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Padre Leandro deixa nossa 
paróquia e chega padre Berti. 

Conheça um pouco da história do 
nosso novo vigário na página 6
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Caros irmãos paro-
quianos, iniciamos o mês 
de setembro tendo como 
referência a BÍBLIA SA-
GRADA.

Em setembro, de ma-
neira muito especial, a 
Igreja celebra e incen-
tiva o conhecimento e 
experiência com a Bíblia 
Sagrada. Setembro é 
considerado mês da Bí-
blia porque no final deste 
mesmo mês, no dia 30, 
celebra-se a festa de 
São Jerônimo que foi o 
responsável por traduzir 
para o latim os Livros 
Sagrados escritos origi-
nalmente em hebraico, 
aramaico e grego. (leia: 
https://bit.ly/2lWMaTR)

A Bíblia contém um 
direcionamento divino ao 
homem de todos os tem-
pos. Ali nos é revelada a 
vontade de Deus para a 
felicidade e salvação, por 
isso bom seria o homem 
consultá-la como direcio-
namento do seu viver.

Hoje as comunida-
des cristãs promovem 
Estudos Bíblicos, Esco-
las da fé,  Formações,  
Discipulados,Encontros 
de Perseverança etc-
sempre baseados nas 
palavras de Deus. Na 
atualidade, com o avan-
ço da técnica e das Re-
des Sociais, podemos 
partilhar e difundir seus 
ensinamentos de mil 

formas e o homem se 
beneficia dela. Façamos 
do nosso mês de setem-
bro, um mês diferente: 
um tempo de leitura rica 
da Bíblia e que no final 
deste mês sejamos to-
dos leitores assíduos da 
Sagrada Escritura.

Por determinação do 
nosso Bispo Diocesano 
Dom Tomé, o padre 
Leandro Bernardes que 
exerceu seu ministério 
sacerdotal como vigário 
por três anos em nossa 
paróquia Menino Jesus 
de PRAGA deixará seu 
cargo e irá para uma 
outra comunidade a 
ser ainda definida pelo 
Bispo. Quero aqui ma-

nifestar minha gratidão 
a ele por sua dedicação 
e carinho com nossa 
comunidade paroquial.
Que Deus abençoe infi-
nitamente sua nova mis-
são de conduzir o povo 
de Deus em qualquer 
comunidade que lhe for 
confiada.

No dia 12 de setem-
bro, às 19h30, durante 
a Santa Missa, o padre 
Octávio Berti assume 
em nossa paróquia o 
cargo de Vigário. Damos 
nossas boas-vindas a 
ele,com nossas orações 
para que exerça com 
solicitude sacerdotal seu 
ministério entre nós.

Louvando a Deus por 

nos acompanhar com 
sua graça,seu poder,sua 
força e com a luz do 
Espírito Santo, possa-
mos continuar nossa 
caminhada segundo 
sua Santa vontade. Se-
jamos todos filhos fiéis 
ao Amor de Deus, sob a 
intercessão da Virgem 
Santíssima. 

Paz e Bem!
Pe Sílvio Roberto 

Pároco
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Era véspera do dia dos 
pais, mais um sábado 
comum na Igreja Me-

nino de Jesus de Praga em 
Rio Preto. A entrada da vela 
que representa a “luz” para os 
fiéis tornava ainda mais forte 
a presença de Deus na Igreja 
e anunciava que momentos 
especiais iriam marcar aquela 
celebração. 

Como de costume aos 
finais de semana, o sábado 
foi marcado pelos batizados 
que envolvem o rito eucarís-
tico, com crianças, jovens e 
adultos da nossa comunida-
de. Dentre eles, estava Eloir 
Ferreira de Carvalho, casada 
e com uma filha de 24 anos, 
ela iria receber o sacramento 
do batismo juntamente com a 
bênção de seus padrinhos. Po-
rém, um imprevisto acontece: 
seus padrinhos não vieram 
para a missa.

Sem saber o que fazer, 
Eloir avistou duas pessoas 
da nossa comunidade: o 
Sr.Ciomar Rodrigues Faria e a 
Sra. Maria do Rosário Ampa-
ro Lima Faria e dirigiu-se até 

eles com a expectativa de que 
eles substituíssem os padri-
nhos que não compareceram.

Ainda em êxtase com o 
pedido, Ciomar e Rosário 
aceitaram,desde que o Padre 
Sílvio tivesse ciência e apro-
vasse. Apesar de permitir, ele 
deu a Eloir a oportunidade de 
ser batizada com os padrinhos 
que ela escolhera inicialmen-
te, mas em outra ocasião. 

Mesmo com essa possi-
bilidade, Eloir não hesitou 
em querer que o batismo se 
concretizasse naquele dia, 
horário e com os padrinhos 
escolhidos naquele momen-
to. A emoção tomou conta 
de todos da comunidade 
e,principalmente, dos envol-
vidos que estavam felizes 
com a situação. 

“Não os conhecia, só via 
eles na igreja. Senti essa ne-
cessidade do momento e ser 
tocada profundamente pelo 
meu coração para que fossem 
eles, um casal que eu vi e me 
chamou muito a atenção”, 
comenta Eloir. 

O momento foi ainda mais 

Ana Clara 
Moreno

Ana Clara Moreno

Victor 
Dodorico

De uma ausência, surge uma grande história

emocionante para ela, pois 
pela sua idade e os desafios-
pelos quais passou na vida 
chegar até aquele momento 
foi extremamente especial. 

