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Mês de agosto tem 
como referência as Voca-
ções e a Família. A Igreja 
convoca os cristãos a re-
fletir e celebrar essas duas 
realidades da caminhada 
de seus fiéis. 

VOCAÇÃO procede do 
verbo latino VOCARE,que 
significa CHAMAR.No 
caso, o chamado vem 
de Deus e se instala no 
coração do homem, mas 
é necessário o dom do 
discernimento para que 
cada um decifre o seu 
chamado, porque a cada 
um se manifesta um tipo 
de chamado.Todas as 
vocações têm em comum 
o Amor de Deus para a 
realização da caminhada 
do homem aqui na Terra 
como reflexo do próprio 

amor de Deus. 
O mais comum é a vo-

cação à Vida Matrimonial.
Deus fez o homem e a 
mulher e neles há o con-
vite para a união conjugal 
como meta de realização 
pessoal e de recipro-
cidade para o casal.A 
constituição da família 
reflete a experiência da 
Santíssima Trindade e da 
Sagrada Família. O casal 
tem por base a experiên-
cia trinitária e, por isso, é 
chamado a sacramentar 
sua união, consagrando 
a Deus o que vem de 
Deus. O casal é chamado 
a repetir a criação como 
o próprio Deus criador, 
trazendo ao mundo os 
filhos e tornando-se CO-
CRIADORES com o Pai 

do céu. 
A outros Deus con-

voca, como a ARAÃO o 
primeiro sacerdote, à vida 
Sacerdotal, consagrando 
sua vida à Comunidade 
dos que creem e buscam 
santidade.O sacerdote 
tem por missão con-
duzir o povo de Deus: 
orar,instruir, celebrar, 
presidir os sacramentos, 
perdoar, apascentar e 
conduzir os filhos de Deus 
à intimidade com Ele.

 Outro chamado de 
Deus a alguns é para a 
vida Religiosa e Consa-
grada, levando-os a viver 
sua consagração nos 
carismas e conselhos 
evangélicos. Alguns vivem 
essa consagração em 
grupos segundo o carisma 

que lhes fora determinado 
por inspiração pelo Espí-
rito Santo. Constituem as 
ordens,congregações ou 
comunidades de Aliança. 

E, por fim, a vocação 
a seguir Jesus como lei-
go no mundo onde vive. 
Essa é a vocação do ser 
cristão, que vive a sua fé, 
testemunha o evangelho 
e se compromete com a 
caminhada da Igreja nas 
pastorais e movimentos 
religiosos. 

Todo chamado de Deus 
é um dom para a realização 
pessoal do vocacionado e 
em benefício do próximo. 

Celebraremos, neste 
mês de agosto, a Semana 
da Família de 10 a 17 de 
agosto, cujo tema será “A 
Família, como vai?” 

 Caríssimos paroquia-
nos, sejamos atentos à 
nossa vocação; sendo 
fiéis e realizandoa nossa 
missão confiada por Deus, 
teremos d’Ele a alegria e a 
paz que Ele tem para nos 
dar e que o mundo não é 
capaz de dar.

Abençoado seja seu 
mês de AGOSTO!

Artigo
Por Diácono Aristides

SACRAMENTAIS 
DA IGREJA CATÓLICA

Utilizados contra o mal, 
os sacramentais são 
sinais sagrados insti-

tuídos pela Igreja que têm por 
escopo consagrar toda a vida 
do homem a Deus e também 
ao seu ambiente de vida, para 
que ele esteja livre dos perigos 
e voltado sempre para Deus 
que o livra dos pecados.

Pelos sacramentais, os 
homens se dispõem a receber 
o efeito principal dos sacra-
mentos e são santificadas as 
diversas circunstâncias da sua 
vida, ressaltam o número 60 
daSacrosanctumConcilium e 
o número 1667 do Catecismo 
da Igreja Católica. 

A eficácia santificadora 
dos sacramentos  - Batismo, 

Confirmação, Eucaristia, 
Penitência, Unção dos Enfer-
mos, Ordem e Matrimônio - é 
diferente dos sacramentais 
que são assim classificados: 
objetos (medalhas, crucifi-
xos, rosários, escapulários 
etc.) e orações: a) bênçãos 
(alimentos, oficinas, casas, 
empresas, carros, imagens, 
máquinas, campos, doentes, 
famílias, casais etc.); b) 
consagrações (igreja, altar, 
cálice, abade, virgem, viúva 
etc.); e c) exorcismos. 

A força santificadora nos 
sacramentais está na oração 
da Igreja e das disposições 
da pessoa que recebe ou 
utiliza o sacramental. Essa 
eficácia é chamada de “ex 

opere operantisEcclesiae”, 
ou seja, depende da fé e 
devoção do ministro e do 
fiel. No sacramento é dife-
rente, ou seja, sua eficácia 
(realização) independe da 
santidade do ministro e do 
fiel, pois é ação de Cristo 
(ex opere operato). 

É importante ressaltar que 
não se pode exagerar o valor 
do sacramental, como se fosse 
um rito mágico ou um amule-
to, superstição ou fanatismo. 
Por outro lado, também não 
se pode desprezar o seu valor, 
uma vez que o Concílio Vati-
cano II reafirmou esse valor e 
também a sua necessidade na 
luta contra o mal que grassa 
no mundo e nas pessoas. Atra-

vés dos sacramentais, pela 
força que eles imprimem, o 
homem não deixa de colocar 
Deus em primeiro lugar, no 
centro de sua vida. 

O povo gosta e procura 
os sacramentais. Se a Igreja 
não os oferece, o povo corre 
o sério risco de buscar as 
superstições, amuletos, ben-
zedeiras etc.   

E todo batizado é chamado 
a ser uma “bênção” e a aben-
çoar. Eis por que os leigos po-
dem presidir certas bênçãos; 
quanto mais uma bênção 
se referir à vida eclesial e 
sacramental, tanto mais sua 
presidência será reservada ao 
ministério ordenado (bispos, 
padres e diáconos), estabelece 

o número 1669 do Catecismo 
da Igreja Católica. 

Cabe ressaltar também 
que o exorcismo solene, cha-
mado “grande exorcismo”, só 
pode ser praticado por um sa-
cerdote, com a permissão do 
bispo (número 1673 do CIC). 

