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18 de outubro 
São LucaS

- Dia Do MéDico

15 de outubro
SaNTa TERESa D’ÁViLa
- Dia Do PRofESSoR

12 de outubro
Dia DaS cRiaNçaS

12 de outubro
NoSSa SENHoRa 

aPaREciDa

7 de outubro
Dia DE NoSSa 
SENHoRa Do 

RoSÁRio

4 de outubro 
São fRaNSciSco 

DE aSSiS

2 de outubro 
aNjo Da GuaRDa 

1º de outubro 
SANTA TeRezINhA

ouTubRo é o MêS DaS MiSSõES E 
TaMbéM Do NoSSo PaDRoEiRo: 

Menino Jesus de Praga
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Anjo da Guarda são os anjos 
que, segundo as nossas crenças, 
Deus envia no nosso nascimento 
para nos proteger durante toda a 
nossa vida.”Vou enviar um anjo 
adiante de ti para te proteger no 
caminho e para te conduzir ao 
lugar que te preparei”. (Êxodo 
23, 20). 

E é na Capital baiana, mais 

precisamente no bairro de 
Nazaré,que existiu um anjo des-
ses, um presente de Deus para 
aquelas pessoas. Conhecida 
como “Anjo Bom da Bahia”, 
Maria Rita de Souza Brito Lopes 
Pontes – “Irmã Dulce” sempre 
se destacou por possuir uma 
vida guiada pela devoção, aco-
lhimento, empatia e a caridade.

A religiosa baiana nasceu 
em 26 de maio de 1914, em 
Salvador, filha do dentista e 
professor Augusto Lopes Pontes 
e de Dona Dulce Maria de Souza 
Brito Lopes Pontes.

Irmã Dulce desde cedo já 
demonstrava um grande in-
teresse em estar próxima das 
pessoas que necessitavam de 
ajuda, dando auxílio e muito 
amor aos necessitados.

Manifesto o desejo de lutar 
pelas causas sociais das comu-
nidades da capital da Bahia, 
ela criou as Obras Sociais Irmã 
Dulce e fundou o Hospital 
Santo Antônio, que faz parte 
do complexo das Obras. Uma 
vida destinada a salvar vidas, 
tirar pessoas do vício em dro-
gas, e também a dar esperança 
a adolescentes abandonados, 
fazendo tudo isso com muito 
trabalho e dedicação.

Como fruto desse gran-
dioso trabalho, a luta de Irmã 
Dulce pelos pobres e carentes 
foi reconhecida mundiale até 
internacionalmente. O primeiro 
encontro da beata com o Papa 
foi em 1980, durante uma visita 
dele à Bahia. E em 1991, quando 
estava doente e acamada, ela 

recebeu a visita de João Paulo 
II, pela última vez.

No dia 13 de março de 1992, 
perto de completar os seus 78 
anos, ela morreu no Convento 
Santo Antônio, situado na Ave-
nida Dendezeiros, na Cidade 
Baixa.

Milagres
Mesmo após a sua morte, 

diante de toda a sua resiliência 
e protagonismo de vida à co-
munidade, Irmã Dulce atendia a 
pedidos de pessoas que estavam 
passando por momentos difíceis 
e realizou grandes milagres em 
suas vidas.

O maestro baiano que voltou 
a enxergar 14 anos depois de 
ficar cego, é um exemplo de 
uma graça recebida. E em um 

outro caso, o milagre é relativo 
a uma mulher que chegou a ser 
desenganada pelos médicos 
após sofrer uma hemorragia 
pós-parto, em 2001, no interior 
da Bahia.

Após reconhecer um segun-
do milagre atribuído àreligiosa 
e após o primeiro milagre ser 
reconhecido em 2010, quando 
a Irmã foi beatificada, iniciou-se 
o processo para buscar a cano-
nização, que será realizada no 
dia 13 de outubro, no Vaticano, 
e presidida pelo Papa Francisco. 
A partir de então, nossa primeira 
santa nascida em solo brasileiro, 
será invocada por Santa Dulce 
dos pobres.

Victor 
Dodorico

a fé quE MoVE a baHia E o bRaSiL
78 anos de vida dedicados a ser luz e iluminar caminhos

Queridos paroquianos,
       PAZ E BEM!

Chegamos mais uma vez 
ao mês de outubro, ao qual a 
Igreja designa como o MÊS 
MISSIONÁRIO.  

