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Caríssimos irmãos,  

A tônica deste mês de 
julho é o DÍZIMO. A Igreja 
convoca seus membros à 
reflexão dessa realidade 
que faz parte da caminhada 
do cristão fiel na comuni-
dade como ser participativo 
dela. Muitos de nós somos 
indiferentes ao partilharmos 
nosso dízimo e a Igreja so-
fre ao responder com seus 
compromissos econômicos 
por negligência de alguns. 
Infelizmente, muitos até 
estão inseridos nas pastorais, 
ministérios, movimentos e 
grupos,  mas não conseguem 
viver conscientemente essa 

obrigação cristã. 
O DÍZIMO é, na verdade, 

a nossa resposta de Amor a 
Deus e à Comunidade que 
tantos dons nos concedem.
Acompanhemos as reflexões 
e apelos que a Igreja nos fará 
para amadurecermos a nossa 
espiritualidade da partilha e 
compromisso com ela.

Em julho, ainda, cele-
braremos muitos santos. 
Primeiramente, os Santos 
Apóstolos: São Tomé (dia 3 
de julho) e São Tiago (dia 25 
de julho) com o testemunho 
de caminhada ao lado do 
SENHOR Jesus e na im-
plantação das comunidades 
cristãs nascentes. Entre estas 

duas celebrações, está a do 
monge São Bento (no dia 11 
de julho) que testemunhou, 
através do seu viver, a inti-
midade com Deus no silêncio 
e oração. 

Nossa Senhora do Carmo 
(dia 16 de julho) convoca-
-nos à consagração ao seu 
filho Jesus e através do uso 
do ESCAPULÁRIO sejamos 
protegidos pela sua inter-
cessão.

Já as santas Maria Ma-
dalena (dia 22 de julho) e 
Marta (dia 29 de julho) nos 
instigam a degustar a presen-
ça do amigo misericordioso 
Jesus que lhes mudou a vida.

Temos também a come-

moração dos pais de Maria 
Santíssima: São Joaquim e 
Sant'Ana que são celebrados 
pela Igreja no dia 26 de julho, 
a quem damos graças por nos 
terem dado não só a nossa 
mãe, mas, principalmente, 
a mãe de Jesus. Nesse dia, 
celebramos o dia dos AVÓS, 
com todo nosso carinho de 
netos agradecidos. 

Encerraremos o mês com 
a festa de Santo Inácio de 
Loyola (dia 31 de julho), 
fundador da ordem Compa-
nhia de Jesus, na qual o nosso 
Papa Francisco foi prepa-
rado e ordenado sacerdote. 
Na coluna do Apostolado da 
Oração, você encontrará a 

história deste santo.
Vejam que variedade e 

riqueza de celebrações o mês 
de julho nos proporciona, 
ajudando-nos a enriquecer 
nossa espiritualidade cristã. 

A todos, bênçãos sobre 
bênçãos neste novo mês. 

Pe. Silvio Roberto 
Pároco

Você já se perguntou qual seu propósito de vida? 
Ou qual o propósito de vida dessa ou daquela pes-
soa? Já parou para pensar qual o propósito de vida 
do Padre Silvio? E por que será que ele está aqui na 
paróquia Menino Jesus?

Pode ter certeza de que eu não tenho as respostas 
e tenha certeza de que também já fiz várias vezes 
esses questionamentos.Mas creio que uma lição de 
vida que todos tiramos e que hoje rendemos todas as 
honras para homenagear os 41 anos de vida sacerdotal 
do padre Silvio, seja ter um olhar mais humano, ser 
mais humilde e, sobretudo, enxergar com os olhos 
do coração.

Impossível ouvir a música “O tesouro” e não se 
lembrar do Padre Silvio. Impossível pensar em uma 
missa por cura e libertação e não se lembrar de suas 
pregações. Impossível pensar em uma cerimônia de 
casamento e não se emocionar com o Padre conver-
sando com os noivos e cantando para eles.

Impossível pensar em acolhimento e não se lembrar 
dele. Impossível imaginar uma missa e não se lembrar 

Que sorte a nossa!
Padre Silvio comemora 41 anos de vida sacerdotal

Marcela  Pinoti

do padre abraçando crianças e idosos.Impossível 
pensar nos movimentos da igreja e não se lembrar 
das obras que realiza, e melhor, capacita as pessoas 
para serem multiplicadoras de ações do bem.