Enfim, os sacramentais 
são sinais cotidianos da pre-
sença verdadeira de Jesus 
Cristo para situar os fiéis 
como participantes da vida 
divina, assegurando-lhes, em 
todos os momentos, o ânimo 
espiritual necessário para que 
possa realizar plenamente 
o verdadeiro significado do 
viver, do sofrer e do morrer 
por Jesus Cristo! 
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Gabriela 
dias

A Assunção de Nossa 
Senhora é celebrada 
no dia 15 de agosto no 

calendário católico e marca 
a subida da Virgem Maria 
aos céus. Isso porque Ma-
ria teria morrido enquanto 
dormia, aproximadamente 
entre os anos 43 e 50 d.C. 
e, ao acordar, era levada aos 
céus por anjos incumbidos 
por Deus de levar a mãe de 
Cristo junto a Si.

A tradição dá conta que 
Maria tinha 60 anos de idade 
no momento em que Jesus 
Cristo, seu filho subiu ao 
céu. Dentre seus principais 
sofrimentos em vida, as 
dúvidas quanto ao esposo, a 
pobreza, a perda do Filho, a 
separação dele no início de 
sua pregação, a morte em 
praça pública de Jesus Cristo, 
teriam causado muitas dores 
no coração de Maria.

Segundo os estudos de 
São Bernardo e São Francisco 
de Sales, a Paixão, Calvário 
e morte de Jesus Cristofoi a 
causa principal de sua morte 
e consequente Assunção.
Uma das mais prováveis 
teses quanto à Assunção de 
Nossa Senhora dá conta de 
sua morte antes da dispersão 
dos Apóstolos e perseguição 
de Herodes Agripa a eles. 
Sua Assunção teria ocorrido 
no Monte Sião, mesmo local 
onde Jesus Cristo ministrou 
os mistérios da Eucaristia e 
onde o Espírito Santo desceu 
sobre os Apóstolos.

A Assunção de Nossa 
Senhora celebra não somente 
sua subida aos céus, mas sua 
renovação de fé, o mistério da 
salvação e também sua vida 
em Cristo, do começo ao fim 
de sua passagem na Terra.Nas 
palavras do Papa Pio XII, que 
instituiu a Assunção de Nossa 
Senhora como data oficial 
de celebração no calendário 

Assunção de Nossa Senhora
A Igreja em todo o mundo celebra a subida de Maria ao céu. 

Contudo, você sabe o que significa assunção? Muita gente se 
pergunta porque se usam palavras diferentes para tratar da subia 
aos Céus de Maria e seu filho. Porque Ela teve uma assunção e 
Ele uma ascensão? E a igreja já celebrou a ascensão de Jesus 
Cristo? Como assim? Deu um nó, não é? Embora as palavras 
sejam parecidas seu significado e sua festas são distintas.

De acordo com teólogos, o que diferencia os dois eventos é 
fato de que Maria só teve acesso aos Céus depois de sua morte 
e ressurreição. Ela não tinha a liberdade de ir ao Céu ainda em 
vida, como bem entendesse. Em outras palavras, ela não subiu 
ao Céu por seu próprio poder, sendo conduzida daqui para cima 
por anjos do Senhor.

Já o termo ascensão de Jesus Cristo se deve ao fato de Ele ter 
o poder de ir ao Paraíso por seu próprio poder e vontade. É por 
isso que se fala em Ascensão de Nosso Senhor e Assunção de 
Nossa Senhora. A ascensão remete à vontade própria, enquanto 
a assunção tem a ver com a ajuda de agentes externos para que 
Maria fosse levada até o Céu.

Então, a diferença entre assunção e ascensão é simples. As-
censão é subir ao céu por sua conta, como Cristo fez. Assunção 
é ser levada ao céu, como é o caso de Nossa Senhora.

Assunção ou ascensão? 

católico: “A Imaculada Mãe 
de Deus, a sempre Virgem 
Maria, terminado o curso 
da vida terrestre foi assunta 
em corpo e alma à glória 
celestial”.

Origem da celebração 
da Assunção de 
Nossa Senhora

Foi em 1º de novembro 
de 1950 que o Papa Pio XII 
proclamou o dia 15 de agosto 
como o dia da Assunção de 
Nossa Senhora. Tal feito 
foi proclamado por meio 
da Constituição Apostóli-
ca Munificentissimus, em 
Roma.Antes disso, a tradi-
ção mais antiga a celebrar 
essa data vinha de Santo 
Epifânio, que entre os anos 
de 374 e 377, compôs po-
emas sobre a Assunção de 
Nossa Senhora.

Desde então, a celebração 
consta como uma das grandes 
festas católica e também em 
cidades que optaram por 
considerar o dia 15 de agosto 
como feriado para celebrar 
este fato sagrado.

A celebração da Assunção 
de Nossa Senhora

Até a oficialização pelo 
papa Pio XII, esta data era 
celebrada com o nome de 
“Dormição”, que significa 
um sonho de amor. Ao ser 
denominada Assunção de 
Nossa Senhora ao Céu, dá-se 
a entender que o Senhor reco-
nheceu todos os sacrifícios de 
Maria em vida e a glorificou 
fazendo-a subir ao mais alto 
do céu.

A cidade de Fortaleza, por 
exemplo, declara feriado mu-
nicipal, já que Nossa Senhora 
é considerada a padroeira da 
cidade. Em Belo Horizonte, 
também é feriado no dia 15 
de agosto em decorrência da 
Assunção de Nossa Senhora.

Outras cidades também 
consideram o dia da Assun-
ção de Nossa Senhora como 
feriado, no Brasil: Jales (SP); 
Oeiras (PA), Cabo Frio (RJ), 
Caçapava do Sul (RS) só para 
citar algumas.

No lançamento do livro 
do padre Nino Carta

Aniversário das gêmeas 
Bruna e Lígia Belini

Bênção ao jovem

Bodas de Ouro do casal 
Dorvanir e Leonice

No Beraká 2019

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

Celebração do Dia do Dízimo na paróquia
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Balanço Financeiro

Victor 
dodorico

Quem nunca se sentou na 
beirada da cama da mãe para 
ver álbum de fotografia?Lá 
estão eles: bisavós, avós, tios, 
primos, amigos... ah quanta 
saudade!!! E os cabelos 
das pessoas? As roupas? Só 
risada...

