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PALAVRA DO PÁROCO

Tendo vivido de forma 
intensa os inúmeros 
eventos e celebrações 

do mês de abril, chegamos ao 
mês de maio com sua atrativa 
celebração de Maria, mãe de 
Jesus e nossa também e junto a 
ela o especial Dia das Mães. É 
lindo associar Maria às Mães 
aqui da terra.

As diversas imagens de 
Maria que nos apresentam 
veem sempre com rosto 
adocicado e sereno, mas me 
chama muito a atenção de Ma-
ria aos pés da cruz, vendo seu 
Filho Jesus sendo torturado e 
morto para ser fiel ao plano 
do Pai celeste.

Maria em nenhum mo-
mento, com a fragilidade 
feminina e apaixonante figura 
de Mãe, aconselhou seu filho 
a desistir da sua divina mis-
são. Maria, aos pés da cruz, 
coloca sobre seus joelhos e 
em seu colo o filho Jesus tor-
turado e o abraça. E embora 
estivesse com o coração des-
pedaçado de mãe, entrega seu 
filho morto ao Senhor Deus e 
O prepara para a ressurreição. 

Com certeza, disse a Ele 
que não voltasse atrás em 
sua missão e não cedesse. O 
mundo inteiro estava contra 
Ele, querendo que esquecesse 
a vontade de Deus, mas ela O 
incentivou, nutriu, educou e 
O conduziu ali a comtemplar 
o céu e a terra e O preparou a 
aceitar a morte e assim per-
doar os inimigos e alcançar a 
vida para todos nós. 

Mães, que precioso exem-
plo de MARIA. Quando o 

Maio chega trazendo Maria em seus braços 
para que nos abrace com o carinho de mãe

mundo inteiro parece estar 
contra seus filhos dizendo: 
“Goze a vida, que sinta todos 
os prazeres e se entregue à 
bebida, às baladas alucinan-
tes e se esqueça de Deus. A 
televisão, o rádio, os jornais e 
as revistas, a internet, enfim, 
os meios de comunicação em 
geral promovem chamadas 
aos prazeres e convidam a 
viver de maneira pagã. O 
mundo ainda não torturou 
seu filho como fez com Jesus, 
mas anda aliciando, ofere-
cendo prazeres, prometendo 
felicidade, levando-o a errar 

muito, a pecar em excesso 
para afastá-lo de Deus e dos 
mandamentos. 

O mundo, e por trás dele 
o demônio e os seus anjos 
maus, deseja sua destruição, 
quer derrubá-lo. A bebida 
excessiva e o tóxico estão aí 
para acabar com seu corpo, 
o seu espírito e a sua alma; 
prometem muita alegria e 
a fuga dos problemas, mas, 
na realidade, a intenção do 
demônio é afastá-lo do Deus 
vivo e verdadeiro; Daquele 
que é o caminho, a verdade 
e a vida. É isto que ele faz 

quando os atrai para os 
prazeres, querendo tirá-lo 
de casa, aniquilá-lo perante 
ele mesmo, sua família e 
sua Igreja. O mundo pinta 
para ele tudo com cores 
muito atraentes; há toda uma 
sexualidade inconsequente 
que gera depravação, pro-
miscuidade e divide os lares, 
destruindo a família e seu 
amor verdadeiro. 

Maria assim nos ensina 
pela sua fidelidade que, no 
entanto, você não foi feito 
para o mal, nem para o pe-
cado. Deus criou você e sua 
família para o Amor.

É nosso papel de educa-
dores mostrar aos filhos que 
não foram concebidos para 
os prazeres: para as bebidas, 
os tóxicos, o jogo ou o roubo, 
nem para se aproveitar dos 
outros a fim de ganhar mais; 
não foram feitos para a men-
tira, nem para a hipocrisia, 
o ódio ou o rancor;  como 
também não foram feitos para 
revoltar-se consigo mesmo e 
com sua família. Não! Fomos 
feitos por um Deus Amor para 
AMAR. O mundo tem nos 
aliciado para os prazeres e 
por causa deles encontramos 
a infelicidade. 

Penso que assim como 
Maria tomou sei Filho no 
colo, hoje ela toma-nos no seu 
colo, como mãe e nos diz: “ 
Meu filho ou minha filha, veja 
o que o pecado anda fazendo 
em você. No entanto, eu, que 
sou sua Mãe, tomo-lhe no 
meu colo, como tomei o corpo 
do meu Filho estraçalhado na 

cruz. Talvez você não tenha 
errado tanto, mas é infeliz. 
Vejo a infelicidade em seu lar 
dividido, pois seu marido é 
infiel, sua mulher é neurótica, 
seu pai é autoritário demais 
e seu filho muito rebelde ou 
revoltado... Vejo seu coração 
de pai ou mãe despedaça-
do, pequenino, machucado, 
ferido e compadeço-me de 
você. Vejo o coração daquele 
jovem que não está feliz com 
a escola, com o namoro, com 
as amizades e com a família. 
O mundo só lhes apresentou 
a sedução de falsos prazeres 
que vieram acompanhados de 
ódio, rancores, sexualidade e 
prazeres mundanos. Entrego 
todo meu amor de Mãe a 
você; sinta isso agora. Eu 
me condoo por você, para 
lhe cicatrizar seu coração 
ferido. Você precisa muito 
da minha cura de Mãe. Não 
fique pensando muito em seus 
problemas, mas aceite meu 
amor de Mãe Santíssima; eu 
posso interceder ao meu Filho 
para lhe restaurar, estou aqui 
para fazer de você uma linda 
obra de Deus aqui na terra 
porque esse é o desejo de meu 
Filho Jesus!”

Deus abençoe você, filho 
de Maria! E a todas as Mães, 
nossa gratidão, orações e 
admiração!