Falando em multiplicação, como devemos men-
surar os números de suas homilias, suas celebrações, 
seus acolhimentos, seus ministérios, durante esses 
41 anos de sacerdócio??? Quantas famílias foram 
abraçadas em seus lutos?? E quantas crianças foram 
iniciadas em seus batismos e crismas??? Quantas 
famílias foram acalmadas em leitos hospitalares???

Quarenta e um anos do seu SIM padre. Que 
sorte a nossa podermos fazer parte do seu SIM e 
aprender com sua vontade de viver, de servir, de 
unir, de celebrar.

Receba todo nosso carinho e admiração.  O 
Senhor é nosso Tesouro!!!!
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Artigo
Por Diácono Aristides

A igreja proíbe a cremação dos 
corpos? Qual o destino das cinzas? 

Muitas são as pesso-
as que têm como 
último pedido que 

seu corpo seja cremado e, 
para tanto, manifestam essa 
vontade em declaração es-
crita e assinada, com firma 
reconhecida em cartório, nos 
termos do artigo 77, parágrafo 
2º, da Lei Federal 6.015, de 31 
de dezembro de 1973. 

A Igreja Católica proíbe 
ou admite a cremação dos 
corpos? 

Na maior parte de sua 
história, a Igreja Católica 
somente permitiu o enterro 
ou sepultamento do corpo 
após a morte, acolhendo que 
esta seria a prática que melhor 
representava a esperança na 
ressurreição, principalmente 
após a revolução francesa, 
no século XVIII, quando foi 
intensificada a proibição de 
cremação dos corpos de cris-

tãos em razão de campanha 
contra a fé cristã, propagando 
a cremação dos corpos num 
contexto onde se queria des-
truir a fé na ressureição, a fé 
na vida eterna, contrariando 
a doutrina sobre a vida após 
a morte.

Contudo, o Concílio Vati-
cano II deu novas orientações 
para os católicos que desejas-
sem ter seus corpos cremados 
após a morte. A Igreja com-
preendeu que a cremação, 
em muitas situações, se faz 
necessária, principalmente 
em grandes centros, onde não 
há espaço suficiente para o 
sepultamento dos corpos, de 
modo que, ao contrário do que 
muitos ainda pensam, a Igreja 
não é contrária à cremação, 
pois a ressurreição não é da 
identidade material, mas da 
espiritual, que não reside no 
corpo. As Sagradas Escritu-

ras dizem “tu és pó e ao pó 
retornarás”, e isso se torna 
fato na cremação, quando o 
corpo vira cinzas. 

Dito de outro modo, a cre-
mação não atinge o espírito e 
não impede à onipotência de 
Deus de ressuscitar o corpo, 
desde que tal prática não 
negue a doutrina cristã sobre 
a imortalidade da alma e da 
ressurreição dos corpos. 

A respeito do assunto 
também disciplina o Cate-
cismo da Igreja Católica: “A 
Igreja permite a cremação, a 
não ser que esta ponha em 
causa a fé na ressurreição 
dos corpos” (número 2301). 
A cremação não pode ter fins 
supersticiosos, nem de uma 
crença que não condiz com 
a fé católica. 

Igualmente, o Código de 
Direito Canônico, diz: “A 
Igreja aconselha vivamente 

que se conserve o piedoso 
costume de sepultar o cadáver 
dos defuntos; sem embargo, 
não proíbe a cremação, a não 
ser que haja sido eleita por 
razões contrárias à doutrina 
cristã” (parágrafo 3º do artigo 
1176). 

Faz-se necessário men-
cionar também que, mesmo 
orientando que a cremação 
é uma possibilidade digna 
de destino dos corpos após 
a morte, a Igreja ensina que 
as cinzas não podem ser es-
palhadas em matas, no mar, 
divididas entre os parentes, 
mantidas em casa ou usadas 
para fazer lembrancinhas, 
mas, sim, devem ser guar-
dadas num lugar sagrado e 
aprovado pela Igreja,seja 
nos cemitérios ou espaços 
próprios criados para este fim. 

A conservação das cin-
zas num lugar sagrado é 

importante para se manter a 
memória dos fiéis falecidos 
pelos seus familiares. É im-
portante ter um lugar onde 
se possa reverenciar e rezar 
pela memória daqueles que 
caminharam entre nós e agora 
vivem no céu, na morada 
eterna, sobretudo no dia de 
Finados. Nesse sentido, re-
centemente o papa Francisco 
baixou normas sobre sepulta-
mento dos mortos, cremação 
e conservação das cinzas. 