Para os padrinhos, o sen-
timento era de muita felici-
dade e gratidão pelo convite 
da afilhada Eloir. “Nós nos 
sentimos muito felizes e 
agraciados pelo convite, pois 
a forma como a Eloir nos 
olhou e com o seu jeito sim-
ples e humilde nos chamou, 
e isso nos comoveu muito. 
Mais comovidos ficamos 
no decorrer do sacramento 
do Batismo. A cada rito da 
celebração, percebíamos que 
a nossa futura afilhada estava 
ungida de graça e feliz pelo 
tão esperado momento em 

se tornar “filha de Deus”, 
comenta Ciomar, padrinho.

Os padrinhos também não 
conheciam a sua afilhada. 
“Nós não conhecíamos a 
Eloir. Nós aconhecemos um 
pouco antes do início da Cele-
bração Sacramental. A vimos 
sentada isoladamente em um 
dos bancos da Igreja e achá-
vamos que era uma convidada 
do batizando Henrique, que é 
o neto da nossa amiga Oro-
tilde. Ela comentou conosco 
que frequentava Grupos de 
Orações e, assim, entendemos 
que já era uma pessoa de fé e 
esperança em Cristo Jesus”, 
comenta Ciomar. 

Refletindo sobre o ocorri-
do, Ciomar e Rosário perce-
beram que foi uma ação do 

Espírito Santo e acrescentam 
também que “somos chama-
dos a sermos missionários e 
padrinhos de todas as pessoas 
e cada um de nós devemos ser 
cristãos firmes e capazes de 
ajudar o próximo nessa ca-
minhada na vida 
cristã”.

No dia 30 de setembro 
é celebrado o Dia da Secre-
tária. É imprescindível que 
haja uma secretária paroquia-
na em nossa comunidade e 
ficamos felizes em anunciar 
que o primeiro emprego de 
Mariana de Oliveira Cabral é 
como nossa nova secretária. 

A data escolhida não é por 
acaso, no dia 30 de setem-
bro comemora-se o dia de 
São Jerônimo, santo que foi 
secretário do Papa São Dâ-
maso e foi responsável por 
ajudá-lo a traduzir a Bíblia 
para o latim.

Engana-se quem pen-

sa que é uma tarefa fácil, 
pois ela lida constante e 
diretamente com os mais 
diferentes públicos e, na 
maioria das vezes, as pessoas 
atendidas se encontram em 
momentos delicados, como 
a alegria de casamentos, 
batizados ou a tristeza da 

unção dos enfermos de um 
ente querido, exéquias... É 
ela quem agenda e organiza 
todos os acontecimentos da 
paróquia e também a agenda 
dos padres. 

Além de todas essas 
atividades, Mariana é estu-
diosa e cursa arquitetura e 

urbanismo à noite.
Atuar nesse papel tem se 

tornado verdadeira missão. 
Parabéns a todos os secretá-
rios e secretárias, 
especialmente os 
paroquiais.

30 DE SETEMBRO: DIA DA SECRETáRIA
A nossa paróquia está recebendo uma nova secretária

Padre Sílvio com os batizados, padrinhos e madrinhas após a cerimônia do batismo

Eloir com padre Sílvio e os padrinhos 
Ciomar e Maria do Rosário
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Balanço Financeiro

Larissa
Freitas

de nós mesmos, mais fra-
ternos com as dores dos que 
nos cercam. Carregando esta 
cruz, podemos transformá-la 
em uma fonte de virtudes, de 
paciência, misericórdia, hu-
mildade e amor ao próximo.

MM - O senhor teria 
algum conselho para nos 
ajudar a lidar com nossas 
cruzes diárias? 

Padre Sílvio -Um bom 
conselho para quem vive a 
cruz de cada dia é que depois 
da tempestade, o sol volta a 
brilhar. Tudo passa, só o amor 
permanece. É preciso desen-
volver a paciência diante dos 
problemas, abraçar as cruzes 

de cada dia porque aquilo que 
é nosso, pelo qual devemos 
passar, ninguém passa por 
nós. Temos que erguer a ca-
beça e dizer: lá vou eu para a 
vida! Devemos contar com a 
força e o poder de Deus nesses 
momentos e assim seguir o 
nosso caminho.

MM - Levando em con-
sideração essas duas cele-
brações, qual mensagem o 
senhor considera importante 
passar aos fiéis para que eles 
se sintam mais motivados 
neste mês de setembro? 

Padre Sílvio - A mensa-
gem que quero deixar é que 
se você vive alguma perse-

guição por ser discípulo de 
Jesus, se você entrega a sua 
vida e se sacrifica para poder 
aceitar Jesus como Senhor da 
vida, se você se rende a Jesus 
e procura fazer a vontade de 
Deus, você está no caminho 
certo. Eu sei que não é fácil. 
Jesus nos disse que a porta 
para segui-Lo é estreita, que a 
porta para alcançar o reino de 
Deus é estreita. Isso significa 
que nós também devemos 
chegar primeiro ao sacrifício 
para depois também alcan-
çar a glória e a 
vitória. 

O significado e importância da Exaltação da Santa Cruz
Foi em 14 de setembro de 

320 que Helena de Constan-
tinopla, mais conhecida por 
nós como Santa Helena, en-
controu o local em que Jesus 
foi crucificado. No entanto, 
em 614, a Cruz foi levada 
pelos persas como um troféu 
de guerra e só foi recuperada 
mais de dez anos depois, pelo 
Imperador Heráclio, que a 
levou para a Cidade Sagrada 
no dia 14 de setembro de 628.

As datas citadas acima 
explicam o motivo de o dia 14 
de setembro ter sido escolhi-
do para celebrar a Exaltação 
da Santa Cruz, mas o mais 
importante é entendermos 
o porquê desta celebração 
sertão valiosa para todos nós, 
cristãos.Para isso, contamos 
com nosso querido Padre Síl-
vio, que vem nos explicar um 
pouquinho sobre a relevância 
desta data para nossas vidas. 

