços com 
a esperança.

  Minha Páscoa, nossa 
Páscoa não pode ser reduzida 
a um ovo de chocolate. Ela 
se realiza quando o túmulo 
fica no passado, esquecido 
e abandonado. Quando o tú-
mulo fica em minha história 
como o casulo fica na história 
de uma borboleta, uma fase, 
um tempo duro e difícil que 
passou, que foi vencido e 
superado!

                          

PROGRAMAçãO DA SEMANA SANTA 2019
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Gabriela 
Dias

A novena da Misericór-
dia foi um pedido de 
Jesus em uma de suas 

aparições à Santa Faustina 
Kowalska, conhecida em todo 
o mundo como a apóstola da 
Misericórdia de Deus. “Eu 
desejo que haja a Festa da 
Misericórdia e que seja no 
primeiro domingo depois da 
Páscoa”. Por isso, é tradição 
que a novena seja feita ini-
ciando na Sexta-feira da Pai-
xão e terminando no sábado, 

véspera do primeiro domingo 
depois da Páscoa, como disse 
o Senhor. 

São nove dias de orações 
em preparação a essa aben-
çoada festa. Segundo nos 
explicou Regina Céli Pinhata 
Novelini, coordenadora do 
Apostolado da Oração, grupo 
que está à frente da novena, 
“no primeiro dia, pede-se por 
todos os pecadores;  no 2º dia, 
pelos sacerdotes e religiosos; 
no 3º dia, pelas almas piedosas 

e fiéis; no 4º dia, pelos pagãos; 
no 5º dia, pelos cristãos sepa-
rados da unidade da Igreja; no 
6º dia pelas almas mansas e 
almas das criancinhas; no 7º 
dia, pelas almas que veneram 
a Misericórdia Divina; no 8º 
dia, pelas almas do purgatório; 
e no 9º dia pelas almas tíbias, 
que são as almas mornas, 
negligentes”.

Jesus determinou à Santa 
Faustina recitá-la em prepa-
ração à Festa da Misericórdia 

“para a conversão do mundo 
inteiro, de modo que toda a 
alma conheça a Misericórdia 
do Senhor e glorifique a sua 
infinita bondade”.

A importância desta no-
vena se dá no atendimento 
ao pedido do próprio Jesus 
para nós e sobretudo para os 
pecadores. É um modo de os 
fiéis irem se preparando com 
seus pedidos, para que graças 
sejam derramadas no encerra-
mento dela. De acordo com 

as pessoas que anualmente 
fazem essa novena, muitas 
graças e bênçãos são derrama-
das e sempre, no ano seguinte, 
voltam simplesmente para 
agradecer. 

Todos estão convidados 
a participar dessa poderosa 
novena na Sexta-feira Santa 
(19 de abril), logo após a Cele-
bração da Adoração 
da Cruz.

NOvENA DE JESUS DA DIvINA MISERICóRDIA

Início da Novena Diácono abençoa os quadros de Jesus da Divina Misericórdia
Jesus da divina 

misericórdia

Essa é a Irmã Faustina 
que recebia de Jesus as 
instruções para a novena

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

Missa de 
Cinzas

Coral Infantil
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A cada acampamen-
to uma nova expe-
riência, uma forma 

nova de ver e sentir o 
amor de Deus. Mais um 
Acampamento Sênior 
da Paróquia Menino 
Jesus de Praga, mais 
uma vez Deus fez. 

A Mariana Spadacio 
foi uma das campistas 
e definiu os momentos 
vividos lá como uma 
nova chance pra sua 
vida. “Significou o meu 
recomeço, uma nova 
chance que eu queria 
ter, mas nem sabia que 
seria possível”. Sobre a 
experiência, ela disse: 
“Foi no acampamento 
que redescobri o grande 
amor de Deus por nós, a 
Sua Força e Misericór-
dia! Lá eu me transfigu-
rei e a partir do dia que 
voltei para casa, renasci 
mais fortalecida e mais 
apaixonada por Deus”.