Pe Sílvio Roberto 
Pároco
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Balanço Financeiro

Trabalho não é algo ruim 
como as pessoas, muitas 
vezes, tendem a achar. Isso 
ocorre, pois elas têm uma 
visão distorcida do trabalho e 
se esquecem de que é algo ne-
cessário e bíblico, inclusive. 
Há várias passagens na bíblia 
que enaltecem o trabalho. O 
que nós temos são sistemas 
políticos econômicos que 
rotulam e julgam a atividade 
laboral. 

Primeiro, o trabalho é 
importante, é necessário e 
dignifica o homem. Segundo, 
quando você tem um propó-
sito, uma missão, um dom, 
trabalhar não é um fardo, 
trabalhar é um prazer, é algo 
maravilhoso, fantástico, as 
pessoas gostam de fazer. 

Trabalhar é ajudar as pessoas 
a resolverem seus problemas. 
Por exemplo: se eu sou um 
gari, tenho um trabalho árduo, 
sacrificante, no sol, na chuva, 
ganho pouco, mas eu ajudo 
a sociedade, deixo a cidade 
mais limpa, ou seja, eu sou 
importante para a sociedade. 
Ter orgulho e reconhecer a 
importância do que se faz é 
fundamental. 

A questão é quem trabalha 
gostar do que se faz; ter pro-
pósito, uma missão. Se assim 
for, ele vai será bem-sucedido 
no trabalho, ajudará as pesso-
as que “comprarão” o serviço 
dele, seja ele empreendedor 
ou empregado.

Com a missão do trabalho 
é resolver o problema, seu 

ou de alguém, isso acaba se 
assemelhando muito com o 
que Jesus fala no evangelho. 
Se eu sou cristão não tem 
como ser apenas dentro da 
igreja, no domingo, e durante 
a semana não agir como um 
no trabalho. Se eu sou cristão, 
eu tenho que respeitar as 
pessoas, tenho que respeitar 
os 10 mandamentos, ser edu-
cado. Se eu tenho uma missão 
bacana, um objetivo com 
meu trabalho que é ajudar as 
pessoas, automaticamente eu 
vou respeitar os clientes, meu 
funcionário e vou respeitar 
meu patrão.

O bom cristão, empre-
endedor, vai fazer três 
coisas para deixar o time 
dele engajado. Primeiro é 

uma remuneração justa, de 
acordo com a carga a que a 
pessoa dedica e o seu grau 
do comprometimento com o 
emprego. Segundo: recom-
pensa por metas, acordo fei-
to entre patrão e empregado; 
e terceiro, reconhecimento, 
fazer as pessoas se sentirem 
valorizadas pelo o que a 
gente faz de melhor, o dom 
do trabalho dele. Existem 
milhares de formas de re-
conhecimento.

Enfim, para encerrar esta 
reflexão sobre o trabalho, 
conversamos rapidamente 
com Edson Gatto,  ex-
-coordenador da Pastoral 
do Empreendedor de nossa 
paróquia que nos falou so-
bre como nós devemos nos 

comportar profissionalmen-
te como cristãos: “Sendo 
cristão, amando o irmão 
como a ele mesmo, respei-
tando as regras da empresa, 
das regras que deve seguir, 
mas ele pode falar “não” 
com uma forma carinhosa. 
Cristão deve se comportar 
como um cristão. Exemplo: 
Jesus Cristo, que amou as 
pessoas e fez o melhor para 
cumprir a missão dele de 
ajudar as pessoas. Nisso 
devemos imitá-lo, inclusive 
durante nossa jornada pro-
fissional diária”, completa 
Edson Gatto.

A Liga do Fígado, junto à 
Liga de Apoio aos Portadores 
de Diabetes, da Faculdade 
de Medicina de São José 
do Rio Preto (FAMERP), 
desenvolverá uma atividade 
com os membros da Paróquia 
Menino Jesus, no dia 22 de 
maio de 2019, às 14h. 

Os estudantes da FA-
MERP irão realizar testes 
rápidos para a detecção de 
Hepatite C e testes para medi-

Comemora-se no próximo dia 1º de maio o “Dia Internacional do Trabalho”

Gabriela 
Dias

Alunos da FAMERP promovem 
campanha na paróquia

ção do nível de glicemia com 
o intuito de identificar grupos 
de risco para a diabetes. Além 
disso, será oferecida uma 
breve palestra para elucidar 
a importância dos hábitos 
para a manutenção da saúde 
do fígado. 

As atividades visam não 
apenas ao bem-estar do 
indivíduo, mas também à 
conscientização da comu-
nidade, já que a prevenção 

é o melhor remédio e a de-
tecção da doença antes de 
se iniciarem os sintomas é 
fundamental para a eficiên-
cia do tratamento. 

Por fim, é importante 
destacar que a atividade não 
irá expor a identidade nem 
o resultado dos testes de 
nenhum dos participantes 
e, muito menos, julgar e 
criticar os hábitos de vida 
da população.
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Ainda falando de Maria, 
aproveitamos aqui 
para falar sobre Nossa 

Senhora de Fátima, cujo dia 
é celebrado em 13 de maio. 
Nossa Senhora de Fátima teve 
origem na cidade de Fátima, 
Portugal, em 1917. A mãe 
de Jesus apareceu para três 
meninos - Lucia de Jesus 
Santos, com 10 anos, e para 
os seus primos - Francisco 
Martos, de 9 anos, e Jacinta 
Martos, de 7 anos.

Nas primeiras aparições, 
as crianças se assustaram, 
mas Nossa Senhora de Fátima 
tentava sempre tranquilizar 
os meninos dizendo para não 
terem medo, e que ela era do 
céu. Nossa Senhora disse para 

rezarem o terço todos os dias 
para alcançarem a paz e o fim 
da guerra.