MM - Padre, qual é o real 
significado da Exaltação a 
Santa Cruz?

Padre Sílvio -A Cruz foi 
o modo que Deus usou para a 
nossa salvação. Sabemos que 
o sofrimento é o denominador 

comum de todos nós, está 
presente em todas as gerações 
e Deus escolheu exatamente 
a Cruz para nos salvar. 

Um Deus morrer por nós, 
experimentar a dor como nós, 
é aí que está o segredo e a 
chave da salvação. Elepas-
sou por todas as atribulações 
mundanas para nos dar vida 
nova e a ressurreição.

MM - Aprendemos que 
a Cruz representa o maior 
sacrifício de Deus pela hu-
manidade. Como podemos 
aplicaresse conhecimento 
no nosso diaadia?

Padre Sílvio -O primeiro 
passo é saber distinguir a dor 
do sofrimento. As dores são 
inevitáveis, são arranhões 
na alma que nascem de pro-
blemas que não escolhemos 
(como a morte de entes que-
ridos, por exemplo), mas que 
podemos aprender a conviver 
com eles.

O sofrimento é ampliar 
na mente, no coração e na 
alma, as dores de cada dia.
Mas é pelo nosso sofrimento 
que nos purificamos e nos 
tornamos melhores versões 

SANTA TERESA DE CALCUTÁ 
nasceu, em 26 de agosto de 
1910, em Skopje. Filha de 
Nikola e Drana Bojaxhiu, ela 
foi batizada em 27 de agosto 
de 1910, com o nome de Agnes 
Gonxha Bojaxhiu. Em 1950, 
Teresa fundou a Congregação 
das Missionárias da Caridade, 
com um testemunho de alegria 
na caridade, excelsa amizade 
com Deus, preocupação com 
a dignidade de cada pessoa 
no amor. 

Madre Teresa foi canoni-
zada no dia 04 de setembro 
de 2016 pelo Papa Francisco. 
Sua beatificação havia sido 
realizada por João 
Paulo II no dia 19 
de outubro de 2003.

Gabriel  Bonfim

SANTOS DEDICARAM A VIDA AOS POBRES
Em setembro, dois santos são exemplares no serviço ao outro, 
àquele que se encontra à margem da sociedade. Conheça ou 

relembre, de forma resumida, as histórias de 
São Vicente de Paulo e Santa Teresa de Calcutá. 

SÃO VICENTE DE PAULO, o Padre Vicente, 
chamava a atenção  pela sua inteligência e pelo 
zelo religioso. Começou a estudar na cidade de 

Dax, onde chegou a ser 
professor. Estudou teo-
logia na Universidade de 
Toulouse. Sua ordenação 
sacerdotal, com apenas 
dezenove anos, foi no ano 
de 1600. Nessa época, ele 
passou por uma forte pro-
vação: uma senhora viúva 
que gostava de ouvir as 
pregações dele, sabendo 
que ele era uma pessoa 
pobre, deixou sua herança 
para ele: uma propriedade 

e uma quantia em dinheiro, que estava em posse 
de um comerciante na cidade de Marselha. O 
Padre Vicente vai até lá para receber esta herança 
com a intenção de distribuí-la para os pobres. Foi 
um grande marco na vida dele.

 Ele se destacava pelo amor aos pobres. Padre 
Vicente frequentou a universidade e se formou 
em Direito Canônico, em Roma. Foi nomeado 
Capelão da Rainha Margarida de Valois, a rainha 
Margot, pelo rei Henrique IV. Ele era responsável 
por distribuir esmolas dadas aos pobres e visitava 
os doentes no hospital. Padre Vicente cumpria 
sua missão de sacerdote com tanto amor e zelo, 
que todos já o tinham como santo. Para o Padre 
Vicente, cada doente e cada pessoa, por mais 
miserável, era a própria pessoa de Jesus Cristo 
e tinha que ser tratada com muito amor.
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Ingrid 
Bicker

Essas eram as pri-
meiras palavras que 
Cleber Luiz da Cunha 

Sant’Anna deveria dizer no 
dia 29 de setembro de 2017, 
dia consideravelmente co-
mum àmaioria que estava 
presente em nossa Paróquia, 
rezando na Missa dos San-
tos Arcanjos. Entretanto, as 
lágrimas tomaram conta de 
seu rosto; o motivo de estar 
ali o deixou emocionado, não 
conseguiu dar início à Oração 
a São Miguel Arcanjo por 
tamanho significado que isso 
tinha em sua vida...

Quando tinha aproxima-
damente 10 anos de idade, 
Cleber lia nas sagradas escri-
turas o livro do profeta Da-
niel, capítulo 12, versículo 1. 
Deparou-se com a passagem 
“Surgirá Miguel o grande 
príncipe, que guardará o teu 
povo”(DAN. 12,1) e a partir 
dela começou a procurar 
sobre Miguel, o guardião do 
povo de Deus. Pouco tempo 
depois, via-se completamente 
envolvido na mística da sal-
vação e percebia, mais ainda, 
como o Senhor é bom, ao 
enviar um guardião, guerreiro 
e protetor, que está sempre 
pronto para auxiliar as pes-
soas. Desse modo, o “garoto” 
que hoje está com quarenta 
anos, iniciou a sua devoção 
a São Miguel Arcanjo. 