Outra campista foi 
a Paula Vaccari, que 
quando perguntada 
sobre o que significou 
essa experiência, res-
pondeu: TUDO! “Foi 
incrível viver tudo o 
que vivi lá e entender 
os propósitos de Deus 
para minha vida”. Do 
TUDO, ela resumiu o 
que ficou no coração. 
“Confiar sempre em 
Deus e ter Ele ainda 
mais como Centro da 
minha vida”. Ela fina-
lizou com um desejo: 
“quero conseguir tocar 
o coração das pesso-
as com um pouco do 
amor que senti lá”. Ela 
finalizou dizendo, “está 
muito vivo em mim”.  

“Fui fisgada por Deus, 
era o meu momento” - foi 
essa uma das falas da 
Anna Júlia Bechara, so-
bre o seu acampamento 
sênior. Ela ainda falou 
sobre amizades, céu 

Mais um acampamento... mais um encontro intenso com Deus

Maria Paula 
Laguna

e as experiências que 
viveu. “Eu levo coisas 
maravilhosas. De como 
Deus me ama e hoje 
não quero nunca mais 
me separar disso. Busco 
Deus e os amigos que 
fiz a cada dia mais na 
minha vida”. Ela deixou 
claro, “eu conheci o céu 
durante cinco dias”.

A Mariane Biscassi 

definiu o acampamen-
to como um divisor de 
águas na vida dela. “Me 
deu um norte, ele me 
deu o caminho e falou: 
segue esse caminho, 
é isso que quero pra 
você”. Sobre os cinco 
dias, ela disse que a 
vida é um eterno acam-
pamento. “Temos que 
passar pelas provas 

todos os dias, mas ten-
do Deus no nosso lado 
tudo no fim é sempre 
para o nosso melhor”. 
Ela terminou dizendo 
que isso tudo só con-
firmou o amor que ela 
tem por Jesus.

Esses são alguns 
dos tantos relatos de 
campistas que viveram 
esses cinco dias aben-

çoados: de conexão 
com Deus, renovação, 
amor, cura e oração, no 
3º Acampamento Sênior 
da Paróquia Menino 
Jesus de Praga. Que 
venha o 4º!
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como viver esse momento 
de amor e fé em nossa vida

Convidamos algumas pessoas da nossa comunidade para nos contar 
como elas vivem cada dia da Semana Santa. Confira os depoimentos: 

Viver a semana santa, como filho 
de Deus, é uma enorme responsa-
bilidade para nós, cristãos leigos. 
Esse momento para mim pode ser 
caracterizado como o ponto máximo 
da nossa fé e esperança em um Deus 
Misericordioso e salvador. De nada 
adiantou toda a caminhada de Cristo 
entre os homens e, principalmente, 
do momento de sua condenação até 
a sua ressurreição (momentos por 
nós recordados na Semana Santa), 
se não nos espelharmos nas atitudes 
e ensinamentos de Jesus. 

A atitude de Jesus mesmo sen-
do Deus me chama muita atenção, 
fazendo-se simples e humilde ao 
tomar a iniciativa de lavar os pés dos 
discípulos. Quantas vezes no nosso 
dia a dia queremos ser maiores e os 
primeiros? Jesus com essa atitude nos 
mostra que, muitas vezes, estamos na 
contramão do que ele prega e espera 
de nós.

A Semana Santa que relembramos 
nas celebrações durante a consagração 

REfLEXãO DA LITURGIA 
DA SEMANA SANTA

Ciomar faria 
– paroquiano e 

ministro da Palavra

O Domingo de Ramos me en-
sina que seguir Cristo é renunciar 
a mim mesmo. Celebro 

 a entrada de Jesus em Jerusalém 
montado em um jumentinho – o 
símbolo da humildade – e acla-
mado pelo povo simples que o 
aplaudia como “Aquele que vem 
em nome do Senhor”. O convite 
que tenho é a humildade. 