Quem nunca (só) conhe-
ceu algumas pessoas e lugares 
através de fotos?

Eternizar momentos, re-
gistrar pessoas e lugares, se-
jam eles bons ou ruins: o dom 
dos fotógrafos. As fotos e os 
profissionais têm esse poder.

Um dos pioneiros da fo-
tografia no Brasil foi Antoine 
Hercules RomualdFlorece, 
pintor e naturalista fran-
cês, que chegou em terras 
brasileiras no ano de 1824.
Dizem, também, que o im-
perador Dom Pedro II era 
apaixonado por fotografias e 
que possivelmente tenha se 
tornado o primeiro fotógrafo 
com menos de 15 anos do 
Brasil, quando no mesmo 
ano de 1840 adquiriu um 
daguerreotipo(antigo apare-
lho fotográfico)em Paris.

O fotógrafo é aquele 
profissional que está sempre 
à procura do melhor ângulo, 

do melhor sorriso, do desa-
brochar da flor. 

O primeiro fotógrafo da 
paróquia é Nemércio Tarcísio 
Simplício que registra tudo 
desde o início da obra,há 30 
anos.

Para AriuceSchiavon, 
fotógrafa da paróquia desde 
1998, o melhor ângulo é o 
olhar do fotógrafo que está 
sempre atento e vê a perfei-
ção através da lente.Hoje a 
paróquia tem uma equipe da 
comunicação com 12 fotógra-
fos, sendo alguns universitá-
rios do curso de jornalismo e 
publicidade.

“Às vezes a pessoa a ser 
fotografada quer um lado (di-
reito ou esquerdo), mas nós, 
profissionais, enxergamos 
o melhor ângulo”, explica 
Ariuce.

Cantada em verso e 
prosa,o tema fotografia tem 
sido inspirador em muitas 
áreas, fonte para muitos 
compositores e poetas.Au-
gusto Branco chorou vendo 
fotos da amada.Manoel de 
Barros escreveu ser difícil 
fotografar o silêncio.João 
Gilberto, Oswaldo Monte-
negro, Adriana Calcanhoto e 

Lenine também fazem parte 
desse time de sofredores e 
inspiradores com fotos das 
amadas.

Mas convenhamos olhar 
álbum de fotos é delicioso. 
Ver a festa de aniversário de 
um aninho do filho, o casa-
mento da amiga, aquela festa 
com a turma da faculdade, 
ou ainda ver a nossa própria 
foto registrando um belo 
momento.

Ah! Quem nunca ficou por 
longas horas se divertindo ou 
até mesmo chorando ao abrir 
aquela gaveta cheia de recor-
dação que só é possível graças 
ao profissional da fotografia.

Dia 19 de agosto é come-
morado o Dia Mundial da 
Fotografia. E o ex-vereador 
Roberto Toledo fez um de-
creto concedendo o Dia 
Municipal da Fotografia em 
nossa cidade. 

Parabéns a esses profissio-
nais que conseguem eternizar 
momentos. Graças a vocês 
conseguimos fazer 
grandes viagens no 
tempo.

Para 
AriuceSchiavon, 

fotógrafa da 
paróquia desde 
1998, o melhor 

ângulo é o olhar do 
fotógrafo que está 
sempre atento e 
vê a perfeição 

através da lente.

A paróquia Menino Je-
sus de Praga receberá, em 
breve, uma nova pastoral: a 
vocacional.A implantação 
da nova pastoral já vem 
sendo discutida em nossa 
comunidade e deverá ser 
iniciada em breve.

Tudo surgiu em uma 
missa realizada no mês de 
junho pela rede de comuni-
dades, na casa do Sr. Hélio, 
em comemoração ao Santo 
Padroeiro, São João. Durante 
a missa, o Padre comentou 
sobre a possibilidade de 
trazer essa pastoral em nossa 
comunidade e também sobre 
a sua importância e desafios.

Desde então, Ângela Ma-
ria Bellodi, 63 anos, que par-
ticipa da nossa comunidade 
há mais de 13 anos em vários 
movimentos, se colocou à 
disposição para iniciar essa 
grande realização proposta 
pelo Padre Sílvio, em nossa 
comunidade.“Ouvi as expli-
cações sobre essa pastoral 
pelo Padre na missa, e logo 
falei com ele que eu havia 
acabado a minha formação 
em coaching e poderia ajudá-
-lo com os ensinamentos que 
eu obtive, se desse certo a 
implantação da pastoral em 
nossa comunidade”, destaca 
Ângela.

De acordo com ela, o co-
aching trabalha justamente 

em ajudar as pessoas a se des-
cobrirem e caminharem.“A 
pastoral tem como objetivo, 
promover o discernimento 
vocacional entre os jovens da 
paróquia, sobre o chamado 
que Jesus faz a todos os ba-
tizados. E não só a vocação 
sacerdotal, mas também 
podemos pensar no desejo 
das meninas de serem frei-
ras, por exemplo, ou viver 
em comunidade. Também 
podemos promover o discer-
nimento do matrimônio entre 
os jovens”, afirma.

Agora o projeto caminha 
para a parte de implantação 
e estruturação na comuni-
dade.Dentre os desafios da 
Pastoral Vocacional, Ânge-
la destaca que “o difícil é 
começar. Estou procurando 
documentos e pesquisando 
bastante sobre a pastoral. 
Também tenho o apoio 
de uma irmã minha que é 
Carmelita, e isso ajudará 
bastante”, comenta.

Como esta pastoral está 
ainda em processo de for-
mação na nossa paróquia, 
caso alguém se interesse em 
participar, entre em contato 
com a Pascom que o dire-
cionaremos até os 
responsáveis pela 
implantação.

Pastoral Vocacional: da missa, 
surge a oportunidade de iniciar um 

projeto que trilha o caminho do amor

CApTurANdO  A MeLhOr IMAGeM
Dia 19 de agosto é comemorado o Dia Mundial da

Fotografia e o Dia Municipal da Fotografia em nossa cidade

Marcela
 pinoti
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Neste mês, são cele-
bradas duas datas 
marcantes para a 

Igreja Católica: o dia do 
padre e o dia do diácono, 
respectivamente em 4 e 10 
de agosto. Muitas pessoas 
não sabem as diferenças 
existentes entre as duas 
funções, visto que são deter-
minantes e essenciais para 
levar a Palavra de Deus ao 
aprendizado da população 
seguidora do catolicismo. 

