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Padre SILVIO 
ROBERTO

Caros irmãos,
A mim me encanta as 

celebrações do Espíri-
to Santo em Pentecostes 
associada à festa do Sa-
grado Coração de Jesus, 
porque ambas remetem 
ao Amor de Deus volta-
do para nosso bem, nos-
sa salvação e nosso su-
porte espiritual. Falar e 
celebrar o Espírito San-
to é, na verdade, man-
ter viva a chama do Amor 
de Deus em nós, pois é 
Ele que nos mantém de 
pé na fidelidade ao pla-
no do Pai. É Ele que mo-
tiva nossa espiritualidade 
e nos transforma de ho-
mens velhos em novas 
criaturas. O Sagrado Co-

ração de Jesus é expres-
são do máximo Amor de 
Deus para nós: coração 
esse aberto de amor, mi-
sericórdia e compaixão 
por nossas debilidades 
humanas, pronto a nos 
amar, perdoar e restau-
rar.

Corpus Christi nos 
permite estar em comu-
nhão com o corpo divino 
de um Deus que se fez 
homem partilhando co-
nosco, também como ali-
mento físico e espiritual, 
sua santidade. 

Mês de junho logo 
vem à mente as festivi-
dades dos Santos Popu-
lares: Santo Antônio, São 
João Batista, São Pedro 

e São Paulo. O Santo é 
aquele que ouviu a voz 
do SENHOR e foi cres-
cendo em seu conheci-
mento e na prática do 
amor recíproco (a cari-
dade). Não se conhece 
Santo que não tenha dei-
xado um testemunho for-
te de fé, de oração, vida-
-serviço, despojamento 
e de defesa dos direitos 
fundamentais da dignida-
de da pessoa.

São João Batista, o 
precursor, mártir por pre-
gar a verdade e denun-
ciar a injustiça, exortando 
à conversão, à mudança 
de vida; anuncia o Cor-
deiro de Deus, o Mes-
sias; batiza Jesus no Jor-

dão. 
São Pedro e São Pau-

lo, os dois pilares da Igre-
ja. Pedro, constituído por 
Jesus como o chefe dos 
Apóstolos e da Igreja. 
Cheio de fraquezas, se 
torna forte, decidido, ze-
loso e autêntico na sua 
missão. Paulo, grande 
apóstolo das gentes, ou 
seja, evangelizador mis-
sionário dos pagãos. De 
perseguidor dos cristãos, 
a apaixonado por Cris-
to. Enfrentou açoites, pri-
sões, maus-tratos, nau-
frágios, zombarias por 
Cristo Jesus, e nos dei-
xou um precioso tesouro 
de escritos orientadores 
da nossa vida cristã. 

Mês de junho: rico em celebrações 
diversas na Igreja de Jesus Cristo

Santo Antônio, o mais 
popular de todos os San-
tos do mundo cristão, fiel 
a Deus, caridoso, exímio 
pregador e apaixonado 
pelos pobres com quem 
dividia o pão de cada dia. 

Esses santos nos in-
centivam a também tes-
temunharmos a fé no 
mundo de hoje. O mundo 
clama por amor não das 
aparências, não de po-
ses, mas amor autêntico, 
pois só o amor pode sal-
var a humanidade. 

Que todos tenham um 
santo e abençoado mês 
de junho!

Pe Sílvio Roberto  
Pároco

Junho é um mês cheio de 
significados para a Igre-
ja Católica. Nesse mês, 

comemoramos os santos 
mais populares do Brasil: 
Santo Antônio, São João, 
São Pedro e São Paulo. Al-
gumas pessoas apenas cele-
bram os santos nas “Festas 
Juninas”, mas são poucos os 
que realmente sabem e co-
nhecem a história de cada 
um. 

No dia 13 de junho, é 
comemorada a vida de San-
to Antônio. Muito conheci-
do por sua fama de “casa-
menteiro”, carrega consigo 
uma linda história de de-

voção. Suas pregações fo-
ram responsáveis por trazer 
muitas pessoas que esta-
vam afastadas da Igreja de 
volta a ela. 

A devoção de Kelly dos 
Santos Moreira pelo santo 
veio por meio de sua mãe 
Alaide de Oliveira Moreiro 
que é devota há anos. Além 
do apego pelo santo ter pas-
sado de geração para gera-
ção, Santo Antônio livrou 
Kelly de um mal casamento. 
“Quando fiz a trezena já era 
noiva, pedi para abençoar 
meu casamento, e eu acre-
dito que ele fez com que eu 
descobrisse algumas coisas 

do rapaz que me fizeram ter-
minar o relacionamento. Foi 
um livramento de um casa-
mento com uma pessoa que 
iria me fazer infeliz.” 

São João é festejado no 
dia 24 de junho e é conhe-
cido popularmente como 
“santo festeiro”. Na igre-
ja católica é considerado o 
santo mais próximo de Jesus 
Cristo, ele foi o responsável 
pelo batismo de Cristo. Até 
hoje é conhecido como São 
João Batista por conta da 
sua fé e devoção com o ri-
tual do batismo  junto com a 
Virgem Maria. 