As intervenções de São 
Miguel em favor do povo de 
Deusmotivaram-no a venerar 
e confiar plenamente nesse 
Arcanjo. Logo em seguida, 
comprouseu devocionário e 
começou a fazer suas orações 
e consagração a São Miguel 
todos os dias.

Cleber ressalta que uma 
das maiores graças foi trans-
mitir essa mesma devoção 
a seu filho Romero e sua 
esposa Fernanda. Comple-
menta ainda: “São Miguel 
que é guarda e protetor da 
família, nosso advogado na 
defesa da vida e na hora da 
morte. Que todos possam 
despertar um grande amor a 
São Miguel Arcanjo, quem 
tem a sublime missão de 
proteger a Santa Igreja con-
tra as ciladas do demônio.” 

Dia 29 de setembro é dia 
dos Santos Arcanjos.Muitas 
pessoas não sabem exatamen-
te o que são e as diferenças 
existentes entre eles. Miguel, 
Gabriel e Rafael representam 
a mais alta hierarquia dos 
anjos e atendem diretamente 
ao trono de Deus. Pode-se 
dizer que são mensageiros 
dos decretos de Deus aqui 
neste mundo. Cada um tem 
uma missão e seus nomes 
testemunham isso. São Mi-
guel Arcanjo é o guardião 
celeste; seu nome vem da 

língua hebraica, que significa 
“Quem como Deus?”, sendo 
na verdade uma pergunta/
afirmação, visto que nin-
guém é como nosso Senhor. 
São Gabriel Arcanjo tem 
como missão principal ser 
o anunciador das revelações 
de Deus; seu nome também 
vem do hebraico e significa 
“Deus é meu protetor”, ou 
ainda, “Homem de Deus”.O 
nome Rafael, de São Rafael 
Arcanjo, é a junção de duas 
palavras hebraicas – nova-
mente – “Rafa” significa 
cura e “El” significa Deus, 
portanto, Rafael é “Cura de 
Deus”; é considerado o chefe 
dos anjos da guarda e sua 
missão é a cura das feridas 
da alma e do corpo.

Terezinha, esposa do diá-
cono Aristides, era uma das 
pessoas que estava presente 
na Missa dos Santos Arcanjos 
de 2017. Sua filha a acompa-
nhava e conta que quando viu 
Cleber emocionado, chamou 
a mãe parafazer a oração lá na 
frente, junto a ele. As duas são 
devotas aos arcanjos e relatam 
essa experiência como única 
e marcante. Foram poucas as 
vezes que senti-
ram uma emoção 
tão forte.

Quem pensa que apo-
sentadoria é sinôni-
mo de descanso está 

redondamente enganado.
Depois de 21 anos, 3 meses e 
15 dias trabalhando na igreja 
Menino Jesus de Praga, 
Ariuce Schiavon, secretária 
paroquial, se aposentou.

Sua história na paróquia 
começa com a primeira mis-
sa no dia 25 de janeiro de 
1998. Mas sua contratação 
como secretária aconteceu 
apenas no dia 01 de março.  
A convite do Padre Geomar, 
Ariuce participou de várias 
pastorais, foi ministra, fo-
tógrafa, leitora, secretaria... 
e por aí vai.Quem não co-
nhece, nunca viu ou ouviu 
falar da Ariuce da paróquia 
Menino Jesus, bom sujeito 
não é!

Ativa, gentil, educa-
da, dedicada, prestativa, 
engajada, comunicativa, 
carinhosa, atenciosa, são 
alguns poucos adjetivos 
dessa mulher.Sempre com 
uma palavra amiga e um 
ombro à disposição a quem 
procura por conselhos ou 
ajuda, lá está ela.

Para Ariuce, trabalhar 
na paróquia foi muito 
bom.“Agora é hora de dar 

oportunidade para outra 
pessoa. Foi muito bom. 
Cresci espiritualmente e vi 
muitas pessoas crescendo 
também. Foi maravilhoso”, 
declara Ariuce.

Como ela mesma diz“há 
tempo pra tudo na vida”. Já 
trabalhou bastante e preten-
de, agora, fazer mais coisas 
que deem prazer, sem pressa 
e sem preocupação com o 
relógio.Aos 67 anos, planeja 
viajar e se dedicar à costura, 
ao artesanato (sua paixão), 
fazer voluntariado e ter mais 
tempo para a família.

Entre atender a porta, 
telefone, entregar convites 
de almoço beneficente, 
fazer cesta básica e separar 
umas roupas para doação, 
Ariuce me concedeu a 
entrevista. Acho que o 
conceito de tempo livre 
pra ela é esse.

Ariuce, desejamos que 
você possa desfrutar da sua 
aposentadoria com muita 
saúde e paz. Não temos pa-
lavras para agradecer tudo 
o que fez/faz por nossa co-
munidade. Muito 
obrigada!

Aposentadoria é o tempo 
de realizar sonhos

Marcela  Pinoti

A DEVOçÃO DISPENSA PALAVRAS
“Glorioso São Miguel Arcanjo,

poderoso vencedor das batalhas espirituais,
vinde em auxílio das minhas necessidades

espirituais e temporais.”