Enfim, apesar da prefe-
rência pelo sepultamento dos 
corpos, a Igreja não proíbe a 
cremação, desde que não seja 
motivada pelo desejo de ne-
gação da fé cristã, bem como 
que haja o devido respeito e 
adequada conservação das 
cinzas. 

Diácono Aristides Pereira 
dos Santos 

Todos sabem o quão 
importante é viver a 
fé em nosso Senhor 

Jesus Cristo.Para tanto, é 
preciso reconhecer que nós, 
seres humanos, somos im-
perfeitos e erramos muitas 
vezes por toda a vida, mas 
quanto antes começarmos 
a praticaros ensinamentos 
de Deus, menor serão as 
chances de pecarmos tanto.

É essencial salientar 
a urgente necessidade de 
inserção dos jovens na 

vida cristã e trazer uma 
metodologia diferente para 
estimulá-los a buscar san-
tidade e felicidade,através 
da renovação pelo Espírito 
Santo. 

Pensando nisso, a Pa-
róquia Menino Jesus de 
Praga convida todos os 
jovens a participar do FAC 
(Formação do Adolescente 
Católico), um acampamento 
realizado com o intuito de 
levar momentos de reflexão 
sobre como a sociedade 

atual e o mundo tecnoló-
gico estão acabando com 
as relações interpessoais e 
distanciando a população 
jovem da palavra de Deus. 

Carlos Corrêa, um dos 
diretores do acampamento, 
revela que suas expectativas 
aumentam a cada ano e ainda 
afirma: “O grande objetivo 
do FAC é proporcionar aos 
nossos adolescentes um 
verdadeiro encontro com 
Jesus Cristo. A palavra de 
Deus nos ensina que todos 

que tiveram o seu encontro 
pessoal com Jesus, tiveram 
suas vidas transformadas. 
Sendo assim, o jovem cam-
pista terá a oportunidade de 
ser o início da restauração e 
da reestruturação familiar”. 
Carlos também destaca que 
o acampamento promove 
ainda mais a vida em comu-
nidade na paróquia.

Em Atos 2.8, Jesus disse: 
“Mas recebereis o poder do 
Espírito Santo que virá so-
bre vós, para serdes minhas 

Ingrid 
Bicker

Acampamento FAC (Formação do Adolescente Católico)
testemunhas em Jerusalém, 
por toda a Judeia e Samaria, 
e até os confins da terra.”Os 
Acampamentos buscam 
obediência a essas palavras 
e têm como missão evan-
gelizar. 

O FAC acontecerá do dia 
18/07 ao dia 21/07 e contará 
com a presença 
de 104 campistas.
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Balanço Financeiro

O Seminário de Vida 
no Espírito Santo 
é um evento que 

acontece uma vez ao ano e 
tem o objetivo de “anunciar, 
de forma nova e compreen-
sível, a mensagem básica 
do Evangelho, levando as 
pessoas a experimenta-
rem a obra que o Espírito 
Santo tem para realizar na 
vida de cada um.”, explica 
Hermony, coordenadora do 
grupo de oração.

O Seminário é um pedido 
do Papa Francisco para que 
“como parte da corrente de 

graça, da renovação caris-
mática, organizem Semi-
nários de Vida no Espírito 
Santo em suas paróquias a 
fim de compartilhar o ba-
tismo no Espirito Santo.” A 
importância desses Seminá-
rios na vida de uma pessoa 
que ainda não tem contato 
com o Espírito Santo é de 
suma importância. Ele sem-
pre é a oportunidade de uma 
pessoa vivenciar o amor de 
Deus e de aproximar-se do 
Espírito Santo. 

Hermony explica que o 
Seminário é constituído por 

Em agosto, mais um Seminário de Vida no Espírito Santo

Otávio 
Victor

“momentos de pregação 
com tema específico a cada 
semana, com pregadores de 
fora, e também de estudo; 
além disso, para cada sema-
na é proposto um momento 
de reflexão diária.” Para 
finalizar, a coordenadora 
explica que esta dinâmica 
provém “do querigma que 
possui nove temas primor-
diais e devem acontecer 
de forma unitária/semanal. 

Seguindo a ordem: 1. O 
amor de Deus; 2. Pecado; 
3. Jesus Salvador; 4. Fé e 
conversão; 5. Senhorio de 
Jesus; 6. Cura Interior; 7. 
Batismo no Espírito Santo; 
8. Amor aos irmãos e 9. 
Vida comuni-
tária-Grupo de 
Oração.”