Essa devoção não ficou só 
em Portugal, como se espa-
lhou para o mundo todo. Em 
nossa paróquia temos como 
exemplo o Cleber Santana, 
que é devoto e também toda 
sua família. Todos os dias 
ele, o filho e a esposa rezam 
o Santo Rosário. 

Ninguém melhor do que 
o próprio Cleber para contar 
como é sua devoção. Por isso, 
conversamos com ele sobre 
esse amor à Mãe de Jesus. 

MM: Você é devoto de 
Nossa Senhora de Fátima? 
Por quê? 

COMO VOCÊ VIVE SUA DEVOÇÃO À MARIA, MÃE DE JESUS E NOSSA MÃE?
Paroquianos explicam seu amor por Nossa Senhora

Você já fez essa pergunta? 
Como você vive sua devoção 
à Maria? Bom, o que a gente 
percebe, indo a celebrações e 
no dia a dia é que muitos bra-
sileiros são devotos a Maria. 
Esse é o caso da Célia Regina, 
paroquiana. “Essa devoção, 
esse Amor por Maria, é difí-

cil de explicar, de falar teria 
que ter uma forma maneira 
de mostrar o nosso coração, 
mas não os vasos, as artérias, 
como os exames, mas o amor, 
o sentimento, o tamanho que 
ele fica com esse amor com 
o carinho que ela tem com 
aqueles que a amam e também 

a seu Filho’’, explica Célia.
Célia é coordenadora do 

Movimento Rosa Mística, 
cuja imagem visita diaria-
mente as casas da paróquia, 
além de ser rezado o terço. 
“Nós já participamos desse 
movimento uns 25 anos no 
Santuário de Nossa Senhora 

de Fátima, e agora na Paró-
quia Menino Jesus, há 4 anos. 
Fazer parte deste movimento 
é muito enriquecedor para 
nossas vidas, pois diariamen-
te ouvimos depoimento de 
cura de graças, e de muitas 
bênçãos, então você se sente 
um mensageiro, alguém que 

transporta graças. Só uma pa-
lavra define isso: Gratidão.’’

Para participar do movi-
mento ou receber a visita da 
imagem em casa é só entrar 
em contato com os coorde-
nadores ou com a secretaria 
paroquial. A agenda para o 
terço é flexível.

13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima

Gabriel  Bonfim

Cleber: Eu me entendo 
por devoto de Nossa Senhora 
de Fátima desde que nasci, 
meu primeiro passeio depois 
que saí da maternidade foi à 
Paróquia Nossa Senhora de 
Fátima, na cidade de Fron-
teira/MG, cidade onde minha 
avó morava e onde mais tarde 
fui batizado e consagrado à 
Nossa Senhora de Fátima. 

MM: Por que amar Nos-
sa Senhora? 

Cleber: Amar Maria San-
tíssima é amar aquele que 
primeiro nos amou; é amar o 
próprio Deus! Pois foi em Ma-
ria que Deus manifestou seu 
poder de forma incondicional. 
Amar Maria Santíssima e ter 

devoção por ela é uma verda-
deira necessidade universal; 
é uma arma de salvação que 
Deus dá àqueles que quer 
salvar! 

MM: Você teria um 
testemunho para nos dar? 

Cleber: Maria Santíssi-
ma, a Medianeira de todas 
as graças, realiza muito em 
nossas vidas. Conheço muitos 
relatos, vivemos muitos em 
nossas vidas todos os dias, 
desde uma reunião onde tudo 
corria para nos prejudicar, e 
após terminar de rezar meu 
rosário (durante a própria 
reunião) o rumo das coisas 
mudam e tudo acaba muito 
melhor que o esperado; até 

mesmo curas de doenças 
deixando os próprios médi-
cos surpresos, foi o caso do 
câncer de mama da minha 
avó, um verdadeiro milagre; 
e muitos outros livramentos, 
verdadeiros milagres que só 
faz nossa fé, amor, carinho e 
devoção pela Mãe de Deus 
e nossa aumentar. Aqui em 
casa nós não somos nada sem 
Maria Santíssima; é Ela quem 
nos apresenta a Jesus; é Ela o 
caminho que nos leva rumo 
ao céu!

fatos e fotos

Oração de 
bênçãos no 
Rodeio de 
Mirassol

Pe Sílvio faz oração de bênção na 
empresa ZMAG Oração de bênçãos na residência 

de Luís Kudo

Oração de bênçãos na residência 
de César e Francine no 

Condomínio Cedro Oração de bênçãos na residência 
de Andréia Figueiredo

Oração de bênçãos na loja WER 
RIDERS

Oração de bênçãos na 
PERFUMISTA no Rio Preto 

Shopping
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Victor 
Dodorico

MÃE: Amor maior, não há!
uma caixinha para termos 
sempre por perto de nós? Esse 
alguém, certamente, seriam 
as nossas mães. Refúgio e 
colo na hora das dificuldades 
e sendo o amparo que mais 
precisamos, elas estão sempre 
por perto.

O significado delas para 
os filhos se resume em duas 
palavras: amor e resiliência. 
As suas relações com os seus 
filhos são as mais prazero-
sas e especiais que se pode 
imaginar; muitos encontram 
nelas motivos para agradecer 
e se espelhar, como é o caso 
do estudante de Odontolo-
gia Samuel (21). “Desde 
sempre ela é minha melhor 
amiga, confidente e aquela 
que me moldou naquilo que 
eu sou hoje, me fazendo ser 
apaixonado por música e me 
ensinando a amar a igreja, 
desde criança.” A união se 
fortaleceu ainda mais, após 
a morte de seu pai, afirma 
Samuel. Para ele, a mãe An-
gela Maria Bellodi Braga é 
uma verdadeira Maria em sua 
casa, não deixando faltar em 
nenhum momento a presença 
de Jesus, destaca o jovem.