Padre Silvio e Ariuce
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PADRE 
LEANDRO, 

quando você che-
gou aqui há três 
anos era bastante 
fechado e sisu-
do. Incrível como 
mudou. Quando 
o vemos sentado 
no altar rodeado 
pelas crianças, ou 
se agachando para 
tirar foto com a/os 
senhoras/es e os 
jovens do Apos-
tolado da Oração 
também no altar, 
é nítido como está 
saindo mais leve e solto. Acho que nossa companhia 
lhe fez bem... Quanto à sua companhia, esta também 
foi importantíssima para nós todos: vivenciamos 
rituais tal qual eram na sua origem; ouvimos canto 
gregoriano e até aprendemos a gostar do grego e do 
latim! Quando padre Sílvio esteve doente, assumiuo 
comando da paróquia e enfrentou os desafios do 
momento com sabedoria e amor. Sempre pronto a 
falar, a ajudar, foi aos poucos se soltando e cativando 
cada vez mais a comunidade. Não raro, já o víamos 
sorrindo nas missas, certamente pela certeza de que 
o Espírito Santo o ungia durante as celebrações, 
especialmente durante a Consagração, quando 
cantava. Enfim, sinta-se abraçado tão ternamente 
quanto foi abraçado pelos Pequeninos do Senhor 
na missa do dia 01/09. Cada uma daquelas crianças 
representa nosso carinho por você e nosso muito 
obrigada por ter dividido conosco estes três anos. 
Que Deus o abençoe ainda mais! Uma feliz e santa 
trajetória à frente da paróquia destinada a você.

Uma igreja em saída...
Todo sacerdote sabe que dificilmente ficará em uma mesma comunidade durante todo o seu ministério. É salutar tanto para eles quanto para a comunidade 

que haja uma troca de tempos em tempos: ambos, assim, têm a oportunidade de crescer e se renovar. E é isso o que vai acontecer agora em setembro tanto 
em nossa paróquia quanto em outras da nossa diocese. Por determinação do bispo D. Tomé, padre Leandro que esteve conosco por três anos está de partida, 
mas ainda sem local definido. Para o lugar dele vem padre Berti que atualmente está na paróquia Santuário das Almas. 

Diante destas mudanças, nós, da Pascom, reiteramos as homenagens recebidas pelo padre Leandro em nome da comunidade nas missas do último final de 
semana de agosto e deixamos aqui mais um pequeno texto de gratidão. Além disso, vamos apresentar padre Berti para os que não o conhecem ainda; desse 
modo, vamos recebê-lo, também, de braços abertos. 

 Sílvia  
Damacena

Nosso novo vigá-
rio, padre OCTÁVIO 
BERTI JÚNIOR, 
nasceu aqui mesmo em 
S. J. Rio Preto, no dia 19 
de novembro; como ele 
mesmo gosta de frisar: 
no dia da bandeira! 

Tem uma família 
extensa e peculiar. Seus 
pais se casaram quando 
ambos eram viúvos e 
já tinham filhos. Além 
deles, o casal ainda foi 
abençoado com outros, 
sendo o mais velho desta 
nova união, justamente 
padre Berti, como gosta de ser 
chamado.

O senhor Octávio Berti tinha 
quatro filhos: Maria Aparecida, 
Elizabete, Décio e Maria Lúcia. 
Já a mãe de padre Berti, a se-
nhora Joana Grigolin Berti tinha 
duas meninas – Maria Marlene 
e Antônia Maria. Conta padre 
Berti que a mãe dele tinha em 
casa um crucifixo quebrado e 
resolveu levá-lo para arrumar 
na oficina de seu Octávio. Lá 
eles se conheceram... Bem, da 
união, nasceram mais quatro 
filhos: o mais velho – Octávio 
(padre Berti, que levou o nome 
do pai); Joana (que ganhou o 
nome da mãe); Maria de Fátima 
e Marcos. D. Celso, o bispo que 
ordenou padre Berti, disse que 
ele era predestinado!

A extensão familiar, segundo 
o padre, o fez conviver desde 
muito cedo com a diversidade. 
Apaixonado pela família, ele 

conta que o pai morreu há 20 
anos, a mãe há três e também 
duas irmãs já estão na casa do 
Pai. Enquanto me contava a sua 
história, ele se emocionou e me 
disse que estava feliz por poder 
relatá-la. 

Cursou o Seminário Menor 
e o Maior em S.J. Rio Preto 
e depois em São Paulo. É sa-
cerdote há 27 anos e já passou 
por quatro paróquias: uma em 
São Paulo, duas aqui na nossa 
cidade e outra na Bélgica, país 
onde fez Mestrado; é também 
licenciado em Filosofia e Teo-
logia. Atualmente, é professor 
do Seminário. 

Conversando com ele sobre 
a Bíblia (já que estamos no mês 
dedicado a ela), ele disse que 
é preciso entendê-la no seu 
conjunto. Apesar disso, toma 
as cartas de São Paulo como 
um norte para a vida religiosa 
e tem no Evangelho de São 
João o maior tempo dedicado 

de estudo.
Tem fama de bravo 

e exigente, mas não foi 
isso o que encontrei. 
Extremamente simpáti-
co e atencioso, conver-
sou bastante comigo, 
me contou muitas coi-
sas e disse não saber o 
porquê tem a tal fama. 
Arrisco dizer que talvez 
seja pela autenticidade 
– já adiantou-me que 
é bastante tolerante, 
desde que as pessoas 

não pensem que podem 
fazer o que bem entende-

rem; também me disse que suas 
celebrações são de uma hora 
cravada, costume que trouxe 
da Europa, onde, segundo ele, 
se as missas passarem de 45 
minutos, as pessoas se levantam 
e vão embora. 

Apaixonado pela cozinha, 
não gosta de nada com molho 
branco e creme de leite... apesar 
de amar queijo. Não tem hobby, 
mas gosta de ler e ouvir música 
clássica, o que combina per-
feitamente com sua formação 
erudita.

E para finalizar, se derreteu 
ao falar sobre o cachorro vira-
-lata que, segundo ele, o adotou: 
o Chicão. Mas esta é uma his-
tória que vai ficar para depois... 