São Pedro e São Paulo 

são comemorados no mes-
mo dia: 30 de junho. São Pe-
dro foi um dos dozes após-
tolos de Cristo, considerado 
o primeiro papa por ter sido 
chefe da comunidade cristã 
após a morte de Cristo. São 
Pedro tem a fama de “por-
teiro” do céu e também é o 
Santo da chuva. São Pau-
lo, também conhecido como 
apóstolo Paulo, tem seu 
nome como um dos princi-
pais do Novo Testamento. 
Sua conversão e pregação 
são exemplos de vida.

A coordenadora de Litur-
gia Solange Contieri Tofani-
ni era devota de São Pedro 

antes mesmo de frequen-
tar a capela. Solange conta 
que sempre pede interces-
são de São Pedro, e a mais 
recente foi na festa do milho 
em Jaci. “Chovia sem pa-
rar no dia, orei em voz alta 
e conversei com São Pedro 
- as pessoas ficavam até me 
olhando - pedindo que ele 
desse uma trégua na chuva, 
pois estávamos festejando 
junto com São Francisco; na 
hora parou de chover e saiu 
o sol.”

A hora e a vez da tradição junina

Nathane
Piloto
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Artigo
Por Diácono Aristides

A FESTA DE 
CORPUS CHRISTI

Roberto Carlos se ex-
pressou muito bem 
ao escrever essa 

canção. É essa a imagem 
que temos dele: de defen-
der os interesses sociais; 
de acolher o próximo, de 
orientar e salvar os irmãos 
“perdidos”.

Impossível assistir a 
uma celebração em que o 
Diácono esteja e não sen-
tir segurança. Sua presença 
transmite seriedade, paz, 
paciência, equilíbrio. Até 
sua fala é mansa, porém 
firme.  Quem já teve opor-
tunidade de receber orien-
tação jurídica com ele pode 
confirmar.

Santista de coração, 
gosta de ler e assistir a fil-
mes. Pai exemplar, bom 
esposo, é aquele amigo de 
todas as horas, sempre com 
um excelente conselho. Fi-
lho de Juventino e Benedi-
ta, nasceu em 02 de junho 
na cidade de Votuporanga 
– SP.

A festa de Corpus Chris-
ti (do Corpo e do Sangue de 
Cristo), celebrada no próxi-
mo dia 20 de junho, foi in-
troduzida no calendário li-
túrgico da Igreja pelo papa 
Urbano IV, em 11 de agos-
to de 1264, diante das po-
lêmicas sobre a presença 
real de Jesus na Eucaristia. 
Desde então, ela é marca-
da por grandes concentra-
ções e procissões do povo 
católico. 

É a festa da presença, é 
a festa da vida de Deus em 
nós. É a festa da comunhão 
de Deus com a humanida-
de. Deus, vivendo neste 
mundo na pessoa de Cristo 
– seu filho – nos amou até 
o fim. Amou-nos tanto a 
ponto de entregar a própria 
vida, num gesto de amor. O 
próprio Jesus dizia que nin-
guém tem amor maior do 
que aquele que chega a dar 
a própria vida por aquele 
que ama! Ele amou inten-
samente e não quis ir em-
bora sem deixar-nos algo: a 
si próprio. 

Na última ceia, na quin-
ta-feira santa, na institui-
ção da Eucaristia, Ele pega 
o pão, o alimento, e trans-
forma no Seu corpo; pega 
o vinho da refeição e trans-
forma no Seu sangue. En-
tão, estes são alimentos da 
nossa vida espiritual. Nós 
temos o alimento do cor-
po, que comemos para ter-

mos saúde. A Eucaristia é o 
alimento espiritual, que nos 
dá força e coragem para 
que possamos vencer as di-
ficuldades e os conflitos da 
nossa vida. É o pão da vida, 
é o pão do céu. É o próprio 
corpo e sangue de Jesus 
que disse que quem quiser 
ter parte com Ele terá que 
beber o seu sangue e comer 
a sua carne. É o alimento 
que alimenta a alma e que 
dá vida plena!  

Jesus também dis-
se: “Quem comer a minha 
carne e beber o meu san-
gue permanece em mim e 
eu permanecerei nele”. É 
o lar construído em nós. É 
Jesus quem constrói a sua 
casa dentro de nós, dentro 
do nosso coração. E aque-
le que comer a minha car-
ne e beber o meu sangue, 
ainda que estiver morto, vi-
verá para sempre. A comu-
nhão, a Eucaristia, é, por-
tanto, fonte da ressurreição 
e da vida eterna. 

Não é só comungar na 
Igreja, no altar na missa 
dominical. Mas é comun-
gar na vida do cristão; é 
comungar na vida do ou-
tro, comungar também nas 
dificuldades e necessida-
des do outro. E essa comu-
nhão no corpo e no sangue 
de Jesus Cristo é para ser 
repetida sempre, na cons-
trução da nova terra e do 
novo céu!  