Seminário de Vida 
no Espírito Santo

Início – 05/08/19
Término – 16/09/19
Horário – das 20h às 21h30
Local – Auditório da paróquia
Inscrições – No grupo de oração 
(às terças-feiras, a partir das 
20h15) e nos finais das missas
Valor - gratuito

Celebração do 
aniversário 
natalício do 
Diácono 

Aristides

COrPUS 
CHrISTI

Missa de São João - rede de comunidade
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PATrOCINADOrES DO ArrAIÁ DU MENINO
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O mês de julho nos con-
vida a refletir sobre a par-
ticipação na comunidade 
e na evangelização cristã, 
através do compromisso 
do dízimo. 

A origem do dízimo 
data o Antigo Testamen-
to. Depois da divisão das 
terras prometidas entre 
onze das tribos de Israel, 
foi instituído que a décima 
parte da produção seria 
repassada a tribo de Levi, 
responsável pelo Taber-
náculo, e era usada para 
manutenção do Templo, 
dos sacerdotes e servia de 
assistência a órfãos, viúvas 
e pobres. 

Adotado pela tradição 
judaico-cristã, deixou de 
ser obrigatório e se tornou 
uma ação voluntária e 
amorosa como retribuição 
das graças recebidas. O 
valor mensal não é fixo 
e varia de acordo com o 
desejo do dizimista.

Hoje, a Paróquia Me-
nino Jesus de Praga conta 
com uma equipe formada 
por 13 casais, sendo que 
em todas as missas dos 
finais de semana, eles es-
tão disponíveis ao fundo 
da Igreja para recolher o 
dízimo e auxiliar aqueles 
que desejam se tornar di-
zimistas. Para fazer parte 
da pastoral do dízimo basta 
entrar em contato com os 
coordenadores Manoel ou 
Joicy. 

Talvez, para você, uma 
lixeira cheia de resídu-
os descartáveis possa 

ser considerada um simples 
balde com coisas inúteis, 
que talvez não sirva para 
mais nada. Mas para essas 
meninas, isso é muito, e muito 
mesmo. É sinal de felicidade, 
conquista e realização. É 
também a certeza de que ali 
está o seu sustento e de suas 
famílias.

A Cooperlagos – Coope-
rativa de Coleta Seletiva, que 
trabalha no beneficiamento e 
na transformação de Materiais 
Recicláveis de Rio Preto, 
realizou uma parceria com a 
nossa paróquia no 1º de junho, 
na tradicional festa junina 
da comunidade, o Arraiá Du 
Mininu.

“A ação contou com a 
arrecadação,pelas funcioná-
rias da cooperativa, de todo 
o material descartável que 
foi utilizado na festa, como 
pratos e copos descartáveis, 
saquinhos, embalagens, entre 
outros, resultando na recicla-
gem de todo o material. Para 
termos uma ideia, arrecada-

Para muitos nada; mas para elas, tudo!

igreja é linda, nos trataram 
muito bem, adoramos fazer 
parte desse grande evento”, 
completa.

A também cooperada 
Karoline Fernanda Delfino 
Miola, 20, que trabalha na 
cooperativa desde outubro 
de 2016, gostou muito de 
ter participado do evento 
da Paróquia. “Uma festa 
maravilhosa, todos foram 
bem receptivos conosco. A 
Cooperlagos e nós adora-
mos poder estar presente em 
um evento tão maravilhoso 
como este. Agradecemos 
imensamente pela confiança 
e por ter nos contatados para 
essa incrível participação. 
Que venham novas parcerias, 
completa Caroline.

Tainara Martins da Silva, 
21, também participou da 
ação. Ela trabalha na Cooper-
lagos há 2 anos realizando o 
trabalho interno, também nos 
caminhões e, quando é neces-
sário, nos eventos onde há 
parcerias.“Estamos na lida, 
já temos as nossas conquistas, 
e estamos na luta para conse-
guir mais espaço”, 
destaca Tainara.

O que é feito 
com a arrecadação 

do seu dízimo?

Ana Clara 
Moreno

Os valores arrecadados 
são revertidos para os gastos 
mensais da paróquia, como: 
água, luz, telefone, veícu-
los, combustível, salários 
dos funcionários, manuten-
ção predial e ainda sustenta 
os projetos sociais das mais 
de 70 pastorais que existem 
atualmente. É essencial 
que os valores arrecadados 
sejam suficientes para arcar 
com as despesas mensais 
que hoje atingem a média 
de R$ 80.000,00 (estes va-
lores estão todos descritos 
no balancete mensal que 
este jornal divulga todos 
os meses). 