Eu - como sacerdote que celebra 
os santos mistérios - celebrar o tríduo 
Pascal e a Instituição da Eucaristia - a 
Quinta-feira Santa da Ceia do Senhor 
– é especial, pois foi o dia em que 
nosso Senhor instituiu a Eucaristia e 
também, ao celebrar a Ceia Pascal, o 
Senhor instituiu o sacerdócio. Portan-
to, é do Coração de Jesus que brota o 
ministério sacerdotal, foi o dia em que 
nós todos sacerdotes fomos gerados 
no coração de Cristo.

Por isso, para mim, celebrar este 
dia é algo muito importante; diz muito 
ao meu coração sacerdotal, pois poder 
presidir a Eucaristia, celebrar a ceia 
do Senhor, é como o próprio Cristo, 
porque nós temos na teologia católica 
essa dimensão do sacerdote que age na 
pessoa de Cristo quando ele celebra 
o sacramento, quando ele celebra a 
Eucaristia, quando ele perdoa os pe-
cados, quando ele abençoa, quando 
consagra... o sacerdote é o amor do 
Coração de Jesus, como dizia São 
João Maria Vianney.

Celebrar a Instituição da Eucaristia 
é justamente celebrar o dia em que 
nosso Senhor se entregou para nossa 
salvação. Ele antes de se entregar, 
celebra a ceia - um ritual judaico - 
porém Ele vem dar um novo sentido 
porque Ele é o verdadeiro cordeiro. 
Então, celebrar a Quinta-feira Santa é 
me unir a Cristo e ser o outro Cristo, 
agir na pessoa de Cristo, celebrar re-
sidir por meio das minhas mãos trazer 
o Cristo Eucaristia Vivo para os fiéis.

É também repetir aquilo que o 

DOMINGO DE RAMOS

Geisi Oliveira dos Santos 
- Coordenadora Diocesana 
da Comunicação da RCC

LAvA PéS E INSTITUIçãO 
DA EUCARISTIA

Padre Leandro 
Luis Bernardes 

- vigárioeucarística significa para mim um 
momento de gratidão e alegria em 
saber que Jesus por mim e por nossos 
pecados deu sua própria vida, seu 
corpo e sangue. Contudo, às vezes, 
nos esquecemos de que ele está vivo 
e presente em todos os momentos de 
nossas vidas. 

Peço sempre a Deus que tenha 
piedade de mim, pois apesar de toda 
minha fé, cometo inúmeros erros e pe-
cados e viver intensamente a Semana 
Santa me fortalece na tentativa de me 
tornar uma pessoa melhor. 

Senhor fez, o mandamento do servir 
e não ser servido. Quando nosso 
Senhor, por meio do Evangelho São 
João, narra esse gesto de lavar os 
pés, gesto de humildade e de não 
querer ser servido, pois ele veio para 
servir, eu, como sacerdote, vivencio 
essa dimensão, porque somos nós, 
sacerdotes, que repetimos o que Cristo 
fez: lavar os pés dos outros e outros 
fiéis não podem fazer isso porque é o 
próprio sacerdote que age na pessoa 
de Cristo. 

SEMANA
SANTA
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Karina 
Catelan

Por um tempo, eu fui evangélico/
protestante e ficava inconformado 
como os católicos celebravam a pai-
xão e morte de Nosso Senhor Jesus 
Cristo, sendo que Ele está vivo e não 
morto. Mas, estudando a palavra de 
Deus, identifiquei duas coisas que 
faltavam para completar a minha fé: 
Eucaristia e Nossa Senhora. Quando 
regressei para a Igreja Católica, meu 
coração estava e continua apaixonado 
por Jesus no Santíssimo Sacramento 
do Altar e com muito amor por Maria.

Descobri que a Quinta-feira Santa 
é o dia que a Igreja celebra a instituição 
da Eucaristia, o dia em que o Senhor 
se entregou e se deu como alimento 
por nós e para nós. Para concretizar 
essa entrega Ele deveria passar pela 
paixão, morte e ressurreição!