Seja bem-vindo, padre Berti! 
A comunidade Menino Jesus de 
Praga o acolhe com 
carinho em sua nova 
casa!

Pe. Berti há tempos assumiu o papel de bom pastor

Pe. Leandro se despede da 
comunidade Menino Jesus de Praga
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Karina  Catelan

O próprio Deus inspirou 
as sagradas escrituras como 
mais uma prova de Seu amor 
por nós, pois ele nos deixou 
a bíblia como nosso alimento 
para o dia a dia e nos deu a 
oportunidade de viver con-
forme a Sua palavra. 

No mês de setembro, 
somos convidamos a nos de-
dicarmos ainda mais à leitura 
da palavra de Deus. O intuito 
desse mês não é apenas que a 
leitura da bíbliaseja pontual, 
isto é, aconteça apenas neste 
mês dedicado a ela, mas 
sim reforçar que a palavra 
de Deus deve estar presente 
todos os dias de nossas vidas, 
pois é sustento e sabedoria da 
nossa fé. 

Neste ano, o tema que re-
flete o mês dedicado à bíblia 
é: “Para que n’Ele nossos 
povos tenham vida – Primeira 
Carta de João”, e o seu lema 
“Nós amamos porque Deus 
primeiro nos amou” (1Jo 
419).  Assim, se encerrará 
o quarto e último ano do 
ciclo do tema. Durante esses 
quatros anos foram refleti-
dos os livros: a Profecia de 
Miqueias, a Primeira Carta 
aos Tessalonicenses, o Livro 
da Sabedoria e agora, por 
último, a Primeira Carta de 
João. (Fonte:CNBB)

Aproveite esse mês para 

tirar a poeira da bíblia e iniciar 
a experiência de ler diaria-
mente a palavra de Deus. 

COMO VIVER A 
PALAVRA DE DEUs?

Fizemos essa pergunta 
para o Paulinho Ribeiro que 
nos deu o belo testemunho 
a seguir. 

“A palavra de Deus, a 
sagrada escritura deve ser co-
nhecida por todos, estudada, 
e lida à luz do Espírito Santo 
e do magistério da Igreja. A 
sagrada escritura é fonte de 
verdade e de vida para todos; 
sei que nem todas as pesso-
as têm condições de fazer 
estudos profundos sobre as 
páginas da bíblia, mas isso 
não deve ser empecilho para 
rezar a santa palavra de Deus.

Na bíblia,encontramos 
orientação, princípios funda-
mentais para uma caminhada 
feliz nessa terra e meios para 
chegarmos com alegria de 
criança no reino dos céus. 
Tenho incentivado as pesso-
as a lerem, pelo menos, os 
evangelhos para conhecer a 
pessoa de Jesus Cristo que 
deu por amor àSua vida pela 
nossa salvação.

Aqueles que têm um pou-
co mais de estudo devem se 
aprofundar no conhecimento 
das coisas sagradas, pois não 

Bíblia, a palavra 
inspirada por Deus 
para nossas vidas

“Toda Escritura é inspirada por 
Deus e é útil para ensinar, para 
argumentar, para corrigir, para 

educar conforme a justiça ” 
(2Tm 3,16)

há nada nessa vida para a qual 
não encontremos orientação e 
respostas na Santa palavra de 
Deus. É preciso ter a sagrada 
escritura em casa não como 
um enfeite, mas para ser es-
tudada, rezada, lida e pedindo 
orientação para a vida epara 
os problemas que nos surgem 
no dia a dia.

A sagrada escritura deve 
ser manuseada, deve ser 
colocada na nossa casa para 
que as pessoas possam chegar 
e ver a bíblia ali e sentirem 
também o desejo de conhecer 
e de amar a palavra de Deus, 
pois ela é fonte de bênçãos e 
de grande alegria para todos 
nós. Nesse momentoem que 
a igreja nos coloca como re-
flexão a palavra de Deus no 
mês de setembro, é um tempo 
apropriado para que todos 
nós busquemos a leitura da 
sagrada escritura com mais 
empenho e com 
mais tempo dedi-
cado a ela.” 

CASAMENTO - Eduardo e Mariana

CASAMENTO - Marcelo e Daiane

CASAMENTOS 
NA PARÓQUIA 
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Voluntária - Cleusa Caluz 
Ramos da Silva Coordenadora do Apostolado da Oração

Regina Céli Pinhata Novelini

Ao refletir sobre o início da jornada da vida, já podemos dizer que somos 
seres necessitados de convívio compartilhado... Somos seres que nascem com 
base na vivência em família, considerado primeiro grupo de apoio para nossas 
necessidadesfisiológicas, aprendizado, disciplinae educação.

Neste primeiro grupo de apoio, normalmente é onde ocorre o verdadeiro 
reforço para os impulsos nos enfrentamentos aos desafios que a caminhada 
propõe.Quando queremos algo especial ou passamos por desafios os quais não 
sabemos como enfrentar; quando almejamos algo; quando estamos doentes, 
nos sentindo sem forças para tarefas a nós propostas e tantas outras questões 
que devemos enfrentar no dia a dia;ou situações com as quais nos deparamos 
e que nos afetam oua quem amamos (família, trabalho, amigos ou mesmo na 
comunidade) e nos vemos sem norte para tomada de atitude ou de ajudar a 
quem necessita, é fundamental a presença do grupo de apoio.