A proximidade e o com-
panheirismo favorecem com 
que muitos filhos vivam uma 
excelente relação com as 
suas mães. “Falar de minha 
mãe é falar de bondade, pre-
ocupação, força e presença. 

Ela me ensinou o caminho 
da fé, do amor e da bondade. 
Nossa relação é ótima, além 
de estarmos muito próximas, 
temos uma relação de amor, 
companheirismo, e isso é meu 
alicerce”, destaca Alcymeli 
Rodrigues (38), ao relatar 
sobre sua mãe Rita de Cassia 
Marquesini Rodrigues.

O respeito e o carinho 
caminham sempre juntos, 
destaca o funcionário público 
Fábio Gióli (43), ao falar de 
sua mãe. “Mesmo com a idade 
que tenho, deixo minha mãe 
participar da minha vida, das 
minhas decisões, absorvendo 
todo os seus conselhos”, afir-
ma Gióli.

Ele comenta ainda, que 
essa relação é perceptível por 
sentimentos, e não precisa se-
rem físicos, necessariamente. 
“Minha mãe me conhece tão 
bem que mesmo não dizendo 
nada, ela percebe quando 
estou necessitado, inquieto, 
e é em seu colo que encontro 
o aconchego, em seu olhar 
a doçura, e em seu abraço e 
sorriso que encontro o amor 
mais puro e fraterno”, relata 
Fábio, ao falar de sua mãe 
Irene Vicente Gióli.

Outro exemplo dessa 
relação é o caso da psicólo-
ga Daniela de Lima Bastos 
Signorini (47), que destaca a 
importância da relação com 
sua mãe Maria Célia Roberto 

de Lima Bastos. “Somos uma 
família muito próxima, pro-
curamos sempre compartilhar 
momentos juntos, temos mui-
to amor, transparência, e isso é 
muito bom em nossa relação.” 
Minha relação com a minha 
mãe para mim é fundamental, 
ela é meu porto seguro, ela é 
onde eu busco muitas vezes 
a minha tranquilidade e onde 
eu consigo recarregar no 
colo dela as minhas energias; 
somos muito próximas, agra-
deço muito e me sinto feliz 
por ter essa oportunidade”, 
afirma Daniela.

Para a psicóloga, o res-
peito e o diálogo caminham 
juntos, dando a essência para 
esse relacionamento. “Nós 
temos nossas dificuldades, 
mas conversamos sobre elas, 
nos respeitamos sempre e te-
mos o amor, acima de tudo”, 
comenta a filha.

Além de nos inspirar, as 
mamães também inspiram 
muitas pessoas, como é o 
caso da mãe do advogado 
Alexandre Bernardes Neves 
(41). A Leonor Maria Bernar-
des Neves, que há dezessete 
anos conduz a Pastoral do 
Surdo em nossa diocese, é um 
exemplo de motivação para 
os desafios da vida, segundo 
o filho. “A Mãe, sobretudo, é 
exemplo. É com ela que nós, 
filhos, convivemos a maior 
parte das horas da nossa 

Daniela, mãe Maria Célia

Samuel, mãe Angela

Fábio, mãe Irene Alexandre, mãe Leonor

Alcymeli, mãe Rita

Elas são como luzes que 
nunca se apagam, águias que 
voam alto e não têm medo da 
queda: aprendem, ensinam, 
zelam e detêm do cuidado 
e do colo seguro diante de 
nossas fraquezas.

Sabe aquela história de 
poder guardar alguém em 

primeira infância. Não deixo 
de ter o olhar de matriz, para 
a minha genitora”, destaca o 
advogado.

Que todos os filhos sai-
bam dar em troca todo esse 
amor que as nossas mães 
conseguem transmitir e que 
vem ao encontro com todos 
os propósitos de 
nossas vidas. 

Um feliz dia, 
mães!

Teatro AS SETE DORES DE MARIA na terça-feira da 
Semana Santa na Paróquia Menino Jesus de Praga
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No dicionário, mãe é uma 
mulher que deu à luz, que cria 
ou criou um ou mais filhos. 
Mas discordamos disso por 
muitos motivos que nos mos-
tram que mãe não é só quem 
deu luz à vida. Ser mãe é 
uma imensidão de definições. 
Existem as que têm muitos 
filhos e aquelas que tem só 
um. Ou algumas que não tive-
ram nenhum, mas de alguma 
forma têm laços estreitamente 
ligados no coração. Mãe é 
quem cria, quem ama, quem 
cuida, quem se faz presente. 

Mãe que é mãe sempre 
coloca os filhos em primeiro 
lugar, sejam eles de sangue, 
consideração ou de coração. 
O amor de uma mãe é tão 
grande que ele ultrapassa as 
barreiras genéticas, pois uma 
mãe consegue amar e cuidar 

do próximo com o mesmo 
amor; o instinto de mãe nun-
ca é deixado de lado. Um 
exemplo disso são as mães 
comunitárias, aquelas que 
aceitam a missão dada por 
Deus dentro de uma comuni-
dade de cuidar, zelar, ensinar, 
acolher e aconselhar os filhos 
do próximo.

Em se tratando de mães 
comunitárias, a Ednalva 
Cunha Pereira entende bem. 
Ela é leiga, mas se consagrou 
a Deus, e não tem filhos de 
sangue. Não é por isso que 
ela deixa de exercer o papel 
de mãe. “Ser consagrada é 
ouvir todos os dias o anúncio 
que o anjo fez a Maria de ser 
mãe da  evangelização, mãe 
da humanidade.  Gerar Jesus 
todos os dias não no ventre, 
mas no coração”, disse ela. 