Desde o surgimento do 
cristianismo, a figura do pa-
dre é de suma importância e 
influência para a comunidade, 
sendo comparada semelhan-
temente a figura de um pai que 
intercede por seus filhos. Por 
isso, deve-se estudar muitos 
anos até receber a ordenação. 
Os padres são os responsá-
veis pelo exercício pleno do 
segundo grau do Sacramento 

da Ordem, são sacerdotes 
consagrados por um bispo e 
possuem a missão de evan-
gelizar, celebrar a Eucaristia, 
ouvir confissões, ministrar o 
batismo, o sacramento da cura 
e abençoar os fiéis. 

A data escolhida para cele-
brar o Dia do Padre é também 
data da festa de São João 
Maria Vianney, comemora-
da desde 1929, ano em que 
o Papa Pio XI o proclamou 
santo padroeiro dos padres e 
das pessoas que servem aos 
ensinamentos de Deus. 

O Documento de Puebla 
manifesta a missão confiada 
aos diáconos: “O diácono, 
colaborador do bispo e do 
presbítero recebe uma gra-
ça sacramental própria. O 
carisma do diácono, sinal 
sacramental de Cristo-Servo, 
tem grande eficácia para a 
realização de uma Igreja 

servidora e pobre, que exerce 
sua função missionária com 
vistas à libertação integral 
do homem” (Puebla, 697). 
Portanto, confia-se a vocação 
ministerial do serviço ao diá-
cono. O ministério diaconal 
cresce nas comunidades à 
medida que são compre-
endidos o seu valor e a sua 
contribuição para uma Igreja 
cada vez mais servidora. Esse 
ministério possui três dimen-
sões: o serviço da Palavra de 
Deus, o serviço da Caridade 
e o serviço da Liturgia. 

Os diáconos podem ser 
transitórios ou permanentes. 
Os transitórios permanecem 
por um período de seis 
meses no primeiro grau 
do Sacramento da Ordem 
até completar a formação, 
depois disso já estão aptos 
para exercer o presbiterado, 
ou seja, tornam-se padres. Já 

os diáconos permanentes são 
considerados os mais pró-
ximos da realidade laical e 
do protagonismo dos leigos, 
realizando atividades essen-
ciais para a Igreja, como ad-
ministrarsacramentos (Ba-
tismo e Matrimônio) e cola-
borar nas funções litúrgicas 
(servir o altar, proclamar o 
Evangelho, convidar os fiéis 
para o abraço da paz e fazer 
a despedida da missa). Para 
ser um diácono permanente 
não é necessário participar 
da formação através do Se-
minário, por isso muitos são 
casados e têm filhos, apenas é 
fundamental possuir em seu 
coração a vontade de exercer 
esta função e, então, estudar 
e se dedicar a isso.

“Jesus percorria todas 
as cidades e aldeias, e ali 
ensinava em suas sinagogas, 
proclamando a Boa Nova do 

reino e curando toda doença 
e toda enfermidade. Vendo 
as multidões, tomou-se de 
compaixão por elas, porque 
estavam exaustas e prostradas 
como ovelhas sem pastor. 
Então diz aos seus discípulos: 
“A messe é abundante, mas os 
operários, pouco numerosos; 
pedi, pois, ao dono da messe 
que mande operários para a 
sua messe”(Mateus 9,35-38). 
Conclui-se com este trecho do 
Novo Testamento, a notável 
necessidade de pessoas aptas 
a seguir a Palavra do Senhor 
e propagá-laà comunidade. 

Que Deus continue man-
dando suas infinitas bênçãos 
aos nossos queridos padre 
Sílvio, padre Le-
andro e diácono 
Aristides.

No mês de agosto são 
celebrados os dias de dois 
grandes santos: Santa Mô-
nica e Santo Agostinho. 

Nascida no norte da Áfri-
ca e criada por uma escrava 
que a ensinou sobre religião 
e disciplina, Santa Mônica 
já na infância demonstrava 
grande fé.Casou-se aos 18 
anos com um homem esco-
lhido pelos pais, chamado 
Patrício, que era violento, 
rude e pagão. Nasceram três 
filhos de seu casamento: Per-
pétua (tornou-se religiosa), 
Navígio e Agostinho. 

Agostinho cresceu se-
guindo o exemplo do pai, 
vivendo uma vida de pecado. 
Casou-se, teve um filho e 
experimentou diversas dou-

trinas antes de se firmar na 
fé. Santa Mônica intercedeu 
incansavelmente durante 33 
anos para a conversão dos 
seus. Suas preces foram 
atendidas: conseguiu batizar 
o marido, o neto e os filhos, 
sendo Agostinho o último a 
se converter. 

O falecimento da mãe e 
de seu filho definiu o início 
da vida sacerdotal. As últi-
mas palavras de Santa Mô-
nica para ele foram: “Uma 
única coisa me fazia desejar 
viver ainda um pouco, ver-te 
cristão antes de morrer”. Foi 
canonizada por ter sido res-
ponsável pela conversão do 
filho. Tornou-se a padroeira 
dos pais e é homenageada no 
dia 27 de agosto. 

Ana Clara 
Moreno

Ingrid 
Bicker

“A messe é grande, mas os operários são poucos”

Santo Agostinho após 
reconhecer a mensagem de 
Jesus e a beleza da fé cristã, se 
tornou um dos mais famosos 
doutores da Igreja e um gran-
de filósofo. Escreveu grandes 
obras, como Confissões, que 
ainda nos dias de hoje é tida 

como um dos maiores clás-
sicos da literatura. Faleceu 
no dia 28 de agosto, data em 
que é celebrado. Tornou-se 
o padroeiro dos teólogos, 
cervejeiros e impressores. 

Que a exemplo de Santa 
Mônica não desanimemos de 

A persistência na oração

interceder pela conversão 
das pessoas, especialmente 
se elas estiverem próximas 
a nós.
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MM: O que é a Segunda União dentro da Pas-
toral Familiar?