Relações se fazem fortalecidas quando vivenciadas em conjunto, parce-
rias e grupos de apoio; sozinhos, sem compartilhar vivências, pensamentos e 
trocar experiências, todo ser se sente perdido, amedrontado, sem direção para 
decisões aos desafios inesperados. Unidos a outros sejam no enfrentamento 
de desafios semelhantes ou não, as pessoas quando caminham em comuni-
dade presenciam atitudes e decisões tomadas para promoverem superação 
às dificuldadese percebem que, sozinhos, não conseguiriam chegar a lugar 
algum. No grupo de apoio, as pessoas encontrão novos caminhos, extrairão 
das vivências, se não totalmente solucionadas, um novo modelo de admi-
nistração dasexperiências testemunhadas por membros participantes com 
o entusiasmo de que partilhando fatos semelhantes cada um encontra,à sua 
maneira, a melhor forma de solucionar ou administrar o problema de modo 
que todos os envolvidos se sintam melhores.  

Entretanto, é importante lembrar que as soluções, ainda que tenham vindo 
do grupo, bastam ser copiadas ou compradas. Nos grupos de apoio, a solução 
não vem pronta como receita ou imposição, mas em forma de competências 
ocultas colocadas às claras por parte de quem busca solução e o querer resolver 
aquilo que não está bem. O grupo de apoio apresenta resoluções através de 
reflexões e sugestões de alternativas oferecidas com encorajamento através 
do generoso relato das experiências, onde considera-se a importância de cada 
participante, falante e ouvinterelatando vivências paraacertos, o que torna real 
as resoluções de sucesso e bem-estar ali apresentadas.

Poderia ser apresentado como “grupo de apoio” todos aqueles que se aliam 
em torno de alguém para ajudá-lo enfrentar determinada situação? Não!Se a 
pessoa ouvinte não estiver preparada e não tiver interesse para o enfrentamen-
to do fato que lhe é alheio de pouco ou nada adiantará seu apoio. Portantoo 
grupo de apoio formado conta com pessoas capacitadas que se dispõem além 
dos seus próprios desafios a ajudar o outro e, consequentemente,usufruindo 
do bem-estar comprovado, nos remete à certeza de que todos que buscam 
um grupo saem dali,se não totalmente resolvidos, pelo menos com um olhar 
promissor, com novas esperanças, fortalecidos e dispostos à melhoria na 
sua qualidade de vida, melhoria dos seus atose o propósito de assumir a 
sua própria mudança, uma vez que toda solução está no “Eu”;sozinhos nos 
sentimos perdidos, enfraquecidos e desorientados sem ver sucesso algum e 
unidos recuperamos forças!

O grupo de apoio tem o papel de levar a todo aquele que o busca se abas-
tecer de eficiência e força de vontade em direção ao objetivo, priorizar o que é 
importante, valorizar a prática da auto e mútua ajuda, renunciar a manipulação, 
ter liberdade de expressão e ponto de vista, sem prejudicarninguém; ali as 
pessoas podem encontrar soluçõespara impasses, valendo-se da imaginação, 
originalidade sem subjetivismo e metas gradativas de bem-estar própriocomo 
injeção de ânimo onde todos possam ganhar na qualidade!

“Sozinhos podemos estar fracos, em grupo unimos forças 
para superação!”

9º Princípio Básico do Amor
 Exigente é: Apoiador

“GRUPO DE APOIO – NA COMUNIDADE, 
AS FAMILIAS PRECISAM DAR E RECEBER APOIO”

Padre Pio nasceu no dia 25 de maio de 1887. em Pietrelcina, na Itália 
e tinha como nome de batismo Francesco Forgione. Desde muito criança, 
costumava fazer penitências e mortificações; passava horas em oração, 
tendo devoção a Nossa Senhora, a Jesus, aos santos anjos da guarda e 
em especial a São Miguel Arcanjo. Mais tarde, Padre Pio exortava os 
fiéis a pedirem ajuda ao seu anjo da guarda, pois a intimidade de cada 
pessoa com eles é de grande importância.

Como devoto de Nossa Senhora, aconselhava a todos: “Ame Nossa 
Senhora, deixe que ela guie seus passos, reze sempre o rosário, pois o 
demônio não gosta quando fazemos essa oração, pois, por meio dela, 
Maria triunfa e chegamos mais perto de Jesus”.

Aos 16 anos entrou para o seminário e foi ordenado sacerdote em 
10 de agosto de 1910, mudando seu nome para Frei Pio. Herdeiro espi-
ritual de São Francisco de Assis, o Padre Pio foi o primeiro sacerdote 
a receber os estigmas, isto é, as cicatrizes, as marcas da crucifixão de 
Jesus Cristo nas mãos e no peito e, por esta razão, usava luvas brancas 
e seu peito era sempre envolto por uma faixa. Segundo palavras dele a 
uma paroquiana que lhe questionou, as dores que sentia eram como se 
estivesse atravessando um prego de um lado a outro de sua mão. Durante 
50 anos ele permaneceu sofrendo com essas chagas.

Padre Pio era um confessor por excelência e passava até 14 horas no 
confessionário atendendo a todos pacientemente.Salvou, portanto, muitas 
almas, assim sendo, pode ser considerado o “Apóstolo do Sacramento 
da Confissão”. Ele muito se alegrava ao ver um penitente se arrepender 
de seus pecados e, quando o fiel não tinha coragem de confessar um 
pecado grave, Padre Pio o revelava por inspiração divina, por isso sofria 
ataques constantes e terríveis do maligno que o torturava e tentava, mas 
ele nunca desanimava.

Padre Pio queria aliviar não somente o sofrimento espiritual das 
pessoas, mas também o físico, por isso construiu um grande hospital 
que ele deu o nome de “Casa Alívio do Sofrimento”. Criou também os 
Grupos de Oração com o objetivo de aliviar os horrores causados pela 
Segunda Guerra Mundial nos corações das pessoas.