Sabemos que missão é 
uma tarefa confiada a alguém 
e ou a um grupo. Jesus, 
ao enviar seus Apóstolos, 
confiou-lhes esta tarefa di-
zendo: “Ide pelo mundo todo 
e anunciai o meu Evangelho 
(Boa notícia) a toda criatura, 
batizando-as em nome do 
Pai, do Filho e do Espírito 
Santo, fazendo delas discí-
pulos meus”.

Insisto sempre que essa 
missão deve ser realizada por 
um convertido, que aceitou 
Jesus como Senhor da sua 
vida, que se rendeu a Ele, 
que experimentou os dons 
do Espírito Santo, que co-

nhece o fundamento da sua fé 
(Kerygma) e que anseia por 
viver em Comunidade (Igre-
ja). Caso contrário, seu ato 
missionário se tornará mero 
formalismo porque a missão, 
na verdade, só acontece 
radicada no testemunho do 
missionário. Ninguém prega 
o que não conhece e ama.

Essa tarefa é o primeiro 
passo para a extensão do 
Evangelho no mundo: ir 
em busca dos que ainda não 
experimentaram o Amor de 
Deus,  os que estão afastados, 
os que estão decepcionados, 
os que sofrem, os que estão 
carentes de Deus, os que 
desconhecem os elementos 
básicos da fé , etc... Ir em 
busca deles para que tenham 
a oportunidade de conhecer 
Jesus Cristo e alcançar N’Ele 
a salvação e vir para a igreja 
experimentar a partilha da fé 

e da caridade cristã. 
A Missão é uma dimensão 

eclesial, porque é confiada 
a todos; não somente a um 
grupo ou movimento, mas a 
todos sem distinção. Quando 
busco e trago alguém para a 
experiência de Igreja, devo 
alimentá-lo: nasce aí o Dis-
cipulado; o envolvimento 
nas pastorais, na caminhada 
da Comunidade que, como 
Mãe, cuida dos filhos seus.…  

Um pedido expresso do 
Santo Padre o Papa Francisco 
à Igreja neste ano de 2019 é 
viver este mês de outubro 
- o MÊS MISSIONÁRIO 
EXTRAORDINÁRIO - de 
modo singular o desejo de 
Jesus Cristo: “Ide,pois,fazer 
discípulos entre todas as na-
ções, batizai- os em nome...e 
ensinai-lhes a observar tudo 
o que vos tenho ordenado. 
Eis que estou convosco todos 

os dias,até o fim dos tempos. 
(Mt 27,19-20)Convoco nos-
sa comunidade paroquial a 
atender à solicitação de Jesus 
Cristo e do Papa Francisco 
eviver com intensa dedica-
ção e zelo essa dimensão 
missionária. 

No jornal paroquial do 
mês de outubro, encontrare-
mos as celebrações especiais 
dos santos deste mês, bem 
como o testemunho deles; 
com isso, podemos nos 
enriquecer na caminhada 
como fiéis cristãos. Teremos, 
também, a possibilidade de 
rememorar Irmã Dulce que 
neste mês será consagrada 
como a primeira santa nas-
cida em solo brasileiro. 

Outubro também abriga 
os dias dedicados aos médi-
cos e aos professores, duas 
profissões que lidam direta-
mente com o ser humano em 

sua essência. Nesta edição, 
poderemos acompanhar 
algumas histórias de nossos 
paroquianos que dedicaram 
suas vidas a cuidarem do 
outro.

Tenham todos um aben-
çoado mês com as bênçãos 
do Altíssimo e de Nossa Se-
nhora Aparecida, padroeira 
do Brasil, cuja data também 
comemoramos em outubro. 
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Artigo
Por Diácono Aristides

ANJOS DA GUARDA, 
NOSSOS AMIGOS! 

Ao abrir o calendário 
cristão, já percebemos que 
outubro é um grande mês 
para os devotos da Virgem 
Maria. No dia 07, celebramos 
Nossa Senhora do Rosário e, 
no dia 12, Nossa Senhora da 
Conceição Aparecida. São 
dois títulos para as diferentes 
formas da Santíssima Vir-
gem, mas que representam 
um único e grande amor pela 
Mãe de Jesus.

Maria apareceu a São 
Domingos e indicou-lhe o 
Rosário como potente arma 
de conversão: “Quero que 
saiba que, a principal peça de 
combate, tem sido sempre o 
Saltério Angélico (Rosário) 
que é a pedra fundamen-
tal do Novo Testamento. 