Não há ressurreição sem antes 
passar pelo calvário, pela porta estreita 
e pelo caminho da cruz. Somente a 
Igreja Católica Apostólica e Romana 
faz os fiéis viverem esse mistério; eu 
nunca imaginei que viveria também 
com tanta intensidade a Semana 
Santa e, em especial, a  Quinta-feira e 
Sexta-feira, pois só assim eu consegui 

Para mim, viver a Sexta-feira Santa 
significa, na verdade, abraçar as cruzes 
de cada dia. Significa quando a dor e 
o sofrimento batem à minha porta e 
eu repito aquilo que São Paulo dizia: 
“completo em minha carne o faltou à 
paixão de Jesus, então abraço as cruzes 
de cada dia.” Abraço esse mistério da 
cruz de Jesus e completo na minha 
carne o que faltou à paixão dele.  

O Sábado Santo ou Sábado de Ale-
luia é o dia da meditação e do silêncio, 
pois é a expectativa de vivermos a 
noite da Vigília Pascal. A celebração 
no sábado à noite é uma Vigília em 
honra ao Senhor, de maneira que 
os fiéis tenham acesas as lâmpadas 
como os que aguardam o seu Senhor. 
Nós, católicos, celebramos a festa da 
ressurreição do Nosso Senhor Jesus 
Cristo. A vitória da cruz, da vida sobre 
a morte e Jesus, filho de Deus, venceu 
a morte para nos salvar. Essa foi a 
missão para a qual o Pai O enviou, e 
a ressurreição é a fé que professamos.

 O antigo testamento também faz 
parte da liturgia do sábado de aleluia. 
É a vitória e a libertação do povo 
de Israel das mãos dos egípcios. A 
missa do sábado de aleluia é a festa 
máxima na nossa igreja e a mais ri-
tualista também.  Consideramos que 
a Semana Santa não é feriado para 
pescarias, bebedeira ou orgias... são 
dias muito fortes e intensos da nossa 

Para nós, a Páscoa representa o 
apogeu da nossa fé e nossa maior 
esperança no mundo novo, renovado 
até a eternidade. Celebrar o domingo 
da Ressurreição é celebrar o domingo 
da nossa libertação para sempre. Mas 
nós não a resumimos a um único dia: 
toda a Semana Santa e todos os prepa-
rativos para chegarmos até o Domingo 
de Páscoa são vividos através das 
vias-sacras, confissão, procissões e 
celebrações que a nossa igreja rica-
mente nos proporciona junto com o 
Retiro da Quaresma. 

Sempre rememoramos esse do-
mingo de Páscoa em toda Eucaristia 

ADORAçãO AO SANTíSSIMO 
SACRAMENTO NA QUINTA à 

SEXTA-fEIRA DA PAIXãO

Daniel Tiago Santos 
- membro da Renovação 

Carismática Católica 
(promove o Grupo de Oração 
na Paróquia Menino Jesus)

alcançar em minha alma o verdadeiro 
sentido da Ressurreição e a fé no San-
tíssimo Sacramento do Altar.

Mais que celebrar, eu vivo esse 
mistério começando na missa de quin-
ta-feira, me colocando na presença de 
Jesus Eucarístico e na madrugada de 
sexta-feira jejuando até a adoração 
da Cruz, às 15h da Sexta-feira Santa, 
para poder celebrar a Páscoa como 
se estivesse vivendo com os Santos 
na época em que Jesus esteve como 
homem neste mundo. 

SEXTA-fEIRA DA PAIXãO

Padre Silvio Roberto 
- pároco

SÁBADO SANTO OU SÁBADO 
DE ALELUIA – vIGíLIA PASCAL

João Brás de 
Lima e Kátia 

Manzano Lima 
– membros do 

CPP, MECE, 
Música e 

Acampamento

fé cristã, pois celebramos a vitória em 
Cristo Jesus. A vitória da vida sobre 
a morte, é o amor vencendo ódio e o 
bem vencendo o mal!