Manoel coordenador da 
pastoral do dízimo diz que: 
“Pelo dízimo, vivemos as 
três virtudes mais impor-
tantes para todo cristão: a 
Fé, a Esperança e o amor-
-caridade, que nos levam 
mais perto de Deus”. Ele 
sugere também fazer a 
experiência de devolver o 
dízimo com amor 
e alegria. 

Victor 
Dodorico

mos aproximadamente mais 
de três mil latinhas entre  
refrigerantes e bebidas”, 
destaca Sandro Castro, 46, 
Coordenador de Eventos da 
Paróquia.

 Jennifer dos Santos Fer-
reira, cooperada, 22 anos, 
ficou muito feliz com o resul-
tado da festa, pois gerou bas-
tante material para a equipe. 
Ela trabalha na Cooperlagos 
há 10 meses por indicação 
de sua irmã, que também 
trabalha na empresa, que 

tem, ao todo, 52 
cooperados. 

“Temos várias 
funções lá dentro; 
somos uma coope-
rativa de materiais 
recicláveis. Eu 
trabalho na parte 
da separação, ou 
seja, tudo o que é 
recolhido nos pré-
dios, condomínios 
e nas ruas levamos 
para o barracão. 
Separamos o pa-
pel, garrafas, vi-
dro, plástico entre 
outros materiais. 
Tudo o que sepa-
ramos é vendido 
e assim é gerado 
o nosso salário. A 
festa foi ótima, a 



JULHO/2019 7

Luís  Netto

Maria Paula 
Laguna

No mês em que se comemora o 
dia dos avós, em especial, os avós 
de Jesus: São Joaquim e Santa Ana 
não poderíamos deixar de contar a 
história de uma vovó especial. Por 
coincidência, vamos falar da dona 
Maria de “Jesus” Paschoal, de 74 anos. 

Ela é uma vovó diferente da maio-
ria das avós da sua idade. A dona Maria 
é atleta. Há 11 anos, ela pratica vôlei 
adaptado. “Eu sou atleta e eu jogo com 
a turma, são todas avós, tem algumas 
bisavós e são todas superativas”. 

Ela se divide entre treinos, jogos, 
amigos e os netos. São três, dois mo-
ram em Vitória, no Espírito Santo. O 
outro, em São Paulo. “Eu não tenho 
contato diário por conta da distância, 
mas pra mim eles são tudo, a coisa 
mais rica do mundo”.

Dona Maria de Jesus resumiu em 
uma frase como são as viagens para 
visitar os netos: “Eles querem a avó 
mesmo, pra tudo!”. E quem aproveita 
o fato de ter uma avó atleta, são os 
netos. “Eu jogo com eles, eu brinco, 
eu rolo, eu faço tudo o que eles que-
rem, fico junto o tempo inteiro, até 
pra dormir”, disse a vovó. E o que 
a deixa mais orgulhosa é que eles 
sempre querem todas as medalhas 
dela. “Meus netos me incentivam a 
jogar vôlei e isso me motiva”.

Quando começa a lembrar sobre a 
relação do esporte com os netos, ela 
não se cansa de falar. “Eles acham o 
máximo eu ser atleta, sou o orgulho 
deles... falam que eu sou a líder, é 
muito gratificante isso”.  

São Camilo de Léllis, padroeiro 
dos enfermos, dos doentes e dos 
hospitais, um religioso italiano 
que ao ver o tratamento desumano 
recebido pelos doentes em Roma 
fundou uma Ordem religiosa para 
cuidar exclusivamente do enfermos. 
Assim, em 1586, a Ordem dos Cami-
lianos ou Ordem dos Ministros dos 
Enfermos foi aprovada e ajuda nas 
necessidades dos enfermos de Roma. 

O dia 14 de julho foi escolhido 
para homenagear este santo por ser 
a data de sua morte, em 1614, em 
Roma, na Itália.

Para entendermos melhor a 
pastoral dedicada a São Camilo 
de Léllis, conversei com a Érika, 
coordenadora da Pastoral da Saúde.

MM - Qual a importância 
desta pastoral para as pessoas 
enfermas?

A pastoral da saúde ao atuar junto 
dos irmãos que sofrem significa para 
o enfermo que ele está  assistido pela 
igreja, seja nas orações, no encontro, 
na partilha, no doar, no sentir-se 
cuidado, amado e assistido.

MM - Onde e como vocês 
atuam?