Mãe eM seus diferentes forMatos
Para finalizar, a consagrada 
ainda disse que é um  amor 
maternal com todos os seres 
humanos. “Com o mendigo, 
com o rico, com as pessoas de 
todas as raças. A consagrada 
não se limita a um ou dois 
filhos, mas tem a extensão 
de todos os seres humanos”.

Ser mãe transcende os 
limites da maternidade 

biológica. Ser mãe é 
um dom divino dado 
às mulheres que se 
dispõem a cuidar do 
outro, a zelar por ele 
em suas alegrias e 

tristezas.

Dentre as tantas formas 
de ser mãe, existem aquelas 
que acolhem todos dentro de 
casa e no coração. Não só os 
filhos, mas também genros, 
noras, toda família. A Mércia 
Lourenço Macagnani é uma 
dessas. “Nós nos reunimos 
todos os dias para o almoço 
na minha casa. A família 
toda se vê todos os dias: os 
irmãos, cunhadas, noras, 
genros, sobrinhos... tenho 
uma família muito especial, 
nos amamos  e nos  respeita-
mos”. Sobre ter que dividir o 
amor com as noras e genros, 
ela vê de outra forma. “Não 
divido nada, porque o amor 
que tenho  pelos  filhos e eles 
por mim é diferente do amor 
que sentem pelas esposas”. 
Ela ainda disse que na família 
todos têm o coração enorme. 
“Cabe muito amor, para todo 
tipo de relacionamento, para 
receber e dar, damos muito e 
ainda sobra”. 

“Toda mulher tem em si 
o dom de gerar de alguma 
forma”, foi o que a Irmã 
Rosângela disse. Para ela, o 
dom é um pouco diferente. 
“Como religiosas devemos 
gerar Jesus Cristo em todas 
as pessoas, assim como Maria 
fez”. Ela acredita ser essa a 
maior vocação, como mulher 
e, acima de tudo, religiosa. 
Sobre ser mãe, para ela é 
“despertar Deus e ajudar as 
pessoas a encontrá-Lo, sejam 
elas crianças, adolescentes, 
adultos ou idosos”. 

Ser mãe sempre foi uma 
incerteza para Inês Magosse 
Hortêncio. Quando pôde ser, 
se transformou e se desco-
briu uma mulher guerreira, 
amorosa, determinada e 
sensível. Não bastasse tantas 
alegrias, gerando duas filhas, 
foi agraciada com o dom de 
ser mãe duas vezes e ganhou 
netos. “Deus, na sua infinita 
bondade, reservou este dom 
também de forma partilhada 
no pastoreio das ovelhas, e 
me chamou para o serviço vo-
luntário de agentes da escuta. 
Senti-me motivada a atender 
o chamado Dele e diante 
de tantas graças recebidas, 
senti-me comprometida em 
retribuir o amor infinito de 
Deus por mim.”

A Pastoral da Escuta é 
uma comunidade de pessoas 
que exercem o papel de mãe, 
atendendo as necessidades 
daqueles que buscam alguém 
para ouvi-lo com atenção e 
respeito, seja nos momentos 
de angústia ou de alegria. 
“As pessoas ali são como 
filhos que nascem, crescem e 

se formam. E para caminhar 
com segurança para a vida, 
ofereço minhas orações para 
esses filhos adotivos da mes-
ma forma que faço sempre 
para as filhas biológicas e 
todos os membros da famí-
lia.” No momento da escuta, 
Inês revela que dá vontade 
de colocar todas as pessoas 
no colo e procura expressar 
o amor de Jesus naquele o 
momento. “Procuramos não 
aconselhar, procuramos ouvir 
mais, porém quando necessá-
rio, agimos motivados pelo 
Espírito Santo.”

Maria, mãe de Jesus, é o 
fruto da Associação de Mães 
que Oram pelos Filhos. A pe-
dagogia de Deus de trazer as 
mães para rezarem para seus 
filhos e também pelos filhos 
do mundo veio dela, que foi 
a primeira a ser evangelizada 
e restaurada. Silvana da Sil-
va Cardoso é coordenadora 
do movimento e divide seu 
tempo entre a igreja, seus 
três filhos, seu marido, e seu 
emprego. “Além de frequen-
tar a AMO, sou membro da 
Comunidade Católica da 
União Fraterna, desde sua 
formação. Eu e meu marido 
fazemos parte de eventos e 
encontros e trabalhamos na 
cozinha. Minha filha do meio 
é especial e nesses eventos, 
quando trabalhamos, temos 
que levar ela.”

A maternidade comuni-
tária do movimento vai além 
das mães que oram pelos 
filhos, ali elas também olham 
para as dificuldades de muitas 
outras mães, compartilham 
experiências e oração pelas 
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necessidades dos filhos de 
quem faz parte e dos filhos 
do mundo inteiro. “Apesar de 
toda correria, me sinto melhor 
como ser humano por ajudar. 
Às vezes, ajudo com roupa, 
móveis e também alimentos, 
mas quando não consigo, rezo 
simplesmente”.

Mãe Catequista é 
aquela que evangeliza 
e forma a fé de forma 
sistemática. É aquela 
que desenvolve seu 
trabalho através do 

amor e com o exemplo 
de Maria Santíssima 

transforma vidas.