Daniela: É um movimento, dentro da Pastoral 
Familiar, como os outros já citados pelo Marcos. 
Apastoral familiaré ampla abrangendo e recebendo 
todos aqueles que querem participar.A segunda 
união está inserida também, mas além dos movi-
mentos da pastoral familiar da Paróquia há tam-
bém a Pastoral aqui mesmo na Paróquia que nós 
chamamos de o movimento de segunda união. Na 
diocese, existe uma Pastoral exclusiva da 2ª União 
que é dirigida, tem coordenador, temsecretaria, tem 
toda uma equipe como a pastoral familiar e ela é 
separada da pastoral familiar diocesana.

Ela tem seus encontros anualmente, segue 
regras, tem um livro, tem encontros de círculos 
bíblicos, tem um encontro que acontecerá agora 
em agosto, então assim é um movimento, uma 
pastoral realmente separada da pastoral familiar. 
Aqui na Paróquia,graças a Deus, nós temos esse 
privilégio de estarmos todos juntos, de estarmos 
falando do assunto, de estarmos vivenciando como 
família mesmo.

Na minha opinião e na opinião do Claudinei, 
temos que estar todos inseridos, porque nós temos o 
mesmo objetivo que é alcançar o céu e fazer as coisas 
para Deus, que é estar junto, partilhar o testemunho, 
a partilha do casal. A segunda união permite que 
os casais de primeira união não cometam alguns 
erros que a gente vê. Eu e o Claudineiéramos um 
casal de segundaunião e hoje somos casados, eu 
tive a nulidade matrimonial do meu primeiro casa-
mento e aí tive a oportunidade de casar e receber o 
matrimônio novamentee o Claudinei era solteiro.

O casal de segunda união é e sempre será muito 
bem-vindo dentro da Paróquia.Antigamente as 
pessoas não aceitavam eainda existe pessoas assim, 
mas hoje está mais aberto as pessoas acordaram para 
realidade.Então o casal pode vir trabalhar dentro 
da pastoral familiar, dentro de outros movimentos, 
elas podem atuar onde desejarem, exceto como 
ministro da eucaristia, do mais ela pode servir a 
Deus da forma como ela quiser.

MM: A segunda união é permitida?
Daniela: Sim, a gente nunca vai poder dizer que 

não é permitido.Como já comentei,a única coisa que 
eu não posso fazer dentro da Igreja Católica e isso 
em algumas protestantes também, é ser ministro da 
eucaristia. Mas, acima de tudo, eu posso ser feliz 
então eu estou numa primeira união em que eu tomei 

SEMANA DA FAMÍLIA

Para recordar a Semana dedicada à família,vamos conhecer um pouco sobre a Pastoral Familiar e 
também sobre o Movimento de Casais em Segunda União, um dos braços desta Pastoral que abriga 

vários outros grupos, como ficará claro ao longo da entrevista. 

MM: De forma abrangente, como você explica 
a Pastoral Familiar?

Marcos: A pastoral familiarse divide em 
pequenos grupos que são: namorados, noivos, 
recém-casados, casadoshá mais de dez anos e 
casais de segunda união. Cada núcleo desse tem 
um coordenador e, portanto, é um novo segmento 
que se divide, faz os encontros próprios referentes 
a sua idade matrimonial, abrangendo os desafios 
particulares da época que eles tão vivendo.Por 
exemplo, namorados muito provavelmente não 
terão filhos, então vivem uma realidade; casados 
há mais de dez anos já devem ter filhos grandes, 
então já passaram por outra vivência.  Por isso que 
a gente se reúne separadamente para que a troca 
de experiência seja feita entre os pares; dentro da 
pastoral também ocorre sigilo, por isso o que é 
falado nesse grupo não pode, em hipótese alguma, 
ser comentado em outros grupos, porque os casais 
acabam abrindo sua intimidade para compartilhar 
desafios e felicidades.

MM:  Quais os desafios da Pastoral Familiar?
Marcos: A PastoralFamiliar é desafiadora por 

se tratar da família, poisa família em si mesma, 
como pequena célula, já é desafiadora, porque 
muita gente junta... dois, três, quatro, cinco que é 
o meu caso, pois logo eu vou ter um terceiro filho, 
dividem o mesmo espaço – a casa - e são várias 
ideias  diferentes, o que acaba gerando alguns 
conflitos. Asdiscussões, os desafios diários de 
uma família são colocados nas nossas reuniões e 
a gente tenta o tempo todo se ajudar, o tempo todo 
se inteirar dos problemas um do outro e participar 
e estarmos juntos.

É uma pastoral trabalhosa; dependemos do 
comprometimento das pessoas:os pais dependem 
do comprometimento dos filhos para estarem juntos 
na pastoral que já é um pouco mais difícil, ou seja, 
é desafiadora, pois exige da gente vontade deestar 
lá, além da fé, oração e disciplina.

MM:  Quais as expectativas da Pastoral Fa-
miliar?

Marcos: A expectativaé que apastoral aumente. 
Nós estamos promovendo agora, no dia 17 de agos-
to, o encontro de casais, quando todos – namora-
dos, noivos, casais com mais de 10 anos de união, 
casais de segunda união vão ficar juntos... vai ser 
um encontro, uma grande troca de experiência. É 
o nosso primeiro encontro desse jeito e esperamos 
quedê muito certo, que dê frutos e que permaneça 
por muitos anos assim.

pASTOrAL  FAMILIAr SeGuNdA  uNIãO

Para falar sobre a 
Pastoral Familiar, 

conversamos como 
o Marcos Vinicius 

Crozzatti Renofio que 
coordena a pastoral 

junto com sua esposa 
Karla Brito Rodrigues 

Renofio

Para esclarecer as 
dúvidas em torno 
desse assunto, 
conversamos 

com a Daniela Ribeiro 
de Andrade Lopes 

que coordena a 
pastoral junto com 

seu esposo Claudinei 
Francisco Lopes

uma decisão errada em que eu antecipei as coisas, 
que no meu caso eu me casei com 18 anos e eu não 
sabia o que eu queria. Então,sim, asegunda união é 
permitida, mas vai dos meus princípios do que eu 
quero realmente pra mim.Quando eu me separei, 
realmente não tinha uma vida conjugal com o pai 
da minha filha e isso não é uma vida santa, isso 
não é uma vida que Deus quer para o casal. Então 
eu me separei, mas não quis viver sozinha e queria 
continuar em uma vida de família.