Vivemos intensamente esse tempo 
litúrgico desde o início da quaresma 
até o dia da Páscoa. Tocamos e canta-
mos todos os anos nas missas da Ceia 
do Senhor e do Sábado de Aleluia. 
É uma alegria servirmos na nossa 
paróquia desde a preparação, ensaios, 
recolhimentos, orações, adoração 
e culminando com a celebração do 
Sábado de Aleluia. 

DOMINGO DE PÁSCOA
vera Helena 

Rosário 
faloppa e 

João faloppa 
- paroquianos

que participamos juntos com os ir-
mãos em agradecimento à presença do 
ressuscitado entre nós definitivamente 
e para sempre. 

como viver esse momento 
de amor e fé em nossa vida

SEMANA
SANTA
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Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Voluntária - 
Cleusa Caluz 

Ramos da Silva

AMOR EXIGENTE

O tempo passou, vieram 
inovações e a informatização 
ocupa amplo espaço na vida das 
pessoas e é árdua a cobrança 
para que não se fique para trás. 
Os pais se veem obrigados a 
aderirem a essa dinâmica do 
novo se não quiserem perder 
o espaço de pais na vida de 
seus filhos. O que é conside-
rado “valores” tem perdido 
força, restando uma hierarquia 
familiar desestruturada e, na 
maioria das vezes, invertida.

Pais precisam ser pais para 
que os filhos sejam filhos. Pais 
são pais para guiar, orientar 
e conduzir os filhos, criar 
regras que sejam respeitadas 
e que prepararem os filhos 
para enfrentar o mundo com 
seus valores fortalecidos para 
frustações que vierem ocorrer! 
Entendemos que pais cientes 
do papel devem exercer em 
seus lares com prioridade a 
promoção da harmonia, respei-
to,  confiança, deveres, limites 
centrados na missão de cada 
membro da família e que con-
tribuem para que os seus filhos 
vivam estes mesmos valores 
quando tiverem a sua própria 
família com papéis de pais e 
filhos que fazem complemento 
um do outro, não como opostos, 
mas como parceiros em toda 
situação, as diferenças que 
existem completam, acrescen-
tam, para que cada um possa 
ter o seu lugar bem definido: 
pais no papel de pais, e filhos 
no papel de filhos. 

Neste entendimento mútuo 
e familiar, o fato de pais e filhos 
não serem iguais faz-se soma, 
partilha e não confronto, pois 
pais precisam dar condições 
para o aprendizado dos filhos 
e com a mesma energia deixá-
-los assumirem as responsa-
bilidades das suas escolhas 

cientes de que também serão 
responsabilizados pelas con-
sequências, sejam elas de 
sucessos ou frustrações. É dos 
pais o legado implantado com 
a força da honestidade como 
fator preponderante de base nas 
relações e no lar, certo que se 
os pais não forem referência ou 
um modelo para os seus filhos, 
os “amigos inconsequentes” da 
rua poderão ocupar este espaço 
sem nenhum sacrifício e levá-
-los para distante de tudo isso. 
Portanto os pais jamais devem 
se esquecer de seus papéis de 
pais e os filhos seus papeis de 
filhos!!

Até meados dos anos 70, 
vivia a força maior na educação 
centrada no respeito e obedi-
ência dos filhos aos seus pais. 
Este modelo de educação tinha 
nos pais o centro que movia a 
família. Bastava um olhar para 
entender o recado. Vieram os 
filhos dos filhos que tiveram 
este tipo de educação e, se não 
a maioria, resolvera que tudo 
seria diferente.  Não tratariam 
os filhos da mesma forma que 
os seus pais o trataram. E para 
esta “nova forma” de educação, 
estudiosos defenderam a teoria 
de que os filhos precisavam 
de liberdade para encontrar o 
melhor caminho, terem as suas 
próprias experiências, onde a 
educação não fosse repressora 
e que, em casa, houvesse maior 
diálogo e a oportunidade do 
confronto de ideias. Grande 
parte dos defensores da teoria 
citada, após uma reflexão do 
que aconteceu com a socieda-
de, viram que houve um erro 
de rota e que os principais 
valores que sustentava como 
respeito, verdade, dignidade, 
honra, amor e ética, perderam o 
significado e, pior, a autonomia 
dos pais.  