Defensor da ordem jurídica e 
dos interesses sociais

“Olho no céu e vejo uma nuvem branca, que vai passando, 
Olho na terra e vejo uma multidão, que vai caminhando,
Como essa nuvem branca, essa gente não sabe aonde vai, 
Quem poderá dizer o caminho certo, é você, meu Pai

Em cada esquina vejo o olhar perdido de um irmão,
Em busca do mesmo bem, nessa direção caminhando vem
É meu desejo ver aumentando sempre essa procissão, 
para que todos cantem na mesma voz essa oração”

Marcela
 Pinoti

Aristides Pereira dos 
Santos é Promotor de Jus-
tiça aposentado. Casa-
do com Terezinha, desde 
1976, tiveram três filhas: 
Clélia Maria, casada com 
Camilo; Élvia Maria, casa-
da com Jones e Maria Ce-
cília. A família cresceu. 
Com o casamento das fi-
lhas, ganhou 3 netos: Feli-
pe, Helena e Isabelli, suas 
paixões.

A convite do Padre Ge-
omar e apoiado por toda fa-
mília, foi ordenado Diáco-
no por Dom Paulo Mendes 
Peixoto, bispo de São José 
do Rio Preto, em 2009.

Mas o que faz um di-
ácono?

Os diáconos estão en-
carregados de executar o 
“serviço do ministério de 
Deus”, deixando de ser um 
simples leigo e passando a 
pertencer ao grupo do cle-
ro. O papel do diácono nas 
igrejas católicas contempo-
râneas passa desde o traba-

lho administrativo nas ar-
quidioceses, até funções de 
porteiro e vigia durante os 
cultos e missas. Além dis-
so, sob a observação de um 
sacerdote, o diácono tam-
bém pode realizar algu-
mas cerimônias religiosas, 
como batismos e abençoar 
casamentos.

Diácono Aristides pres-
ta orientação jurídica às 
pessoas carentes na Paró-
quia.  Realiza visitas a hos-
pitais e trabalha no projeto 
social no combate à vio-
lência doméstica e na cons-
cientização dos homens 
que violentaram suas es-
posas ou companheiras no 
lar.

Diácono Aristides, re-
ceba nossos cumprimen-
tos. Que seu novo ano seja 
de muita luz, sabedoria, 
alegria, saúde e paz! Feliz 
aniversário!!
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Balanço Financeiro

A Paróquia Menino Je-
sus de Praga elaborou uma 
campanha para arrecada-
ção entre os paroquianos e a 
comunidade para a instala-
ção de um projeto que con-
ta com a geração de energia 
fotovoltaica.

A responsabilidade am-
biental tem sido um dos as-
suntos mais comentados em 
todo o mundo. Empresas, 
instituições e todas as pes-
soas, de modo geral, têm 
buscado soluções efetivas e 
que demonstrem resultado 
em suas organizações.

Como referência desse 
avanço fundamental para o 
futuro de nosso país e tam-
bém em função do alto va-
lor da conta de energia e 
da consciência ambiental, a 
nossa paróquia lançou uma 
campanha a fim de arreca-
dar fundos para a inserção 
do projeto na comunidade.

Como uma aliada quan-
do o assunto é inovação, 
a energia solar fotovoltai-
ca é obtida através da con-
versão direta da luz em ele-
tricidade por meio do efeito 
fotovoltaico. A  célula foto-
voltaica, um dispositivo fa-
bricado com material se-
micondutor, é a unidade 
fundamental desse processo 

de conversão. 
O membro tesoureiro 

da paróquia, Luiz Eduardo 
B. Ramos, comenta sobre 
a demanda e o investimen-
to para a nossa comunida-
de. “Pela demanda existente 
nas instalações da paróquia, 
temos a necessidade de uma 
geração mensal de energia 
na faixa de 9.000KWH. A 
geração será suficiente para 
suprir todas as necessidades 
da igreja, da casa social e 
da residência do vigário Pe. 
Leandro”, afirma Luiz.

O investimento está orça-
do na faixa de R$230.000,00 
e, na sua execução, as placas 
solares deverão serem insta-
ladas sobre o teto da igreja 
que inclusive já oferece to-
das as condições e posição 
geográfica para o projeto.

O custo mensal de ener-
gia elétrica na paróquia está 
na faixa de R$8.000,00, 
com o projeto a estimati-
va é de que o investimen-
to reduza esse gasto que 
passará a girar em torno de 
R$2.000,00 mensais, favo-
recendo, assim, uma econo-
mia financeira 
e ambiental.

Ana Clara 
Moreno

A Paróquia Menino Je-
sus de Praga celebrará, na 
manhã de 23 de junho, a 
primeira missa destinada 
aos ciclistas. 

O evento começará às 
8h, com os ciclistas pe-
dalando 20 km, saindo da 
Praça Jardim Tarraf II e 
percorrendo algumas das 
avenidas de São José do 
Rio Preto. A pedalada terá 
ritmo leve, típico de pas-
seio; e para segurança dos 
participantes, os organiza-

dores pediram permissão 
para Secretária de Segu-
rança do Trânsito e conta-
rão ainda com o apoio da 
Polícia Militar que dispo-
nibilizará motos batedou-
ros por toda extensão do 
perímetro. Após o trajeto 
serão oferecidos isotôni-
cos, iogurtes, frutas, paço-
cas e refrigerantes para re-
vigorar a energia. 

As dez horas terá iní-
cio a celebração presidida 
pelo padre Silvio Roberto 

que abençoará os ciclistas, 
capacetes e bicicletas. O 
objetivo do evento é a unir 
esporte e fé. Não só os ci-
clistas, mas também prati-
cantes de outros esportes 
estão convidados. O even-
to é gratuito, livre para to-
das as idades e destinado 
a ciclistas e simpatizantes 
do esporte em geral. 