Vivia a missa com muita intensidade e a Eucaristia era seu alimento, 
sua força. Quem assistisse suas missas e participasse desse momento 
especial com ele, saía de lá renovado e diferente.

Padre Pio tinha o fenômeno da Bilocação, que é a presença de uma 
pessoa em dois lugares diferentes: ele foi visto nos Estados Unidos, em 
Roma, em Milão e em lugares espalhados pela Europa, mesmo sem ter 
saído do convento onde vivia.

Faleceu em 23 de setembro de 1968 com fama de santidade e deixou 
uma multidão de pessoas que se tornaram seus devotos e filhos espirituais 
nos muitos Grupos de Oração espalhados por todo o mundo. Seu corpo 
continua incorrupto. Foi canonizado por São João Paulo II em 16 de 
junho de 2002, passando a ser chamado de São Pio de Pietrelcina e sua 
festa litúrgica é comemorada todo dia 23 de setembro.

São Pio de Pietrelcina e 
os estigmas recebidos

AMOR EXIGENTE APOSTOLADO DA ORAÇÃO
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FATOS E FOTOS Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, João Vitor, Vanessa, Vinícius, Vitória

4º Acampamento Senior da paróquia 
Menino Jesus de Praga

Encontro do clero da região Sé Catedral no 
salão da paróquia Menino Jesus de Praga

A comunidade Vox Dei celebra 
seus 15 anos de missão

Edmar e Suzy - Bodas de Prata

Café Filosófico Diocesano no auditório da 
paróquia Menino Jesus de Praga

Aniversariante: psicóloga Tati

Adriele Cirelli celebra com alegria seus 25 anos

Meninas do Clube de mães 
comemoram a volta das férias

Homenagem ao Dia do Catequista 27-08

Experiência de vida no Espírito Santo da 
Renovação Carismática paroquial
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Batismo de Helena Batismo de Lavínia

Padre 
Leandro 
com os 
catequistas 
da Capela

Coroinhas e Acólitos da Capela São Pedro 
– em missa São Tarcísio

 Aniversariantes do mês

FATOS E FOTOS
Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, João Vitor, Vanessa, Vinícius, Vitória

Coral das Crianças ANJOS DO SENHOR

Encontro de Casais da Pastoral Familiar, no 
encerramento da Semana da Família

Encontro da Pastoral do Empreendedor

Missa em ação de graças pelos 10 anos de 
ordenação do Diácono Aristides e de seus colegas

Missa na Rede Vida - Setembro

Dotado de um grande carisma espiritual 
e litúrgico, o padre Leandro há 3 anos foi 
enviado para a Capela São Pedro e acolhido 
por toda comunidade. 

Seu amor e conhecimento expressos em 
suas homilias nos ensinaram a viver com 
fidelidade o Evangelho e nos aproximou mais 
da Eucaristia. Ensinou-nos a participar de 
cada missa como se fosse a nossa primeira 
e última missa. E pelo, seu exemplo, dedica-
ção, paciência, persistência, tal como Bom 
Pastor, cuidou das suas ovelhas.

Aproximar a comunidade de DEUS é a 
maior missão que um sacerdote pode con-
cretizar. Temos a certeza de que a missão foi 
plenamente cumprida, pois o Padre Leandro 
como vigário da Capela fortaleceu os dons 
de cada membro de pastoral, movimentos e 
grupos nos capacitando com espiritualidade.
Além disso, ele nos presenteou com uma rica 

liturgia nos tempos especiais:Natal, quares-
ma, Semana Santa, Páscoa de Nosso Senhor, 
Batismo, catequese de catecumenatos, escola 
de formação, consagração, Missa por Cura, 
cerco de Jericó e adoração.

GRATIDÃO é a palavra proferida 
pela coordenadora do CPP Sandra Freire 
em nome de toda comunidade na última 
missa:“Queremos prestar ao padre Leandro o 
nosso agradecimento por termos o privilégio 
de ter partilhado e usufruído da sua entrega e 
do seu trabalho e zelo aDeus e à Capela São 
Pedro.Tenha a certeza de que ficará sempre 
em nossas mentes, pela grandeza da sua 
espiritualidade e pelos seus ensinamentos.

Pedimos a bênção de Deus para esta 
nova missão que chega para o seu ministério 
sacerdotal e pessoal.

Sandra Freire
Coordenadora do CPP da Capela

Padre Leandro se despede da Capela
Gratidão é a melhor palavra que podemos usar para aquele 

que cuidou com ternura imensa das suas ovelhas
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ANIVERSARIANTES Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, João Vitor, Vanessa, Vinícius, Vitória

Vanessa recebe a bênção 
para o parto

Simpósio da Catequese inclusiva, em 
S.P., com Dom Ricardo, do RS

Seminário de Vida e Oração no 
Espírito Santo 

Pós-encontro do FAC e AJEC

Pequeninos do Senhor na paróquia

Pequeninos do Senhor são 
abençoados

Pe. Silvio e o cantor 
Mariano na paróquia

Pastoral da Escuta promove
 o Chá da Vovó

Pais apresentam a filha
 Melissa para a 

comunidade

Padre Silvio visita a comunidade 
Nova Vida para recuperação 
de dependentes químicos em 

Votuporanga, onde foi o fundador

Padre Silvio na Oficina de Bordados 
de Nemércio e Dú

O casal Marcos e Idê Albarello 
celebra seus 30 anos de vida 
matrimonial ao lado dos filhos Mães que oram pelos 

filhos na acolhida

Família Agea Laveso, 
com novo filho Antônio

FATOS E FOTOS Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, João Vitor, Vanessa, Vinícius, Vitória
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BATIZADOS