Ser mais democrático, 
liberal, “amigo” dos filhos, 
vem tomando rumos des-
controláveis pelo excesso e 
igualdade de papéis. Fatos 
ligados às tantas mudanças 
em que vivem os casais que 
com filhos quase que recém 
nascidos trabalham fora e sem 
tempo de desempenharem os 
vínculos paternos acabam por 
fazer trocas do tempo, afeto e 
atenção por excessos materiais 
e, pior, com o sentimento da 
falta que fazem recolhem-se 
mediante sérias atitudes, na 
autonomia que caberiam a eles.  

Na tentativa de diminuir as 
diferenças, esqueceu-se de que 
pais e filhos precisavam ser 
amigos, sim, que respeita e se 
dá respeito, que mede consequ-
ências se preocupando com o 
que sobrará não só para si, mas 
com a dor e marcas que o outro 
possa sofrer, foi confundido 
com a necessidade de que os fi-
lhos precisam de alguém muito 
mais do que amigo, precisam 
de força que os impulsione a 
seguir em frente independente 
do que tenham que enfrentar, 
que terão o alicerce e a força 
impregnada na certeza de que 
para todo o bem os pais estão 
ali, torcendo com entusiasmo 
pelos seus sucessos, chorando 
e sentindo suas dores, em re-
sumo pais que dão tudo de si, 
que educam com amor fazem 
filhos dignos, éticos, humanos 
e vivem na essência sem se 
deixar oscilar para o que é 
ruim e prejudicial aos laços que 
fortalecem a real hierarquia em 
que pais são pais e filhos são 
filhos e não são iguais. 

São Marcos ou João Mar-
cos, hebreu de origem, da tribo 
de Levi, foi um dos primeiros 
discípulos de São Pedro. Como 
havia sido batizado pelo Após-
tolo, ele fora chamado por Pedro 
em sua primeira epístola de 
“meu filho”.

A mãe de Marcos era 
proprietária de uma casa em 
Jerusalém, onde os cristãos 
realizavam suas reuniões. 
Marcos participou da primeira 
viagem apostólica de São Pau-
lo e quando terminou, voltou 
para Jerusalém. Mais tarde, foi 
companheiro de São Paulo mais 
uma vez, quando este esteve 
preso em Roma; então, Paulo o 
mandou aos Colossenses com 
o pedido de que o acolhessem 
bem.

Em Roma, o apostolado 
de Marcos produziu tão belos 
frutos que dia por dia o núme-
ro dos batizados aumentava. 
Substituiu São Pedro numa de 
suas ausências de Roma, aí sur-
gindo um pedido dos primeiros 
cristãos para que deixasse um 
documento por escrito, de tudo 
que tinha ouvido de Pedro sobre 
a vida, a doutrina, os milagres e 
a morte de Jesus Cristo.

Marcos então escreveu o 
Evangelho que leva o seu nome, 
sendo este o mais curto dos 
quatro Evangelhos, pois não 
contém nada sobre a infância de 
Jesus. Ele narra vários milagres 
do Mestre, fala muito da Igreja, 
do chamado e da missão dos 
apóstolos, e sobre a exigência 
para quem quer seguir Jesus 
Cristo, pois a essência deste 
Evangelho é mostrar que Jesus 
é o Filho de Deus.