Esporte e fé juntos

Paróquia avança em tecnologia 
e respeito ambiental

Victor 
Dodorico

Participação dos 
paroquianos e 
da comunidade 
é o combustível 

para o sucesso da 
campanha

A adesão da comu-
nidade é fundamental. 
Para a campanha fo-
ram confeccionados 
500 carnês com valor 
unitário de R$500,00, 
divididos em 10 par-
celas de R$50,00. 

O valor total pre-
visto a ser arrecadado 
será de R$250.000,00, 
porém, desse valor, 
R$20.000,00 será 
destinado em prêmios 
para os paroquianos 
que adquiriram os 
carnês e participarem 
dos sorteios que irão 
ocorrer. 

A campanha tem 
como intuito, além da 
responsabilidade am-
biental, oferecer um 
conforto durante as 
celebrações e nas de-
mais dependências da 
paróquia, como sa-
las de reuniões e ca-
tequese. 
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Gabriela 
Dias

A Crisma, ou Confirma-
ção, é o Sacramento pelo 
qual o batizado é fortalecido 
com o dom do Espírito San-
to, para que, por palavras e 
obras, seja testemunha de 
Cristo e propague e defenda 
a fé. A Crisma é para nós o 
que Pentecostes foi para os 
Apóstolos (cf. At 2,1-12).

Nós recebemos o Espíri-
to Santo no Batismo, mas a 
plenitude dos seus dons re-
cebemos na Crisma. É neste 
sacramento que estes dons 
se manifestam com toda a 
força... É como a flor que 
desabrocha e exala seu per-
fume. A matéria da confir-
mação é a unção do Crisma 
na testa, junto com a imposi-
ção das mãos.

A forma é: “Recebe por 
este sinal o Espírito Santo, 
dom de Deus”. O ministro 
da Crisma é normalmente 
o Bispo, mas em casos ex-
traordinários ele pode dele-
gar algum padre para minis-
trar o sacramento. Assim, ao 
receber na fronte o sinal da 
cruz com o óleo perfumado 
do crisma, o crismando re-
cebe uma marca espiritual 
indelével, o “caráter”, que o 
configura mais perfeitamen-
te a Cristo e lhe dá a graça 
de espalhar entre os homens 
o bom perfume de Cristo. 
Com efeito, pelo sacramen-
to da Confirmação, os ba-
tizados são mais perfeita-
mente vinculados à Igreja, 
enriquecidos com uma for-
ça especial do Espírito San-
to e deste modo ficam mais 
estritamente obrigados a di-
fundir e a defender a fé, por 
palavras e obras, como ver-
dadeiras testemunhas de 
Cristo.

Crismar significa fazer um acordo com Deus

No dia 14 de junho, va-
mos ter esta cerimônia na 
nossa paróquia. Por isso, 
conversamos com a coorde-
nadora da Crisma, Suellen, 
para sabermos mais sobre 
este momento tão importan-
te da fé cristã católica e tam-
bém com a crismanda Júlia 
que nos contou como foram 
estes dois anos de prepara-
ção. 

 M.M: Como acontece a 
preparação para a crisma e 
quanto tempo dura?

Suellen: São encontros 
que são realizados 1 vez por 
semana e em cada encontro 
é abordado um tema. São 
dois anos de preparação. 

 M.M: Quais são os re-
quisitos para participar da 
preparação?

Suellen: Para receber a 
crisma, a pessoa precisa ser 
batizada, ter feito a Primeira 
Eucaristia, e ter, no mínimo, 
13 anos.

 M.M: É necessário ser 
participante da nossa Paró-
quia?

Suellen:   Não... a cris-
ma é para todos que querem 
seguir os passos de Deus.

 M.M: Para quando está 
marcada a crisma?

Suellen:  Para o dia 14 
de junho, com a presença 
do Bispo. A santa missa terá 
início às 19h30min e, du-
rante a celebração, teremos 
a crisma. Os crismandos vão 
ter que chegar um pouco an-
tes para fazer a renovação 
do batismo.

 M.M: Além de toda esta 
preparação, ainda haverá 
confissão...

Suellen:  Sim, serão 3 
dias para eles se confessa-
rem, 03, 06 e 10 de junho, 
sempre às 19h30.

 
 M.M: Como foi a pre-

paração da Crisma no seu 
ponto de vista?

Júlia: Foi muito boa, po-
rém não com muita prática 
na minha opinião; só senti 
falta disso.

 M.M: Qual sua expec-
tativa para o dia?

Júlia: Tenho uma expec-
tativa muito boa, pois acre-
dito que no dia rodará um 
monte de energias boas no 
ambiente além de ter res-
ponsáveis orientando.

 M.M:Você pensa em 
seguir participando de um 
dos grupos de jovens da pa-
róquia?

Júlia: Se tiver a oportu-
nidade eu pensaria, pois há 
o incentivo e por experiên-
cia própria em ter participa-
do uma vez, gostaria de ir já 
que compensa muito por ser 

uma experiência incrível.

 M.M:Como foram es-
ses dois anos para você?