Atuamos na promoção, preser-
vação, defesa, cuidado e na cele-
braçãoda vida. A Pastoral possui 
três dimensões. Em nossa dimensão 
solidária, levamos assistência aos 
enfermos em domicílio ou nos 
hospital; na dimensão comunitária, 
atuamos nos conselhos de bairros e 
do município no apoio a  políticas 
públicas, garantia a acesso a medi-
camentos gratuitos, por exemplo;  e 
na dimensão político institucional 
trabalhando no âmbito federal, es-
tadual e municipal na garantia dos 
direitos do cidadão em sua condição 
de doente. A paróquia MJPraga atua 
no âmbito comunitário.

MM - Quantos membros possui 
a Pastoral da Saúde?

São Camilo de Lélis  
Padroeiro da Pastoral da Saúde

A Pastoral da Saúde da Paróquia 
MJPraga conta, atualmente, com 
15 membros.

MM - Quais os requisitos e 
quem procurar para ingressar 
na Pastoral?

O agente da pastoral é aquele 
que, a exemplo de Jesus, expressa 
o amor misericordioso do Senhor, 
a solidariedade e a gratuidade. Com 
seu testemunho, anuncia o Deus da 
vida e se compromete na constru-
ção de um mundo mais humano, 
solidário e fraterno. Nossa maior 
virtude é “saber escutar” com olhar 
atento as mais diversas realidades.A 
identificação com Cristo, faz com 
que o agente da pastoral aja como 
ele agia: o agir de Jesus realiza 
as promessas dos profetas, pois 
as opções de Jesus são opções do 
próprio Deus.

• Opção pelos pobres;
• Opção pelo serviço;
• Opção pela misericórdia;
• Opção pela vida e pela justiça.
Os interessados em participar 

de nossa pastoral devem procurar a 
secretaria da paróquia que 
entraremos em contato.

Julho: mês dos que amam, 
acima de tudo, os avós

Falando sobre como é poder prati-
car esportes e disputar campeonatos, 
a dona Maria contou que adora. “Me 
deixa para cima, feliz. Eu amo jogar, 
me sinto uma menina, uma jovem”. 

Nesse mês especial, nossos pa-
rabéns, carinho e orações vão para 
todos os vovôs e vovós da nossa 
comunidade. Que cada um seja cada 
dia mais exemplo de Santa 
Ana e São Joaquim. 
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Voluntária - 
Cleusa Caluz 

Ramos da Silva

AMOR EXIGENTE

Coordenadora do Apostolado da Oração
Regina Céli Pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

“TOMADA 
DE ATITUDE 

PrECIPITA CrISE”.

Entendemos que na toma-
da atitudeé comum que ocor-
ram controversas de ideias 
e o surgimento de crises. É 
importante que estejamos 
preparados para administrar 
as crises sem fuga, cons-
cientes e responsáveis que 
elas farão parte da mudança 
de que se tem como objetivo 
de resolução ou equilíbrio do 
desafio enfrentado. 

Ao tomar uma atitude, é 
necessário ser coerente para 
ser certeiro, considerando que 
o que é ruim já está acontecen-
do e que a tomada de atitude  
tem o objetivo de promover 
resolução e melhoria, pensa-
da, avaliada e transmitida com 
firmeza e segurança de que 
não voltará atrás na decisão, 
pois o retrocesso na decisão 
poderá causar consequências 
mais danosas que a situação. 
Toda tomada de atitude fica 
muito difícil de ser viven-
ciada quando tomada por 
uma pessoa que se não autor 
central do fato, faz parte da 
situaçãoe como mais pessoas 
são envolvidas.

Uma situação instalada 
gerando conflitos seja de 
dependência química, com-
portamentos indesejáveis 
ou compulsividades não se 
resolve por si só e de agora 
para depois. É necessário, 
sim, decisão, atitude, postura 
e perseverança, se não da 
pessoa causadora, de alguém 