Assim quero que alcances 
estas almas endurecidas e as 
conquiste para Deus, com a 
oração do meu Saltério”. 

Inclusive, foi em meio à 
recitação do Rosário que os 
cristãos venceram a batalha 
naval de Lepanto em 1571, 
cuja vitória foi o motivo de 
Papa Pio V ter instituído o 
dia 07 de outubro daquele 
ano como o dia de Nossa 
Senhora do Rosário.

“A meu ver, o real signifi-
cado do Santo Rosário é o de 
ser um elo entre a humanida-
de e Deus através da Virgem 
Maria e de ser uma arma a 
nos auxiliar contra todas as 
investidas do inimigo infer-
nal”, afirma o devoto Cleber 
Santana,grande propagador 

desta devoção à Virgem 
Maria e da oração do Santo 
Rosário.

Agora, todo mundo co-
nhece a história de aparição 
e de devoção àNossa Senhora 
da Conceição Aparecida, 
mas uma curiosidade é que 
apesar de ter sido proclamada 
Rainha do Brasil e sua padro-
eira oficial em 1930, o dia de 
Nossa Senhora Aparecida era 
08 de setembro. Foi só em 
1980, após a visita do Santo 
Papa João Paulo II ao Brasil, 
que foi decretada a Lei ins-
tituindo o dia 12 de outubro 
como feriado oficial no país.

Dia 12 também é O Dia 
das Crianças no Brasil desde 
1920, data que só se tor-
noupopular 40 anos depois 

devido ao conhecido impulso 
da indústria de brinquedos.

Embora as duas celebra-
ções aconteçam no mesmo 
dia, as motivações são bem 
diferentes. Enquanto uma é 
uma celebração de fé, a outra 
se tornou um símbolo do con-
sumismo. Por isso, Lucineia 
Bueno, Coordenadora dos 
Pequeninos do Senhor, diz 
que é importante ensinar às 
crianças sobre os valores que 
devem prevalecer nesta data 
especial. “Fazemos um traba-
lho de evangelização, como 
se fosse uma pré-catequese, 
com crianças de 04 a 08 anos. 
Através de músicas, orações 
e outras dinâmicas, levamos 
o evangelho do dia com uma 
linguagem que eles possam 

entender. Sempre mostramos 
a importância  da intercessão 
de Nossa Senhora Aparecida 
em nossas vidas e reforçamos 
isso no mês de outubro, fa-
zendo um trabalho onde mos-
tramos como as boas ações 
e os pequenos gestos de 
caridade devem prevalecer 
em relação ao consumismo, 
doando brinquedos, roupas 
e outros”

O importante mesmo é 
queas festas da Mãe de Jesus 
e a festa de seus anjos na terra 
coincidem em único mês e, 
assim, ambas as celebrações 
tornam Outubro ainda mais 
especial.

Dotados de natureza 
mais perfeita que a 
humana, os anjos são 

puros espíritos criados para dar 
glória a Deus, reger o mundo 
material e serem potentes 
auxiliares dos homens, com 
vistas à sua salvação eterna. 
Como o próprio nome sugere, 
em outras palavras, eles repre-
sentam a proteção de Deus em 
nossa vida. 

Anjos não são seres alados, 
mágicos, que vêm voando ao 
nosso encontro, como estão 
representados nas iconografias 
dos anjos. São seres invisíveis 
dos quais Deus se utiliza para 
entrar em contato conosco 
e deixar seu recado, a sua 
mensagem e orientação. Daí 
porque o anjo é um enviado, 
um mensageiro, que atua em 
nome do Senhor. 

São muitas as passagens 
bíblicas que falam sobre os 
anjos, tanto no Antigo (Salmo 
90,10-12; Is 6,2-3; IICr 32,1-
21; Dn 10,13-21) como no 
Novo Testamento (Ap 12,7; 
At 5,18-20;5,19;12,1-11;12,7-
10; Lc 1,26s;1-13s;2,8-15; Mt 
1,13s), e todas elas remetem 
ao contato de Deus com as 
pessoas. Assim, os anjos são 
mediadores de Deus, aque-
les que cumprem um papel 
importante no nosso contato 
com Deus e na sua proteção 
dada a nós. 