“Ser mãe e colaboradora 
no serviço a Deus e ao pró-
ximo é, com certeza, muito 
gratificante, pois Deus nos 
capacita quando achamos 
que não daremos conta. Sabe 
aquele milagre que você acha 
que acontece senão você 
não daria conta? Então, ele 
acontece sim... Ah, não posso 
deixar de concordar que o 
trabalho pastoral é uma ma-
ternidade e, principalmente, 
a catequese, pois você faz 
com um amor tão grande, 
com tanta dedicação, que 
acaba achando que é mãe de 
cada criança.  O amor exala 
quando é para servir a Deus 
e ao próximo!”, diz Isabel 
Boni, catequista da paróquia.

 “Adorei falar sobre este 
tema, pois ser mãe e Catequis-
ta são dádivas que recebemos 
sem saber ao certo o porquê e 
nem como fazer. Quando olho 
para meus filhos, penso que 
minha parte na vida destes se-

res que o Senhor me concebeu 
é de fazê-los amar e andar com 
suas próprias qualidades sem 
depender de mim, criá-los 
bem para o mundo.

Na pastoral Catequética 
sempre penso que minha 
maior busca é despertar o 
amor de Jesus na pureza de 
cada um para que os catequis-
tas e os catequizandos andem 
na fé através dos seus dons 
enviados pelo Espírito Santo. 
Para mim, a ligação é direta: 
em casa e na catequese: Mãe 
é o caminho para chegar 
até o amor de Jesus.”, com-
plementa Andrea Luciana 
de Almeida Andrés Gascon, 
catequista da Paróquia

Mãe de Sacerdote é 
aquela que carrega 
em seu ventre os 
novos sacerdotes 

de Deus. É o nosso 
Senhor quem designa 

em seu coração a                         
vocação sacerdotal, 
mas essa vocação 
também acontece 

por meio do ventre e 
coração de uma mãe.

“Antes de mais nada, sei 
que meu filho é muito mais 
de Deus do que meu. Tive a 
graça de gerá-lo e educá-lo, 
mas uma mãe não cria os 
filhos para si, mas sim para 
o mundo, ou melhor, para a 
missão que Deus quer que 
ele cumpra no mundo. Cada 
um escolhe o caminho que 
vai seguir de acordo com sua 
vocação sacerdotal. Só sendo 
mãe de um futuro sacerdote 
para saber alegria que eu 

sinto. É impossível expressar 
em palavras o quanto Deus se 
faz presente em mim.

Eu tenho recebido inúme-
ras graças de Deus por causa 
desse meu filho amado. Deus 
sabe o quanto é difícil para 
uma mãe entregar seu filho. 
Sinto saudades dele, mas me 
consola saber que ele está 
bem e feliz. Sei que é uma 
graça muito grande para uma 
mãe saber que seu filho está 
sempre na presença de Deus e 
como mãe de um seminarista 
me sinto especial e realizada. 
Ter filhos bons é uma grande 
bênção, mas ter um futuro 
sacerdote é Glória muito 
maior.”, diz Josiane Candolo 
Manfiolli, mãe do seminarista 
Miguel Manfiolli Maria.

Mãe com filho no céu é 
aquela cujo o amor transpas-
sa o limite da vida terrena e 
reconhece sua missão de ser 
mãe de um anjo enviado por 
Deus. “A dor de perder um 
filho é permanente, mas hoje 
vejo que é possível seguir 
em frente. Com o objetivo 
de ser ajudada e ajudar mães 
que também perderam seus 
filhos, há seis anos criamos o 
Grupo de Apoio - a Pastoral 
Filhos no Céu - com ajuda 
do Pe. Silvio, na Paróquia, 
e também contamos com o 
apoio da Psicóloga Tati.

Então passamos a convi-
ver com a saudade, entender 
Deus, entender que nossa vida 
tem seu tempo e quando acaba 
o tempo somos chamados de 
volta à casa do Pai. Hoje eu 
consigo escolher do que eu 
quero falar, do que eu quero 

lembrar e isso tem me ajudado 
muito.

Entender que ele ainda 
vive comigo, mas de forma di-
ferente não é simples, porém 
é possível. Nunca pensei que 
um dia conseguiria alcançar 
este estado, mas graças ao 
nosso Grupo, temos a opor-
tunidade de falar de nossos 
filhos, pois na sociedade aqui 
fora muitos não gostam de 
nos ouvir e dizem que é para 
esquecermos; estamos nessa 
vida ainda e ele está melhor 
que nós. Na verdade, estas 
pessoas pensam estar nos 
confortando, mas estão ma-
chucando. Em nosso grupo, 
temos um aprendizado diário 
onde encontro apoio e força 
nos depoimentos de outras 

mães na mesma situação.
As datas comemorativas 

doem muito, mas agradeço 
a Deus a graça de ter gerado 
e convivido com ele estes 
dezoito anos de vida. Esse 
trabalho na igreja é como um 
filho que cuidamos com muito 
carinho, pois nos fortalece na 
fé e faz com que encontremos 
força nessa difícil missão que 
é viver sem a presença física 
desse filho tão amado que 
hoje se encontra na casa do 
Pai.”, finaliza Susana Mara 
Tagliaferro Campania, mãe 
com filho no céu e coorde-
nadora do grupo.

Karina Catelan
Maria Paula Laguna

Nathane Piloto
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Ramos da Silva

AMOR EXIGENTE

O sentimento de culpa nunca 
vem sozinho, pois atrai outros 
derrotistas, como a autopuni-
ção, a autopiedade, a vergonha, 
a frustração, etc. De ordem 
paralisante, tornando a pessoa 
indefesa e sem ação, enquanto 
de outro lado o “a inconsciência 
de culpa” faz a pessoa pensar ou 
crer que “pode” tudo, provando 
sua capacidade, se fazendo 
onipotente e obrigada a fazer o 
impossível para tornar os outros 
felizes e realizados, apesar de 
gerar consequentes inércias 
e inseguras  na resolução de 
conflitos desviando do real foco 
da situação, buscando culpados 
na tentativa de descobrir os 
motivos que a paralisam. 