Asegunda união é permitida a partir do momento 
que eu quero continuar uma família, que eu que-
ro seguir as coisas de Deus e isso me emociona,  
porque a segunda união não é fácil, é vista como 
um erro fatal, um erro mortal e,na verdade, ela é a 
oportunidade de ser feliz novamente.

A princípio segunda união traz uma carga de 
sofrimento muito grande e aí eu não quero sofrer 
tudo de novo;quero manter a minha família em 
pé e hoje com a graça de Deus estamos indo para 
quatorze anos juntos. Asegunda união é permitida, 
sim, quando eu quero viver as coisas de Deus, 
quando quero manter o amor e a união da minha 
família e eu quero começar de novo.

MM: Pode casar e descasar “à vontade”?
Daniela: Não, claro que não! Na verdade, nós 

podemos casar somente uma vez, mas acontece é que 
eu quero começar uma vida nova e sem sofrimento. 
Agora se eu ficar casando três, quatro, cinco vezes, 
então eu não sei o que eu quero e não vou me casar. 
Fazer outras pessoas sofrerem, pois um casamento 
envolve não só o casal, mas muitas pessoas,então é 
preciso pensar bem no que sequer. Claro que se eu 
fiquei viúva, vou casar de novo, pois eu não quero 
ficar sozinha. AIgreja permite a nulidade até uma 
vez; existem as regras e motivos para um processo 
jurídico e a nulidade não é rápida leva um tempinho 
dependendo da história da situação do casal.  Eu 
não posso casar e descasar quando eu quiser. As 
coisas devem ser muito bem pensadas, muito bem 
decididas, pois a partir do momento que eu já casei 
uma vez e tomei uma decisão errada e antecipada, 
eu vivi um tempo com essa pessoa e não deu certo,  
depoisme separei tive uma nova chance pela igreja, 
então eu tenho que pensar bem se quero passar por 
tudo isso de novo.

MM: Qual a principal dúvida que envolve o 
casal de segunda união?

Daniela: É se o casal desegunda união pode 
ou não pode comungar. Ocasal de segunda 
união,como qualquer outra pessoa que está sob 
o pecadoe nós, assim como a Igreja,  entendemos 
que um casal de segunda união teoricamente está 
em pecado, ele não pode comungar a espécie, mas 
a comunhão pode ser feita de muitas formas. É 
natural, que todos queiram receber o corpo e o 
sangue de Cristo, mas neste caso só quando há a 
nulidadematrimonial. A minha orientação é que 
você sempre esteja em conversa com seu padre 
ou com sou diretor espiritual para poder 
entender melhor essa questão. 



AGOSTO/2019 7

Karina  Catelan

Muito se fala sobre as 
experiências de uma 
mãe de primeira 

viagem, mas pouco sobre os 
pais de primeira viagem... 
Como será que eles se sen-
tem, vivem essa nova fase 
da vida, quais as mudanças 
internas e externas que essa 
experiência gera para eles? 
Para homenageá-los e saber 
as respostas dessas perguntas, 
nada melhor do que os novos 
viajantes contarem para gen-
te! Confira os depoimentos:

“Foi uma experiência com 
a qual eu já estava sonhando 
há muito tempo.Minha histó-
ria de vida é um pouco triste 
nesselado paterno, pois meu 
pai abandonou a gente quando 
era pequeno e eu sempre quis 
sentir como pai, sentir como 
a vida é como pai. Muitas 
vezes, a gente pensa em julgar 
“a foi embora e me abando-
nou” e, de repente, a gente 
se sente na pele, a gente vê 
como é ser pai, como que uma 
criaturinhachega ao mundo, 
chega em nossas vidas e altera 
toda a sua trajetória até ali e 

pra mim foi uma experiência 
única, está sendo na verdade.

Hoje a Gabriela está com 
3 meses e ela veio pra mudar-
muitas coisas, muitos concei-
tos, muitas visões que eu tinha 
de ser pai e ela está ensinando 
mesmo como ser. Não existe 
pai sem filho e não existe filho 
sem pai. Ela está mostrando 
como eu devo ser, como que 
o Valter de antes tem que se 
tornar esse Valter novo para 
ser um bom pai para ela.

Eu acordo todos os dias 
para trabalhar olho para ela 
e sinto que minha força vem 
dali. Às vezes, quando eu 
converso com alguémsempre 
falo que não sou digno de re-
ceber tamanha graça na minha 
vida,  porque é uma menina 
iluminada que veio com muita 
saúde, que veio com um sorriso 
estampado no rosto desde que 
nasceu e então quando a tris-
teza bate, quando a ansiedade 
vem é ela que me dá essa força 
para voltar a lutar para respirar 
novamente. 

Então essa nova fase de 
ser pai é única, é uma fase 

Sou pai da Luiza, uma bebê de pouco mais de 6 meses 
e sou também pai de primeira viagem.Ser pai de pri-
meira viagem tem sido a mais doce, mais prazerosa e 

mais exaustiva aventura da minha vida. Essa nova fase tem 
sido de descobertas, poisjunto com a Luiza nasceu também 
um pai e o ato de participar da vida dela, executando todas 
as tarefas que a liturgia do cargo exige é o que de fato faz 
com que eu me sinta pai.

Enquanto estou a escrever ouço aqui na sala ao lado 
seus gritinhos; eles enchem nossa casa e me dá a certeza 
de que sou feliz vivendo assim!Assim como foi São José, 
ser pai de primeira viagem é ser também um eterno escravo 
da promessa de viver feliz até o fim.” 

Lawrence de Oliveira (Músico na Paróquia)

Eu e Luiana sempre so-
nhamos em ter filhos.
Após 1 ano de casados, 

ela engravidou e infelizmente 
perdemos a gravidez no 2º 
mês;foi muito dolorido para 
nós e traumático para ela, mas 
não perdemos a esperança.  
Em setembro de 2017, orando 
a Deus, pedi a Ele que nos 
deste este presente de Natal 
e senti uma certeza muito 
grande em meu coraçãoque 
alcançaríamos esta Graça, 
mas o natal chegou e nada, 
com ele o ano novo e também 
nada e eu pensava que talvez 
aquele dia tinha sido coisa da 
minha cabeça.