Júlia: Foram ótimos. 
Houve conversas de assun-
tos atuais que englobam o 
mundo no geral tratados de 
uma forma mais religiosa de 
pensar, tratando dos prós, 
contras, leis, o que pode ou 
não. Esses anos foram bons 
para aprendizado no ge-
ral, não só no catolicismo, 
aprendizado sobre 
a vida.
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No dia 09 de junho, 
celebramos Pen-
tecostes, que é um 

dia muito especial para os 
cristãos católicos. A pala-
vra Pentecostes é de ori-
gem grega e significa quin-
quagésimo, ou seja, essa 
data representa os 50 dias 
após a Páscoa e ela faz par-
te do calendário cristão, 
mas não é fixa, pois muda 
de período de acordo com 
cada ano. Como está des-
crito no livro de Atos Dos 
Apóstolos, capítulo 2, essa 
data simboliza a vinda do 
Espírito Santo à Terra.

A celebração de Pente-
costes é a complementação 
da Páscoa, o derramamen-
to do Espírito Santo e vem 
ganhando cada dia mais 
significados, pois com o 
passar do tempo o núme-
ro de pessoas que buscam 
assumir um compromis-
so maior com a fé tem se 
tornado maior e a Renova-
ção Carismática Católica é 
uma forma de aceitar esse 
compromisso: “A Renova-
ção Carismática Católica 
tem a missão de ser rosto e 
memória de Pentecostes na 

Igreja Católica, renovando 
as maravilhas da vinda do 
Espírito Santo sobre os dis-
cípulos de Jesus reunidos 
no Cenáculo de Jerusalém 
(At. 2).  Fazer memória 
de Pentecostes é atualizar 
a ação evangelizadora da 
Igreja com poder e mani-
festação dos carismas (II 
Cor. 12)”,  explica Apare-
cido José Santana, membro 
do Grupo de Oração Mãe 
Admirável.

Esse dia é grandioso 
para a Igreja Católica, pois 
é a oportunidade de revi-
ver a experiência, sentindo 
a presença do Espírito San-
to, reacender as esperanças 
e o amor que está presente 
dentro de nós e que preci-
samos expressá-los. “Essa 
data é importante para o 
chamado movimento pen-
tecostal dentro da Igre-
ja Católica. Certo é que, o 
movimento pentecostal já 
estava presente nas Igre-
jas Evangélicas e Episco-
pal tendo como referência 
o evento do derramamen-
to do Espírito Santo em um 
grupo de fiéis reunidos na 
rua Azuza, na Califórnia.” 

esclarece Aparecido. 
Na solenidade de Pen-

tecostes somos chamados 
para sermos propagadores 
pelo mundo afora da pre-
sença viva do Espírito San-
to e invocar a sua efusão 
para a restauração da face 
da terra e para que possa-
mos reviver com a mesma 
força ou até mesmo com 
maior intensidade a experi-
ência dos Atos dos Apósto-
los sobre a Igreja, sobre to-
dos os povos e nações. 

“Falar de pentecostalis-
mo católico é falar do pro-
tagonismo do Espírito San-
to na ação evangelizadora 
da Igreja (Lumen Gentium 
3). O Espírito Santo é o 
principal agente da evan-
gelização (Papa Paulo VI). 
Afinal como ensina o Con-
cílio Vaticano II, a Igreja 
vive no Espírito e pelo Es-
pírito, pois Ele, o Senhor 
da Vida, é quem dá Vida à 
Igreja. É Ele que faz de ho-
mens comuns verdadeiros 
cristãos e santos”, finaliza 
Santana.

Dia 2 de junho é o Dia 
Mundial das Comunica-
ções. E nós, da Pascom, 
Pastoral da Comunica-
ção, temos muito a co-
memorar. Seja por meio 
de fotos, textos ou re-
des sociais, nossa missão 
é transmitir uma mensa-
gem. Além disso:  entre-
ter, divertir, reviver, pas-
sar emoção, sentimento.

Em sua carta sobre o 
Dia Mundial das Comuni-
cações, o Papa Francisco 
usa como tema: “’Somos 
membros uns dos outros’ 
(Ef 4, 25): das comunida-
des de redes sociais à co-
munidade humana”.

A mensagem faz um 
convite para a reflexão 
sobre a relação entre as 
pessoas e a internet. O 
Papa Francisco diz que “a 
Igreja tem sempre procu-
rado que o seu uso sirva 
para o encontro das pes-
soas e a solidariedade en-
tre todos”. 

“Com esta Mensa-
gem, gostaria de vos con-
vidar uma vez mais a re-
fletir sobre o fundamento 
e a importância do nosso 
ser-em-relação e desco-
brir, nos vastos desafios 
do atual panorama comu-
nicativo, o desejo que o 
homem tem de não ficar 
encerrado na própria soli-
dão”, disse o Papa. 

Ele também faz uma 

reflexão sobre o mundo 
virtual e como ele funcio-
na. E destaca alguns pon-
tos, como: “desinforma-
ção, distorção consciente 
e pilotada dos fatos e rela-
ções interpessoais”. Além 
do “uso manipulador dos 
dados pessoais, visando 
obter vantagens do plano 
político ou econômico”. 

O papa reforça a ver-
dade, indica o olhar de 
inclusão e a capacidade 
de compreensão e comu-
nicação entre as pesso-
as que “têm o seu funda-
mento na comunhão de 
amor entre as Pessoas di-
vinas”.