afetada pela situação, res-
peitando direitos comunsde 
ideias diferentes. Para isso 
precisa uma boa preparação, 
a pessoa estar fortalecida para 
não permitir abusos, desres-
peitos, cuidando para que as 
atitudes sejam corretas e co-
rajosas assumindo posições 
claras e bem definidas;ser 
firme e estar preparado, sem 
omissão, ser responsável e 
não delegar responsabili-
dades datomada de atitude 
a terceiros, respeitando os-
próprios limites e os limites 
de cada um, prevalecendo a 
autonomia de quemtoma a 
atitudedentro do objetivo de 
mudança, melhoria e condi-
ções assumidas de manter 
regras quando necessárias 
sem fraquejar, voltar atrás ou 
deixar cair no esquecimento, 
o que dará margem de vanta-
gem para os aproveitadores da 
má situaçãoque acomodados 
não tiveram atitude e nenhum 
esforço tenha feito para mu-
dança ao que vem sugando 
vidas envolvidas conscientes 
ou inconscientes dos estragos 
causados. Enquanto de certa 
forma contribuindo pensando 
estar ajudando sem intenção 
de desestruturar relações 
ou vidas, fica ao aprovei-
tador a ideia de apoio aos 
erros,tirando proveito da 
situação. 

Sejam pais, filhos, avós, 
cônjuges, companheiros, 
amigos, enfim famílias intei-
ras de dependentes químicos, 
compulsivos, descontrolados 
comportamentais ou de rela-

cionamentos difíceis, o único 
risco que corremos numa 
tomada de atitude é de dar 
certo, pois o que é erro já está 
instalado e incomodando se 
não o autor, os coniventes e 
conviventes com o fato. Por 
isso é primordial que a tomada 
de atitude tenha um objetivoe 
não seja tomada num momen-
to de raiva, ou por raiva, por 
decepção, ou como forma 
de punição e vingança, mas 
com espírito de passividade 
para conduzir ao resultado 
positivo que promova cres-
cimento e bem-estar a todos 
os envolvidos e que não deixe 
ninguém em situação pior do 
que se encontra. 

Na tentativa de ajudar ou 
solucionar situações indese-
jáveis os pais ou responsáveis 
aconselham e, exaustos, 
muitos ameaçam agravando 
a situação e sem uma tomada 
de atitude concreta se torna-
mreféns, enfraquecidos, de-
pendentes ou codependentes 
e objeto de manipulação do 
causador que não compartilha 
das mesmas ideias de resolu-
ções e não se sensibiliza com 
dores e as falações ou gritarias 
ocorrentes, uma vez que este 
já ouviu tantas ameaças que 
não produziram efeito algum. 

“A tomada de atitude leva 
a “restauração” diante do “eu” 
e do nosso Criador porque aí 
se redescobre a capacidade 
de lutar e superar 
desafios!”

Inácio, filho de nobre 
família espanhola, nasceu no 
ano 1491; foi educado com 
todo cuidado para se tornar 
um perfeito fidalgo. Cresceu 
apreciando os luxos da corte 
e era um ótimo cavaleiro, 
valente, espirituoso, dado ao 
jogo, à poesia, às aventuras 
das armas e dos amores.

Jovem militar, estava em 
serviço no combate de defesa 
da cidade de Pamplona con-
tra os franceses, em 20 de 
maio de 1521, quando uma 
bala de canhão lhe atingiu a 
tíbia da perna esquerda. No 
longo tratamento a que teve 
de se sujeitar, já com 30 anos 
de idade, levado pela leitura 
da Paixão de Cristo e da vida 
dos Santos, movido pela gra-
ça, tomou a firme resolução 
de trocar a carreira militar 
por uma vida totalmente 
dedicada a Deus. Depois de 
pendurar sua espada aos pés 
da imagem de Nossa Senhora 
de Montserrat, abdicou da 
vida da corte e dos luxos.

Fundou com mais seis 
companheiros, a Companhia 
de Jesus, uma milícia nova, 
aguerrida e disciplinada para 
a defesa da glória de Deus e 
a conquista das almas, que 
se tornou uma das Ordens 
mais numerosas da Igreja 
Católica.

Logo depois de estudar 
Filosofia e Teologia em 
Paris e Veneza, lançou os 
fundamentos da Companhia 
de Jesus. Em 1540, a Regra 
teve sua aprovação pelo Papa 
Paulo III e Inácio foi eleito 

superior-geral dos Jesuítas. 
Sua tarefa era velar pela fiel 
observância da regra e pela 
prosperidade da Igreja.

Em Roma fundou esta-
belecimentos pela conver-
são dos judeus, orfanatos, 
casas de refúgio para mo-
ças desamparadas e muito 
trabalhou pelo sucesso do 
Concílio de Trento.

O supremo ideal de Santo 
Inácio era sempre a glória 
de Deus, na qual todos os 
homens pudessem achar 
sua salvação. Os meios 
para obter tão elevado fim, 
haviam de ser os mesmos 
que Cristo empregou em sua 
vida, ou seja, a pobreza, o 
desprendimento, o trabalho 
e sofrimento, a pregação, 
os sacramentos, o ensino, 
enfim, todos os recursos de 
que o sacerdócio católico 
dispõe para engrandecer o 
reino de Cristo nas almas 
dos fiéis.