De caráter libertador aliado 
à consciência de responsabili-
dades pelas ações e atitudes, 
de abandonar medos, angús-
tias, raivas e sentimentos de 
autopiedade, permitindo o 
fortalecimento e livramento da 
culpa, indo ao enfrentamento 
dos desafios, o objetivo deste 
princípio é libertar e como!

Observamos no dia a dia 
tumultuado que os espaços 
entre as pessoas vêm se tor-
nando pequenos; o diálogo vem 
sendo trocado pelas mensagens 
virtuais fazendo com que se 
percam os laços de afetividade, 
até acabando com as formas 
de relacionamentos, pessoas 
sentindo excluídas, inseguras e 
indecisas e dentro da hierarquia 
familiar, pais enfraquecidos 
para atitudes, sem autonomia 
e autoridade necessária, filhos 
isolados buscando suprir por 
outros meios a falta que lhes 
fazem a afetividade, escuta, 
conselhos, regras e ordens 
cabidas aos pais. Surge, então, 
a primeira pergunta: Onde eu 
errei? Com isso iniciam o jogo 
da culpa na tentativa vã de 
descobrir os porquês.

Nenhuma pessoa é totalmen-

O 5º Princípio Básico do Amor-Exigente é: Libertador
“A Culpa”

Rita é o diminutivo 
carinhoso de Marguerita, 
Margarida, isto é, Pérola! 
No Livro dos Provérbios diz 
que uma mulher santa vale 
mais do que uma preciosa 
pérola. Rita, santa jovem, 
esposa, viúva e religiosa 
é esta riqueza do Povo de 
Deus: uma santa mulher!

Rita nasceu em Roc-
caporena, uma pequena 
aldeia de Cássia, na Úmbria 
- Itália, no ano de 1381. Na 
infância, manifestou sua 
vocação religiosa, mas para 
atender o desejo de seus 
pais, já idosos, casou-se 
com um homem que lhes pa-
recia um bom partido, mas 
era violento e agressivo, 
chamado Paulo Ferdinando. 
A tudo ela suportava com 
paciência e oração. A oração 
tão fervorosa e constante 
de Rita, durante 18 anos, 
conseguiu convertê-lo, mas 
suas atitudes erradas do 
passado criaram muitas ini-
mizades e Paulo Ferdinando 
acabou sendo assassinado.

Seus dois filhos, que na 
época eram crianças, ao 
se tornarem adolescentes, 
ficaram sabendo do motivo 
da morte de seu pai e resol-
veram vingá-lo. Rita, mais 
uma vez, através de muita 
oração e penitência, pediu 
a interferência de Deus para 
tirar tal ideia de vingança da 
cabeça de seus filhos, mas 
para perdoarem, conforme 
a doutrina de Jesus Cristo. 
Se isso não fosse possível, 
que Deus os levasse para 
junto Dele. Em menos de 
um ano, os dois filhos de 
Rita adoeceram por conta 
de uma peste que assolou 
a região e faleceram, sem 

concretizarem a vingança.
Ficando sozinha no 

mundo, acreditou, então, 
seguir a vocação de sua 
infância e pediu ingresso 
no Convento das Irmãs 
Agostinianas de Cássia. 
Foi recusada várias vezes, 
mas seu coração de muita 
fé e oração resolveu insistir 
e, em 1407, foi admitida. 
Como religiosa agostiniana 
foi um modelo de caridade 
e oração. Tinha profunda 
compaixão pelo Cristo 
sofrido e abatido na sua 
dolorosa Paixão. Sua fé e 
seu imenso amor eram tão 
intensos que na sua testa 
apareceu um espinho da 
coroa de Jesus, estigma que 
a acompanhou até a morte.

Sua vida é repleta de 
milagres e episódios ma-
ravilhosos. No dia de sua 
morte, a ferida de sua 
testa que antes de aspecto 
repugnante e malcheirosa, 
tornou-se limpa e brilhante, 
exalando suave perfume. Os 
sinos do convento misterio-
samente começaram a tocar, 
convidando a todos da vila 
de Cássia a glorificarem 
a Deus, homenageando a 
alma daquela que vivera 
como santa e como santa 
morrera.

Santa Rita faleceu no 
dia 22 de maio de 1457, aos 
setenta e seis anos de ida-
de, em Cássia, na Itália. É 
padroeira das mulheres que 
sofrem com os maridos e é 
também chamada de Santa 
das Causas Impossíveis.

RITA DE CÁSSIA – a santa 
das causas impossíveiste ignorante das consequências 

de seus atos e escolhas. Cabe a 
cada um assumir integralmente 
a parte que lhe cabe, consciente 
de que sua são as consequências, 
sem que necessariamente outros 
sejam culpados. Isso não deve 
ser confundido com respon-
sabilidade assumida diante de 
um fato pelo qual posso não 
ter culpa, mas pelo qual, segu-
ramente, tenho responsabilida-
des.  Enquanto a culpa leva ao 
imobilismo, responsabilidade 
com culpa não enobrece quem 
assume, mas  chama à ação 
tornando-a mais segura de suas 
escolhas com poder de análise 
e a necessidade de dar uma res-
posta adequada e preparada para 
as consequências que vierem.