Em relação a esse dia, 
escrevo para homenagear 
todos aqueles que fazem 
parte do time da Pascom. 
Agradecer a cada um por 
contribuir com a comuni-
cação na nossa paróquia, 
uma vez que pelo traba-
lho que fazemos, levamos 
até as pessoas um pouco 
mais de conteúdo.

Parabéns pra todos 
nós que queremos, assim 
como o Papa Francisco, 
que os meios de comu-
nicação sejam cada vez 
mais eficazes no seu tra-
balho, agindo com coe-
rência e com a verdade.

Maria Paula 
Laguna

Dia Mundial das 
Comunicações

Karina  Catelan

A essência do dia de 
Pentecostes para os cristãos

“De repente, veio do céu um barulho 
como o sopro de um forte vendaval, 

e encheu a casa onde eles se 
encontravam. Apareceram então 

umas como línguas de fogo, que se 
espalharam e foram pousar sobre cada 

um deles. Todos ficaram repletos do 
Espírito Santo, e começaram a falar em 
outras línguas, conforme o Espírito lhes 

concedia que falassem.” At 2, 2-4
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Coordenadora do Apostolado da Oração
Regina Céli Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Junho é o mês especialmente dedicado ao Sa-
grado Coração de Jesus. Para o Apostolado da 
Oração e todos os devotos a esse Coração, é um 
tempo de oração profunda e de reparação pelas 
ofensas que Jesus recebe, especialmente no sa-
cramento do seu amor. É tempo de dar graças e 
louvar a bondade e a misericórdia do Coração 
de Jesus pelos inúmeros benefícios concedidos 
a seus devotos.

Essa devoção começou com São João Eudes, 
que viveu de 1601 a 1680, e quis que seus filhos 
religiosos celebrassem a festa solene dos Cora-
ções de Jesus e de Maria. Ele afirmava sobre a 
necessidade de honrar a origem e a fonte de to-
dos os mistérios e ações de Jesus e aquilo que 
fundamenta a dignidade de sua pessoa: o seu 
amor, simbolizado pelo Coração. Diz ainda que 
os homens devem corresponder a esse amor com 
a adoração, o louvor, a bênção, a ação de graças, 
o arrependimento e também pedir e suplicar por 
quem não ama o Coração de Jesus.

Numa época em que a Igreja passava por dias 
difíceis, a França vivia com crises no campo po-
lítico, econômico, religioso e social, Margari-
da Maria Alacoque, uma religiosa que vivia no 
convento de Paray-le-Monial, foi escolhida por 
Deus para revelar ao mundo a espiritualidade do 
Coração de Jesus. Nas aparições que ocorreram 
de 1673 a 1675, Jesus revelou a ela que o amor 
de Deus por nós, sempre misericordioso e fiel, é 

Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus e Imaculado Coração de Maria

continuamente ultrajado pelos homens. Disse ain-
da: “Eis o Coração que tanto amou os homens e 
deles só recebe ingratidões”.

O ato de reparação significa opor-se ao pecado 
e colocar-se a serviço do amor, por isso Jesus pro-
mete: “A todos os que comungarem nas primeiras 
sextas-feiras de nove meses consecutivos, darei a 
graça da penitência final e da salvação eterna”.

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus ga-
nhou toda a Igreja, tornando-se uma das devoções 
mais queridas dos fiéis. Com ela, o fiel aumenta o 
amor pelo Pai a quem ama, espera e perdoa; fre-
quenta mais os sacramentos e promove pela ora-
ção um encontro pessoal e amoroso com o Se-
nhor.

Do mesmo modo, o Imaculado Coração de 
Maria também é ultrajado e ofendido e, com in-
tenção de repará-lo, Nossa Senhora aparece para 
a Irmã Lúcia, uma das videntes de Fátima dizen-
do: “Olha, minha filha, o meu Coração cercado de 
espinhos que os homens ingratos a todos os mo-
mentos me cravam com blasfêmias e ingratidões. 
Tu, ao menos, vê de me consolar, e diz que todos 
aqueles que, durante cinco meses, no primeiro sá-
bado, se confessarem, receberem a Sagrada Co-
munhão, rezarem o terço e me fizerem 15 minutos 
de companhia, meditando os mistérios do Rosá-
rio, com o fim de me desagravar, Eu prometo as-
sistir-lhes na hora da morte, com todas as graças 
necessárias.

SOlENiDADE DO SAgRADO CORAçãO DE JESuS E 
iMACulADO CORAçãO DE MARiA

Tríduo – dias 25, 26 e 27 de junho, 15h, na paróquia
Missa solene e entrega de fitas – dia 28/06, às 19h30, na paróquia

Café da manhã e missa – 29/06, 7h, na paróquia

Missa de Santo Ivo, padroeiro da OAB

Por todo amor que Jesus e Nossa Senhora 
manifestam a seus filhos, nós, do Apostolado da 
Oração, e todo fiel que desejar render-lhe home-
nagens, faremos um tríduo de orações nos dias 
25, 26 e 27 de junho, às 15h, na Igreja e no dia 
28 de junho a Solenidade do Sagrado Coração de 
Jesus se dará numa missa solene às 19h30 com 
entrega de fitas para novos associados.