No início de janeiro de 
2018, fomos viajar de férias, 
foram as férias mais lindas 
da minha vida;estávamos 
curtindo muito: vários 
passeios,lugares lindos e no 
último dia ela então come-
çou a passar mal. Passados 
alguns dias, vieram os en-
joos e nos perguntamos:Será 
que é?Fizemos o exame de 
farmácia e deu positivo, 
vibramos de alegria, mas 
permanecemos em silêncio 
até que o primeiro ultrassom 
fosse feito. 

No dia do ultrassom, ao 
ouvir o coraçãozinho dela 
bater,foi um momento de 

desejamos a todos um feliz dia 
dos pais e que deus abençoe 

todos nessa linda missão!

DIA DOS PAIS
de repeNTe, p AI!

Vamos conhecer um pouco sobre o mundo dos pais de primeira 
viagem e saber como é para eles navegarem nesse mar de amor.

Valter Martins de Souza Júnior

que transforma a gente de 
uma maneira que não tem 
explicação, é você se do-
arsem esperar uma doação 
em troca, é você amar em 
primeiro lugar sem esperar 
ser amado,porque ela ainda 
não tem nenhuma reação de 
amor,ainda está aprendendo 
a amar, aprendendo a viver e 
por isso para mim está sendo 
muito: se doar sem olhar, sem 
pensar e viver para ela.” 

Valter Martins de Souza 
Júnior (Ministério de Músi-
ca na Paróquia)

muita emoção e choros de 
alegria e quando perguntei ao 
médico quantas semanas ela 
estava ele me disse que de 8 
semanas e então fiz as con-
tas e logo percebi que batia 
exatamente com a semana do 
Natal, me lembrei da oração 
e do pedido.

Somos muito gratos a 
Deus por este presente ma-
ravilhoso que é a Ana Luiza!  
Ser pai é a experiência mais 
incrível do mundo, é uma 
Graça de Deus, uma alegria 
e felicidade inexplicável, 
cada dia é um novo dia de 
experiência e surpresas!

Thiago Henrique C. Che-
regatto, Luiana M. Mesquita 
Cheregatto e Ana Luiza 
Mesquita Cheregatto (Mem-
bros da RCC e Ministros da 
Eucaristia na Paróquia)

“

“
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Voluntária - Cleusa Caluz 
Ramos da Silva

AMOR EXIGENTE

Coordenadora do Apostolado da Oração
regina Céli pinhata Novelini

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

É importante estarmos cientes de 
que toda tomada de atitude nos levará 
a uma crise de pensamentos, ideias ou 
mesmo contradições de gostos por con-
frontar com o novo ou por nos fazer nos 
depararmos com opiniões diferentes, 
sejam elas de pessoas envolvidas ou 
não na decisão. 

Quando falamos em crise, logo 
pensamos em algo que nos tira a 
tranquilidade,que perturbae causa 
sofrimentos visíveis ou silenciosos. 
As controvérsias de ideias e não acei-
tação das pessoas envolvidas numa 
determinada situação cria diversos 
conflitoslevando então a uma crise que 
dá lugar ao sentimento de desamparo 
e ao pensamento de que não existe ou 
nunca encontraremos uma solução 
adequada. Por meio de ações pensadas, 
conscientes e seguras, sem que se tenha 
pena de si mesmo ou do outro, pois se 
temcomo prioridade as metas, ao se 
empenhar esforços para que os incô-
modos sejam solucionados isso acaba 
levando a pessoa visualizar na crise não 
só a dor, sofrimento e decepções, mas 
a possibilidade de mudança positiva, 
crescimento e soluções! 

Para toda crise existe as opções:deixar 
se consumir com aborrecimentos, cha-
teação e lamentação, ou ir avante de ca-
beça erguida, confiante e não aceitando 
o comodismo. Fortalecidos e centrados 
no objetivo a alcançar, sabendo que 
fugir da crise ou ignorá-la não levará 
à resolução, mas provavelmente ao 
agravamento da situação, é importante 
e seguro enfrentá-la de cabeça erguida, 
sair do isolamento, e confiante buscar 
soluções e caminhos. É fato que o en-
fretamento das crises e conflitos mexe 
conosco, nos tira da zona de conforto, 
exige de nós coragem, ações e atitudes, 
ingredientes estes que nos permitem 
sermos aprendizes que buscam sempre 
evoluir e sermos melhores, se não os 
melhores dos melhores, mas melhores 
hoje que ontem.

O enfrentamento de uma crise é tare-
fa difícil e não necessariamenteprecisa 

ser enfrentada sozinho; buscar sempre 
que necessário orientação, auxílio e 
apoio em pessoas que viveram crises 
semelhantes as nossas e as superaram, 
muito nos servirá de estímulo, pois 
nos dará forças e nos mostrará que 
não somos únicosa passar por aquela 
situação e, portanto, também seremos 
capazes de vencê-las. Aprendemos que 
dor divida é dor diminuída. Sabemos 
que nos momentos de crises experimen-
tamos diversos sintomas como: culpa, 
medo, vergonha, desânimo, desespero, 
desesperança, depressão, descrença e 
doenças. 

As crises servem para entendermos 
que podemos ser donos de nossas esco-
lhas, mas não somos donos de nossas 
vidas e que o Criador que rege nossas 
vidas está aícom maior intensidade na 
manifestação divina e presença susten-
tandonossas forças por Ele, Deus. No 
enfrentamento das crises, formular pla-
no de ação, definindo foco no objetivo, 
sem apego em causa fora da situação 
como justificativa, fixar prioridades, 
visando prós e contras, metas e execu-
tando pelo que requer urgência, pois 
sem ação não há mudança. Não existe 
possibilidade de se fazer tudo de uma 
só vez ou ao mesmo tempo. A vida é 
repleta de desafios a serem superados 
e para isso estar preparado é o segredo 
para as crises não se tornarem sérios 
problemas. Nessa situação, é funda-
mental sabermos tirar proveitoapren-
dendo, fazendo melhorias em nossas 
vidas,e não nos fecharmos em nosso 
ego e nos afastarmos da presença de 
Deus. Isso significa distanciamento da 
graça da oportunidade de engrandecer 
nossa vida, como diz Charles Haddon 
Spurgeon em seus escritos: “Muitas 
pessoas devem a grandeza e sucessos de 
suas vidas aos obstáculos que tiveram 
de vencer”. 