Caso de pais separados que 
atribuem a culpa à separação, se 
vivem juntos aderem a culpa da 
mãe fora, se a mãe não trabalhe 
fora a culpa foi porque o mima-
ram muito quando pequeno, ou 
porque ele foi morar com a avó, 
foi um menino muito doente 
de pequeno, a família passou 
por dificuldades financeiras 
ou mesmo por algo que não 
quiseram “ver” e demorado a 
descobrir. A busca continua até 
encontrarem algum ponto onde 
possam se agarrar na tentativa 
de justificar o fato indesejado, 
algo causador que seja culpado. 
Enquanto a culpa tira a liberdade 
e a capacidade de agir da pessoa 
reforçando emoções negativas, 
que dificultam o “uso da razão”, 
além de resultar em incoerências 
inadequadas e fantasiosas, tro-
cada a culpa por desculpa para 
não se fazer nada, sem assumir 
postura, a pessoa perde controle 
sobre si. E apossada da culpa, 
se julga, se condena, se subes-
tima aceitando ser implacável 
consigo longe do realismo que 
está diante dos próprios olhos, 
tornando-a insegura e impoten-
te, fraca e entregue à situação 
se faz menor com necessitada 
de mudança, mas sem força 
para tal.

 Abraçar a culpa é uma de-
cisão pessoal: culpo-me, culpo 
outros ou dou desculpas com 
apego aos erros cometidos me 
fazendo vítima? “Eu não mereço 
isso ou aquilo, que eu fiz ou que 
faço”, mascarando enquanto a 
culpa dificulta a responsabili-
dade, o que resulta em ações 
incorretas. Quando assumida a 
culpa pelos atos que me cabem, 
a razão fica livre para usar o 
conhecimento, a sabedoria, 
encontrar os limites da respon-
sabilidade, o caminho do dever e 
do amor responsável. Sem culpa 
desaparecem os sentimentos 
de raiva, medo, onipotência, 
autopiedade, autopunição. 

A cadeia da culpa é a falta de 
perdão que nos faz prisioneiros 
da dor. Por meio do perdão, se 
cresce, amadurece e fortalece 
o espírito de responsabilidade; 
podem-se tirar grandes lições e 
se tornarem grandes sábios nas 
soluções. Perdoar é dar oportu-
nidade a si mesmo, e perdoar 
ao outro sem confundir perdão 
com desculpa, abraçando a 
falta de coragem de assumir 
os próprios erros descartando 
soluções, não esquecendo que 
as consequências que sofro pela 
falta de perdão são resultados 
das minhas ações por fraqueza 
da culpa! 

Acontece que para mudar 
os rumos das coisas é preciso 
agir, fazer algo, tomar alguma 
atitude e isso só pode ser feito 
no presente. Para tanto é preciso 
lutar contra o sentimento de 
culpa, sair desse jogo onde ora 
se culpa, ora procuram os culpa-
dos, não existindo ganhadores, 
só perdedores. É preciso acabar 
com culpas e culpados, parar 
de fazer-se de vítima, enxergar 
o foco das situações, causas 
e consequências e não buscar 
causas fora dela 
para justificá-las!
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes do mês

Bênção e procissão Domingo de Ramos

Missa Lava pés

1ª Comunhão Capela São Pedro

Padre Leandro 
iniciou a 

celebração 
da Sexta-feira 
santa deitado 
em frente ao 
altar em sinal 
de respeito e 

adoração

Procissão do Senhor morto Adoração à cruz Vigília Pascal... Eis a Luz de Cristo!!!

Batismo dos Catecúmenos

Na Ceia Judaica Cristã da Paróquia Menino Jesus de PRAGA
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FATOS E FOTOS Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória

CasaMeNtos

Casamento de Eduardo e Jackeline Casamento de Murilo e Nathália

Celebração 
da sexta-

feira Santa

Missa 
do 

Lava 
pés

Equipe da Pastoral Familiar 
responsável pelo Encontro de 
preparação ao Matrimônio na 

Paróquia Menino Jesus de PRAGA

Pe Sílvio Roberto com o Neto e 
sobrinhos na Churrascaria Gaúcha

Paroquianos na missa da 
Rede Vida de TV

Na missa da quinta-feira Santa

Na missa da Rede Vida de TV

Pe Sílvio Roberto no encontro dos pais e catequisandos da Paróquia Menino Jesus de PRAGA

Pe Sílvio Roberto e o 
seminarista Miguel na missa 

de Domingo de Páscoa

Pe Sílvio Roberto profere palestra sobre 
SABEDORIA DIVINA no grupo de oração 

da Paróquia Menino Jesus de PRAGA

Pe Sílvio 
Roberto 
profere 
palestra 

aos 
novos 

agentes 
da 

Pastoral 
da Saúde

Visita do pe Marcio Alexander Calais de Roma,  da 
congregação dos Orionitas

Terço da Pastoral da Saúde 
na Capela Ecumênica do 

HOSPITAL DE BASE

Pequeninos do Senhor no encontro de prevenção à dengue

Celebração do Domingo de RamosMomento de Adoração ao Santíssimo Sacramento 
na Quinta-feira Santa

Semana Santa Vigília Pascal sábado Santo

Sexta-feira Santa  Procissão do Senhor morto

Missa do Domingo de Páscoa

Missa de encerramento da novena de Jesus Divina Misericórdia

Rubia e Valter apresentam a 
filha Gabriela
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ANIVERSARIANTES
Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória

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

Batizados no domingo de Páscoa na Paróquia Menino Jesus PragaBatizado do Romeo

Sylvia Cury

Bênção no escritório de Marcelo e 
Andréia Figueiredo

Adolescentes do AJEC-FAC na Vigília de Adoração ao Santíssimo Sacramento na Quinta-feira Santa

Bênção 
dos 

Óleos
CERCO DE JERICÓ na Paróquia Menino Jesus de PRAGA

Em almoço com a 
campista Valéria em 

Nhandeara

Encontro de 
Formação da 
Pastoral da 

Saúde...novos 
agentes com o pe 

Edevandre
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Primeira turma da Paróquia Menino 
Jesus de Praga na 1° Eucaristia