No dia 29 de junho, às 7 h da manhã, home-
nagearemos o Imaculado Coração de Maria com 
uma missa e, logo após, no Salão Paroquial, par-
tilharemos um café da manhã.

Venha participar conosco!
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Voluntária - 
Cleusa Caluz 

Ramos da Silva

AMOR EXIGENTE

O nosso comportamento, 
de alguma forma, afeta se-
jam as pessoas de minha fa-
mília ou aquele que depen-
de de minhas ações neste 
infinito universo. Sabendo 
disso, se faz necessário es-
tarmos atentos, fazendo do 
nosso comportamento um 
modelo bom a ser seguido. 
Diante de um comportamen-
to inaceitável, não podemos 
competir com o outro agin-
do de forma agressiva ou 
querendo que um compor-
tamento destemperado que 
provoca desavenças, brigas 
e divisões entre pessoas so-
bressaia apenas pelo meu 
ego. Isso só leva a pessoa a 
perder a dignidade e nunca 
será uma boa educação.

Em especial quando se 
trata da relação pais e filhos, 
entendemos ser difícil dese-
jar que os filhos sejam equi-
librados vivendo com con-
dutores em total estado de 
loucura. Isso torna a mis-
são ainda mais difícil. Como 
querer que eles sejam idô-
neos, corretos, verdadeiros 
e livres dos vícios enquan-
to os pais usufruem de certo 
poder e os coloca a uma sub-
missão incerta, com menti-
ras e abusos desenfreados? 
É o mesmo que querer colo-
car Deus na vida dos filhos 
se não se vive uma religião 
ou espiritualidade. Na con-
tramão, com certeza, faltará 
respeito, credibilidade e se-
gurança na hierarquia quan-
to ao papel dos pais, con-
cluindo que quando não se 
dá o respeito, não se é exem-
plo. 

Sabendo que nossos 
comportamentos afetam o 

outro cabe-nos adotar atitu-
des e comportamentos que 
venham influenciá-los po-
sitivamente sem violências, 
sem agressões verbais ou 
físicas, comparações, acu-
sações e gritarias adotan-
do o espírito de espelha-
mento “faça ao outro o que 
quer que te façam”. Os maus 
exemplos dão permissivida-
de a reações e comporta-
mentos piores tornando um 
círculo vicioso em que todos 
os envolvidos sofrem pen-
sando ser cada um o mais 
certo. Portanto o cultivo do 
espírito de sabedoria con-
duzindo os relacionamentos 
sem que os comportamen-
tos sejam motivo de dese-
quilíbrio, seja ele entre pais 
e filhos, casais e amigos, 
cientes de que atitude incon-
sequente ou rebeldia, jamais 
justifica um comportamento 
ou reação absurda. O equi-
líbrio nas decisões para que 
sejam seguras e certeiras se 
faz necessário para se domi-
nar uma situação seja ela de 
sua única autoria ou não. 

O que ocorre, muitas ve-
zes, é que adotamos com-
portamentos padronizados, 
ou seja, cópia do que todos 
vivem tornando-nos vulne-
ráveis em relação ao outro 
e exaltando o ego; no entan-
to, quando somos coerentes 
com o que fazemos e fala-
mos, adotando um compor-
tamento verdadeiro e equi-
librado, colocando com 
firmeza, mas com amor as 
palavras; elogiando quan-
do cabe elogio, corrigindo 
quando necessário e viven-
ciando uma espiritualidade 
real, os pais se tornam por-

to seguro na vida dos filhos 
influenciando-os positiva-
mente a bons comportamen-
tos e atitudes para o bem. 

O bom comportamen-
to dos pais é fator decisivo 
na educação dos filhos que 
veem nas atitudes seguras e 
positivas dos pais um alicer-
ce e, por outro lado, enxer-
gam as consequências cau-
sadas por comportamentos 
mal administrados e sem 
responsabilidades. Uma vez 
que os filhos enxergam nos 
pais exemplos a serem se-
guidos, copiam-nos, o que 
caracteriza comportamen-
to padronizado, também su-
jeitos e previsíveis de erros. 
Entendendo que a atitude de 
uma pessoa com determi-
nado temperamento provo-
ca reação adversa de outra, 
tornando vulnerável a rela-
ção, é necessário estarmos 
atentos e vigilantes em rela-
ção as nossas atitudes, sen-
do equilibrados, tranquilos e 
zelosos contribuiremos para 
uma construção comporta-
mental de sucesso influen-
ciando positivamente aque-
les que de nós esperam ou 
dependam do melhor. Por-
tanto o meu comportamento 
pode ser fator decisivo para 
a boa vivência do outro. Se-
jamos promotores de bons 
comportamentos em que to-
dos possam ganhar. Somos 
seres criados para promover 
harmonia e o bom compor-
tamento é o combustível da 
boa convivência e vivência 
nas relações!  

O 6º Princípio Básico do Amor-Exigente é: Influenciador
“Comportamento”

Coroação de
Nossa Senhora
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes do mês Acampamento JAAC

Coroação de Nossa Senhora pelas crianças e adolescentes da Capela

Os sete dias que an-
tecedem Pentecostes são 
marcados por uma práti-
ca cristã, que apesar de 
acontecer todos os anos, 
é diferente e chama aten-
ção. Conhecida como 
Semana de Oração pela 
Unidade dos Cristãos, 
essa prática tem como 
objetivo unir e aproximar 
os cristãos. 