O Catecismo da Igreja Ca-
tólica reconhece a existência 
dos anjos como um dogma, 
ou seja, uma verdade de fé 
(número 328), estabelecendo 
que “desde o início até a morte, 
a vida humana é cercada por 
sua proteção e por sua inter-

cessão. Cada fiel é ladeado 
por um anjo como protetor e 
pastor para conduzi-lo à vida 
...” (número 336). 

São muitos os anjos e 
cada um tem sua missão no 
Reino de Deus. Cada pessoa 
tem o seu que a acompanha 
do nascimento à morte. Ele é 
responsável por você e tem a 
missão de protegê-lo das coi-
sas que o afastam de Deus; de 
defendê-lo de perigos físicos, 
acidentes, doenças etc.; de 
ajudá-lo também a ser perseve-
rante na sua Igreja e na fé em 
Deus; e também o ilumina para 
que você seja sempre justo, 
misericordioso consigo mesmo 
e com os outros, praticante do 
direito e da justiça. 

Importante dizer que você 
pode pedir a ajuda de seu 
anjo da guarda em todos os 

momentos de sua vida. Fale 
com ele, pois ele o atende. 
Apesar de invisível, ele o vê 
e o escuta, seja seu amigo 
íntimo. Ele o acompanha em 
todos os lugares e nunca dorme, 
fica acordado enquanto você 
adormece, cuidando e zelando 
de você, porém não realiza as 
tarefas que lhe cabe realizar. 
Por exemplo, você estuda e 
ele o ajuda a aprender; ele o 
protege dos perigos, mas você 
precisa realizar a sua parte. Po-
derá lembrar que você precisa 
ser bom, amável, carinhoso, 
perdoar, ser responsável, mas 
é você que precisa agir. 

Às vezes também – é 
preciso observar – que anjos 
podem ser pessoas e situações 
que Deus coloca na nossa vida 
para nos auxiliar, orientar, 
proteger, apontar caminhos. 

Pode ser aquele amigo que nos 
aconselha; podem ser nossos 
pais; pode ser uma pessoa 
estranha que Deus coloca 
na nossa vida ou no nosso 
caminho, e que se tornou al-
guém muito especial; podem 
ser também acontecimentos, 
situações que, no momento, 
não entendemos, mas depois 
vemos que era a mão de Deus 
que estava ali nos orientando 
e nos protegendo. 

Enfim, sabendo agora que o 
nosso anjo da guarda simboliza 
a presença de Deus na nossa 
vida e a certeza de que nun-
ca estamos sozinhos, vamos 
reconhecê-lo e valorizá-lo 
ainda mais, tornando-nos seu 
amigo íntimo. Que seu anjo da 
guarda o (a) ajude a ser cada 
vez mais uma pessoa de Deus 
e um anjo na vida dos irmãos! 

Mês de celebração à santíssima e seus pequenos devotos

Larissa
Freitas
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Balanço Financeiro

Ana Clara 
Moreno

Emanuelle 
Cristina

É sempre gratificante ajudar pessoas ao nosso redor. Acontece que existem alguns profissionais que 
escolhem trabalhar com isso diariamente. Dia 18 de outubro é celebrado o dia desses corajosos e 

essenciais especialistas: os médicos. A data faz referência ao dia do padroeiro da medicina São Lucas. 
Outro profissional que lida diretamente com o humano, seus conflitos e alegrias, é o professor, cuja 
data é comemorada também em outubro, no dia 15, dia de Santa Teresa D´Ávila, doutora da Igreja.

Para celebrar estes dois profissionais “cuidadores”, conversamos com alguns deles 
que nos relataram como veem a profissão e nos contaram algumas histórias 

de acolhimento bem interessantes e motivadoras.  

O acolhimento está no 
olhar, no abraço, na atenção 
dada a todos, na conversa 
franca e na escuta. As pro-
fessoras Inês Cerqueira e 
Ana Esper concordam que 
o acolhimento é a base do 
relacionamento entre os 
seres; e ele passa pelo amor, 
segurança e respeito de uns 
para com os outros. Acolher 
- esse é o diferencial de um 
professor, que não mede 
esforços e acolhe seu aluno, 
porque sabe que a escola é a 
extensão de seus lares.