Santo Inácio, muito debi-
litado, morreu no dia 31 de 
julho de 1556 em Roma, na 
Itália. Foi canonizado pelo 
Papa Gregório XV em 1622 
e foi, sem dúvida, o lutador 
suscitado pela Providência 
Divina para atender de modo 
pleno às necessidades da 
Igreja.

Santo Inácio de Loyola 
foi declarado Padroeiro dos 
Retiros Espirituais pelo Papa 
Pio XI em 1922.Na data 
de sua morte, sua festa é 
celebrada nos quatro cantos 
do planeta onde os jesuítas 
atuam.

Santo Inácio de Loyola: o militar que 
pendurou sua espada aos pés de Nossa 

Senhora e nunca mais a usou

O 7º Princípio Básico do 
Amor- Exigente é: Preparador
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes do mês Apresentação dos novos Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão Eucarística

Adolescentes crismados 2019 Adultos crismados 2019 Missa Corpus Christi

Procissão Corpus Christi

1º dia do Tríduo na Capela São Pedro: 
Padre Leandro, seminarista Rafael e demais 

seminaristas do Seminário Propedêutico

2º Dia do Tríduo em honra a São 
Pedro: Padre Jeová Bezerra, da 

Paróquia Santo Antônio de Pádua

3º Dia do Tríduo em honra a 
São Pedro: Padre Silvio

Nossa quermesse, como sempre, 
muito animada, cheia de alegria, 

comunidade e convidados unidos e 
se divertindo

Diácono Aristides, sua esposa 
Terezinha e amigos, prestigiando a 

quermesse

Padre Silvio, Sandra e Waldira
Pastoral familiar presente 

em nossa quermesse
Famílias inteiras prestigiam 

nossa quermesse

Solenidade de São Pedro e São 
Paulo, celebrada pelo Padre Leandro 

e Diácono Aristides
Solenidade de São Pedro e São 

Paulo: preparação para o Evangelho

Solenidade de São Pedro e São 
Paulo: procissão pelas ruas do bairro

Solenidade de São Pedro e São 
Paulo: bênção das bandeiras

Solenidade de São Pedro e São Paulo: 
bandeira levantada, VIVA SÃO PEDRO!



FATOS E FOTOS Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória
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Crisma na paróquia 
Menino Jesus de Praga

Renato e LilianaRafael e AlexandraMaykon e DaysJoão e JéssicaGustavo e NatáliaBruno e MarinaAndré e Tathiane

CASAMENTOS

Bodas de Pérola de Cláudio e Ana 
Maria Wicher RaymundPadre João preside a missa na paróquia Missa do Empreendedor

Clube de Mães doa colchas de retalho 
para a Pastoral das Pessoas em Situação de Rua

Ana Maria Esper 
traz mensagem do 
papa do Vaticano

Encontro de 
estudo de 
diretrizes 

gerais da Ação 
evangelizadora 

da igreja no 
Brasil 2019 - 

2023

Encontro do Movimento Mães que Oram pelos 
Filhos - coordenadora estadual Silvana

Encontro com a Pastoral de 
Segunda União

Com Beatriz e 
Gabriel Canato

Aniversário de 
Vera e Edmarcio 

Proto
Angelo e Regina Novelini trabalhando 

na quermesse da Capela

Jantar de confraternização do Dia dos Namorados no 
condomínio Village La Montagne

Felizardo e Cleusa celebram 
aniversário de casamento

Lançamento do rodeio Country Bulls no shopping Iguatemi

O antes e o depois de Oscar 
na Capela São Pedro

No programa STUDIO INTER de 
Thaís Celentano , na Tv Rio Preto, 

sobre a Missa para os ciclistas.

Oração de bênçãos na loja 
MARY & MATT

Na PERSEVERANÇA do Acampamento Sênior 
da Paróquia Menino Jesus de PRAGA Missa com orações por cura e libertação

Paroquianos na missa do mês de junho na Rede Vida
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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 na paróquia

Missa e 
Procissão 

Santo 
Antônio

Solenidade do Sagrado 
Coração de Jesus

Pequeninos do Senhor celebram festa junina

Catequese paroquial celebra festa juninaCasal pede bênção para o parto

Alessandra e filha de Miami 
visitam a paróquia
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