Após uns anos passados 
em Roma, Marcos pregou o 
Evangelho na ilha de Chipre, 
no Egito e em outros países 

vizinhos. Essa experiência 
missionária foi árdua não só no 
começo, mas sobretudo no final. 
Ele trabalhou 19 anos em Ale-
xandria, onde a Igreja chegou 
a um estado de extraordinário 
esplendor. Tão grande pros-
peridade da causa do Senhor 
não podia deixar de inquietar 
e irritar os sacerdotes pagãos 
contra o grande Apóstolo, por 
isso planejaram sua morte.

Marcos estava celebrando 
os santos mistérios, quando 
o prenderam e, com extrema 
brutalidade, conduziram-no 
pelas ruas da cidade. Na noite 
seguinte, apareceu-lhe um 
Anjo e disse-lhe: “Marcos, 
Servo de Deus, teu nome está 
escrito no livro da vida e tua 
memória jamais se apagará. Os 
Arcanjos receberão em paz teu 
espírito”. No outro dia, 25 de 
abril foi o dia do martírio. Os 
pagãos maltrataram-no de tal 
modo, que morreu, ali, no meio 
das crueldades. Suas últimas 
palavras: “Em vossas mãos 
encomendo o meu espírito”.

No ano 815, suas relíquias 
foram transportadas para Ve-
neza, onde ainda se encontram 
na Basílica de São Marcos. O 
leão é o símbolo deste evange-
lista, que inicia seu Evangelho 
com estas palavras: “Uma voz 
clama no deserto: Preparai os 
caminhos do Senhor, aplainai 
as suas veredas”.

Aproveitando este tempo de 
Quaresma, tempo de conversão, 
sigamos o que São Marcos nos 
diz no capítulo 1, versículo 15: 
“Fazei penitência e crede no 
Evangelho”.

SãO MARCOS: o evangelista nos 
mostra, pelos ensinamentos, ser 

Jesus o filho de Deus
O 4º Principio Básico do Amor Exigente é: Valorizador

“PAIS E fILHOS NãO SãO IGUAIS”
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes do mês

Celebração da palavra e distribuição de cinzas 
presidida pelo Diácono Aristides, na Quarta-

feira de Cinzas

 Missa por Cura e Libertação 
celebrada pelo Padre Tiago 
Henrique da Silva Medeiros

Via-Sacra penitencial, todas as 
sextas-feiras do tempo quaresmal

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

Lançamento do livro 90 ANOS DA DIOCESE de São José do Rio Preto, 
no auditório e salão paroquial da igreja Menino Jesus de Praga
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FATOS E FOTOS Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória

Ariuce e Hélio recebem a visita do padre Cesarino Pietra

Agentes da Pastoral do 
Empreendedor

Comemorando o aniversário 
de Ana Bacherini

Curso de Formação para novos 
agentes da Pastoral da Escuta

Investidura aos novos coroinhas

Jubileu de Prata Sacerdotal do 
padre Aldenir (Bálsamo)

Luciana P. Vieira e Helder M. V. 
da Silva, 30 anos de casados, 

abençoados por Diácono Aristides

Missa por Cura e Libertação e Cerco de Jericó

Oração de bênção na Damme Esmalteria e Escovaria

Oração de bênção na
 Diferente Diva’s, loja 2

Oração de bênção na 
Diferente Diva’s, loja 1

Oração de bênção na Ito Frutas (Ceasa)

Oração de bênção no Colégio 
Pollicare

Padres após o mutirão de 
confissões na região

Pe. Cleomar 
apresenta 
bebê para 

comunidade

Presenteando Adriele Cirelli

Retiro Paroquial de Quaresma Procissão da Penitência

Visitantes de Votuporanga
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ANIVERSARIANTES
Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória

Parabéns a aniversariante, 
Marcela Albarello, 

administradora da página 
Admirados pela palavra do 

padre Silvio

Abilio Carvalho, 101 anos, 
avô do Carlos Renato
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3º Acampamento Sênior da paróquia 
Menino Jesus de Praga