Acolher foi fundamental 
para Ângela Maria Bellodi, 
professora de matemática, 
que neste ano começou a dar 
aula para uma adolescente 
que não era muito bem reco-
mendada por alguns profes-
sores, pois diziam que era 
mal-educada e não respeitava 
ninguém. Contudo, Ângela 
viu algo diferente em sua 
aluna, ela ia muito bem nas 
provas, então se aproveitou 
disso, se aproximou e ganhou 
a confiança da menina.Após 
descobrir que a aluna se 
cortava em sua casa e tinha 
uma família totalmente de-
sestruturada, pediu permissão 

para fazer um acolhimento 
diferenciado, saia uma vez 
por semana para conversar. 
Hoje as duas são outras 
pessoas, uma por ajudar e 
a outra por ser ajudada. “Se 
durante os meus trinta anos 
de magistério eu conseguir 
salvar a vida dessa menina, 
eu já terei feito meu papel”.

Márcio Adriano Bachiega 
Garcia há seis anos é profes-
sor de Matemática na rede 
municipal de ensino e nos 
contou também uma bela 
história que vai além da lousa 
e do giz. Em 2014, quando 
era professor de uma escola 
pública na zona norte de Rio 
Preto, chegou até ele um 
daqueles alunos “problema”, 
dos que dão trabalho para 
a escola inteira. Pois bem, 
assim que teve oportunida-
de, Márcio conversou com 
o aluno, ou melhor, ouviu a 
história de vida dele e se dis-
pôs a ajudá-lo. Vindo de uma 
família toda desestruturada, o 
que o garoto precisava era, 
apenas, de atenção. Quando 
encontrou no professor o 
acolhimento, passou a ter 
um comportamento contrário 
ao que vinha tendo desde 

sempre: passou a respeitar, a 
se dedicar às tarefas e a ficar 
comprometido com a escola. 
“Desde quando comecei a 
lecionar, sempre acreditei 
que o acolhimento aos alu-
nos é essencial. Vivemos em 
uma sociedade com famílias 
desestruturadas, filhos de-
pressivos, carentes, entre 
tantos outros problemas, e 
a escola, muitas vezes, é o 
refúgio desse aluno;e o aco-
lhimento fraterno, a atenção e 
o respeito entre outras coisas 
que fazemos podem fazer 
a diferença na vida desses 
alunos.”, conclui Márcio.

Para finalizar, Odila Brito 
nos dá um belo exemplo de 
acolhimento: ela, antes de 
começar a aula, estimula os 
alunos a fazerem uma oração 
espontânea. E foi em um 
destes dias que ouviu de um 
aluno o agradecimento pela 
chegada de um outro que, até 
então, era tido também como 
“problema”, mas que dia a dia 
vinha melhorando.  

através do acolhimento, 
se salva uma vida

Acolher o próximo no exercício profissional

Ser médico é uma pro-
fissão que vai além de tratar 
doenças, exige empenho, 
confiança e empatia, além de 
respeito e apoio às decisões 
dos familiares e do paciente. O 
Dr. Sérgio Mussi Guimarães, 
que recentemente passou a se 
dedicar a cuidados paliativos, 
expôs um trecho do juramento 
da profissão: “Prometo que, 
ao exercer a arte de curar, 
mostrar-me-ei sempre fiel aos 
preceitos da honestidade, da 
caridade e da ciência”.

A profissão tem inúmeros 
desafios e conversando com 
o Dr. Pedro Garzon, desco-
brimos que o maior deles, 
além de avaliar, diagnosticar 
e indicar tratamentos, é lidar 

com as angústias, com o medo 
dos pacientes e dos familiares.

Mas há inúmeros pri-
vilégios exclusivos da 
Medicina.O Dr. Renato Frei-
tas acredita que com cada 
paciente é possível participar 
da transformação de uma 
vida, buscando a cura e se 
envolvendo com as histórias 
que as pessoas só comentam 
com médicos. Já o Dr. Paulo 
Cesar Lopes Nakaoski diz que 
o maior privilégio é receber 
sorrisos e abraços sinceros de 
gratidão e carinho, capaz de 
tornar-se inesquecível para 
familiares e pacientes, além 
de ser instrumentos de Deus 
na Sua obra de cura.