Que saibamos fazer de 
nossas crises degraus para 
o nosso sucesso!!

Neste mês de agosto em que a Igreja 
no Brasil celebra a Semana da Família, 
vamos conhecer um maravilhoso exem-
plo de verdadeiros pais de família: os 
santos São Luís e Santa Zélia, que foram 
os pais da iluminada Santa Teresinha do 
Menino Jesus, padroeira das missões e 
que foi proclamada doutora da Igreja 
pelo Papa São João Paulo II em 1997.

Luís e Zélia são, também, os primei-
ros pais de um santo a serem canonizados; 
são santos pelo testemunho de seriedade 
de sua fé vivida na família. São duas 
pessoas que se amam e se colocam nas 
mãos de Deus para formar uma família, 
são exemplos de vida cristã e fonte de 
inspiração para nós hoje, que vivemos 
procurando seguir o projeto de Deus pela 
santificação de nossas famílias.

A vida de Luís e Zélia foi desenvol-
vida na busca incessante de Deus com 
o profundo desejo de realizar a vontade 
do Pai.Zélia Guérin nasceu em 23 de 
dezembro de 1831, em Gandelain, na 
Normandia, França e desde cedo se 
sentia inclinada à vida religiosa, mas 
se aperfeiçoou na confecção da famosa 
renda de Alençon.Luís Martin nasceu 
na cidade de Bordeaux, na França, em 
22 de agosto de 1823 e tinha o ofício de 
relojoeiro, no entanto havia nele o desejo 
de servir a Deus.

Vocação e amizade são como irmãos 
gêmeos na vida de Luís e Zélia. Os dois 
que se sentiam vocacionados para viver a 
vida cristã de forma consagrada a Deus, 
uniram suas vocações particulares como 
um casal. Eles se conheceram e tiveram 
um namoro curtíssimo. Casaram-se 
poucos meses depois em uma cerimônia 
realizada no dia 13 de julho de 1858, na 
Igreja NotreDame de Alençon e tiveram 
nove filhos.Dos nove, quatro morreram 
ainda crianças, a saber: Maria Helena 
(com 5 anos), José Luís (com 5 meses), 
José João Batista (com 8 meses) e Maria 
Melania Teresa (com apenas 3 meses). 
E as outras filhas Maria Luísa, Maria 
Paulina, Maria Celina e Maria Francisca 
Teresa tornaram-se freiras no Carmelo de 
Lisieux e a Maria Leônia no Convento 
da Visitação de Caen.

O 8º princípio Básico do Amor- 
exigente é: esperançador

“CrISe – dA CrISe BeM AdMINISTrAdA, SurGe A 
pOSSIBILIdAde de MudANÇA pOSITIVA”

SãO LuÍS e SANTA ZÉLIA - OS 
pAIS de SANTA TereSINhA

Tamanha foi a santidade desses pais 
que, segundo sua filha Santa Teresinha, 
Luís e Zélia foram duas hastes abenço-
adas que deram origem a estas flores 
(nove filhos) e que estão agora reunidas 
para sempre na Pátria Celeste.

Foi no interior deste lar cristão que as 
meninas encontraram em sua mãe Zélia 
uma educadora espiritual de primeira 
grandeza. Não resta dúvida de que a 
catequese tem seu início na família e é 
nessa igreja doméstica que os corações 
dos filhos são elevados para Deus desde o 
seu despertar.Zélia e Luís catequizavam 
porque tinham o que ensinar.Ensinavam 
o que viviam: um amor incondicional a 
Deus e à Maria Santíssima, um cuidado 
e assistência aos pobres e necessitados, 
um amor zeloso aos que os rodeavam. 
Essa educação espiritual para a vida 
ajudou a construir o caráter de suas 
queridas filhas.

Um dos mais belos exemplos de São 
Luís e Santa Zélia, e que deveríamos 
seguir, é que eles nos ensinam a olhar 
para as coisas simples, pois é no comum 
do diaadia de nossa vida que vivemos as 
mais graciosas experiências com Deus.

Luís faleceu com 71 anos, em 29 de 
julho de 1894. Zélia, por sua vez, aos 
45 anos recebeu a terrível notícia de que 
tinha um câncer no seio. No entanto, 
viveu a doença com firme esperança 
cristã até a morte, ocorrida na noite de 28 
de agosto de 1877. Foram canonizados 
pelo Papa Francisco em 18 de outubro 
de 2015.

São Luís e Santa Zélia 
abençoai nossas famílias. Amém!
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Pequeninos do Senhor

Paulo Emílio recebe a bênção 
de pe. Silvio Roberto 

Padre Silvio e Alexandre 
Bernardes, os aniversariantes

No lançamento do livro do padre Nino Carta

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

Bazar do Artesanato na paróquia

1ª FAC paróquia Menino Jesus de Praga

Missa traduzida em Libras para surdos 

Valdir e Léo, aniversário de casamento
Encontro de Preparação ao Batismo 

- Pastoral Familiar

Coral infantil da Paróquia

Confraternização da Pastoral Segunda União

Bebê é apresentado à comunidade 

Ministério de Música - Kerigma Jantar com os paroquianos 
Marcos e Mara, Luis e Ana

Bodas de Prata de Cleyton 
e Érika França

Padre Silvio homenageado pelos 35 anos 
do concurso Miss e Mister Estudantil no 

Votuporanga Clube

Com uma missa, Movimento Rosa Mística da 
paróquia celebra aniversário da aparição de 

Nossa Senhora da Rosa Mística 



FATOS E FOTOS Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória
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Missa para os Enfermos no 
dia de São Camilo de Lélys, 

padroeiro da Pastoral da Saúde

Campanha do agasalhocolchas de retalho aos moradores  de rua

Bênção na loja The Original

Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Apostolado da Oração Paroquial

Preparação do 18º JUPAC

ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Batizado da GabrielaAniversariantes do mês

Festa São pedro - padroeiro da Capela São pedro - Jardim Maracanã

 Missa da padroeira Santa Paulínia, no Jardim Vivendas

Pe. Daria celebra em nossa comunidade
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ANIVERSARIANTES
Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória
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Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória

41 anos de ordenação 
sacerdotal do Pe. Silvio Roberto