Para o coordenador da 
pastoral diocesana Diálo-
go Ecumênico e Interreli-
gioso,  Fabiano Passos da 
Silva, a unidade dos cris-
tãos representa a própria 
ação de Deus atuando na 
vida daqueles que acredi-
tam em Jesus Cristo, vis-
to que em Jo 17, 20-23 é 

evidenciado o quanto Je-
sus queria que todos fos-
sem uma unidade, assim 
como ele e o Pai. Fabiano 
destaca que é importante 
ter momentos de encon-
tros, respeito e conheci-
mento mútuo, inclusive 
com a visita de padres e 
pastores: “Isso é fantás-
tico, pois é possível par-
tir de um plano prático 
dado pela convivência, o 
que cria um vínculo entre 
nossos irmãos.”

Esney Menezes e 
Ryordan Salles, pastores 
da Igreja Evangélica, fa-
laram um pouco sobre o 
assunto. Esney ressaltou 
a importância da unidade 
dos cristãos: “Para con-

seguirmos ser parecidos 
com Cristo, precisamos 
imitá-lo em suas atitudes, 
reveladas através da Bí-
blia.” Baseou-se ainda, 
nas palavras de Jo 17, 21, 
em que Jesus disse que 
deveríamos amar o pró-
ximo como a nós mes-
mos, sendo assim, para 
que o mundo creia que 
Deus enviou o seu Filho, 
todos sejam “um”, assim 
como Cristo é com Deus. 
Para Esney, a unidade 
cristã é algo possível que 
está perto de acontecer se 
decidirmos viver o que 
realmente somos – todos 
filhos de um Pai rico em 
amor, que nos aceita, nos 
corrige e nos aconselha a 

ajudar o outro, em vez de 
julgar.  

O pastor Ryordan de-
clarou que a comunhão 
deve ser uma busca cons-
tante pelo Senhor, sen-
do sempre maior do que 
as diferenças e os inte-
resses pessoais. Ele ain-
da reforça o “segredo” de 
como cultivar a unidade 
entre os cristãos: “Para 
que haja unidade, é pre-
ciso amar o nosso irmão 
assim como o Senhor nos 
ordenou em sua Palavra; 
para amar o nosso irmão, 
será necessário conhe-
cê-lo; para conhecê-lo, 
será necessário unir-se a 
ele.” Revela por fim, sua 
expectativa de viver em 

unidade para que o resul-
tado seja a multiplicação 
da família de Deus. 

A Semana de Oração 
pela Unidade dos Cris-
tãos é vivenciada em to-
das as dioceses, com a 
participação do Pontifí-
cio Conselho para Uni-
dade dos Cristãos, res-
ponsável por organizar 
os temas. 

Somos todos irmãos em Cristo

Otávio 
Victor

Ingrid 
Bicker



Jantar Árabe dos ministros da Eucaristia, na Paróquia Menino Jesus de Praga

Na quermesse da paróquia Santa Edwirges

5° grupo da Primeira 
Eucaristia na Paróquia 

Menino Jesus de PRAgA

4° grupo da Primeira 
Eucaristia na Paróquia 

Menino Jesus de PRAgA

3° grupo da Primeira 
Eucaristia na Paróquia 

Menino Jesus de PRAgA

2° grupo da Primeira 
Eucaristia na Paróquia 

Menino Jesus de PRAgA

Agradável visita da jornalista 
gracriela Andrade

Alegria dos 
pequeninos 
do Senhor

Bênção Konigbank

Bênção na loja islavit
Bênção no Estacionamento 

e Foto Ringo

Café teológico sobre 
ecumenismo no auditório 
da paróquia Menino Jesus 

de Praga

Celebrando o Dia das 
Mães com Arthur

Celebrando os 40 anos de luis e lurjan

Missa no 
condomínio 

green 
Valley

Missa no condomínio 
Quinta do golfe

Missa da padroeira no condomínio Recanto Real

Jantar de confraternização 
na residência Bethinha - 

green Valley

Feijoada de confraternização 
da equipe de coordenação do 

Dízimo Paroquial

Curso de formação da 
Pastoral da Escuta

Missa para o empreendedor

Terço das mulheres

Batizados do mês de maio na paróquia Menino Jesus de Praga

No salão paroquial, alunos do 2°ano 
de medicina e enfermagem da Famerp 
promovem palestra sobre o fígado e 

realizam exames para detectar hepatite C

Marcelo M. Mesquita 
e Michele S. Mesquita 

apresentam a bebê lavínia

Renato, da academia 
Space Health, fez doação de 
alimentos para os Vicentinos

Promoção das Pizzas do AJEC

Almoço de confraternização 
na residência de Fada lucy, 

no Condomínio Recanto Real

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

Homenagem ao Hudson 
pelo seu aniversário

Casamento - luis gabriel e lorraineNo aniversário da Geisi

No jantar da Confraria de homens, no Quinta do golfe

Ordenação do neossacerdote, padre João

Retiro do JuPAC, em Jaci
Na Basílica com pe. Torrente
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