Ciência e religião se unem 

coragem e caridade: a medicina 
é a harmonia entre ciência e fé

na Medicina, são os chama-
dos milagres. O Dr. Paulo 
nos contou que ele mesmo 
passou por um milagre. Após 
uma perfuração intestinal 
espontânea que evoluiu para 
uma infecção generalizada e 
após os médicos declararem 

falência múltipla de órgãos, 
foi considerado desengana-
do. Mas graças ao poder das 
orações que seus familiares, 
amigos e colegas fizeram, 
suplicando durante sete dias 
por ele, seus órgãos voltaram 
a funcionar e ele foi retirado 

do coma induzido.
É com imenso carinho, ad-

miração e respeito que para-
benizamos todos os 
médicos da nossa 
comunidade!
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No dia 4 de outubro, 
celebramos a festa de São 
Francisco de Assis, conhecido 
como protetor dos animais e 
padroeiro da ecologia. São 
Francisco nasceu na Úmbria 
(perto de Assis), Itália, em 
1182 e sua conversão aconte-
ceu após seus 20 anos, quando 
ele perdeu o interesse pela vida 
mundana e decidiu dedicar sua 
vida aos pobres.

São Francisco de Assis 

reconheceu o amor de Deus 
e enxergou a face do Senhor 
presente em toda sua criação, 
espelhadonão apenas nos 
animais, mas na natureza e em 
tudo o que foi criado. Por isso, 
São Francisco é considerado 
o santo protetor dos animais.

Bons exemplos como o de 
São Francisco de Assis inspi-
ram as pessoas, assim como 
é o caso do decorador Kelsen 
Arioli, que é devoto do santo e 

Karina  Catelan

São francisco de assis é inspiração 
do amor pela criação de Deus

Kelsen e seus pets

tem um imenso carinho pelos 
animais. “O amor e o respeito 
pelos animais nasceram comi-
go e desde a adolescência eu 
cuido dos animais de rua e, 
por isso, me tornei protetor.”

Com a jornalista Mar-
cela Pinotti a devoção por 
São Francisco de Assis e o 
amor pelos animais também 
começou ainda na infância.  
“O amor por São Francisco 
começou quando ainda era 
pequena. Acho que tinha uns 
10 anos. Resgatei um ca-
chorrinho na rua com muita 
sarna. Brincava que não era 
cachorro com sarna, mas sim 
sarna com cachorro e minha 
mãe me disse: - Pede para São 
Francisco. Ele vai te ajudar a 
salvar esse cãozinho. Pedido 
de criança tem “poder” e eu 
pedi!!! Pedi com muita fé 
a São Francisco que tenho 
certeza, prontamente me 
atendeu, pois rapidamente 

conseguimos cuidar e salvar 
o pequeno.”

Kelsen transformou sua de-
voção em boa ação em prol aos 
animais. “Sempre fui devoto 
de São Francisco de Assis, 
pois acho sua história linda 
e pensando na necessidade 
que os animais de rua e os 
animais resgatados por mim 
e por outros protetores têm,eu 
tive uma luz e comecei a pintar 
São Francisco,e prometi que 
toda renda das obras de artes 
seria revertida para cuidar 
exclusivamente dos animais 
de rua, independentementese 
o animal for um passarinho ou 
até mesmo um cavalo, porque 
todos os animais têm alma e 
merecem nosso respeito.”

Resgatar animais tornou-se 
missão na casa da Marcela e 
essa vocação passou de gera-
ção para geração. “Eu sempre 
resgatava animais (cachorro, 
gato, passarinho, etc.) todos 
com algum probleminha ou 
então abandonados. Sempre 
que vejo um animal perdido, 
doente ou à beira da estrada, 
“grito” para o Chiquinho me 
ajudar. E ele ajuda. Sempre. 
Não sei quantos animais já 
resgatei e quantos tive ao 
longo da vida. Muitos. Já 
tive de tudo. De animais de 
porte pequeno a grande porte: 
cavalo, porquinho, cachorro, 
gato, passarinho, periquito, 
pintinho, galinha, galo, pato, 
coelho, peixe, tartaruga, vaca 
e por aí vai.... Nasci em uma 
família que gosta dos animais 
e os respeita. E passei isso aos 
meus filhos Matheus e Juliano.
Eu tenho a impressão de que 
quando eu morrer vou ser 
recebida por todos eles.Com-
prei somente uma vez uma 
cachorrinha. Mas para tirá-la 
do canil onde estava ese tivesse 
dinheiro teria comprado todos, 
pois todos eram maltratados.
Hoje temos 3 gatos e 1 cachor-

ra, todos resgatados. Também 
coleciono imagens de São 
Francisco, tenho mais de 150 
e todas diferentes.’’

Recentemente a família 
de Marcela foi surpreendida 
com uma grande homenagem. 
“Meu filho Matheus, que mora 
com Deus há 11 anos, terá 
seu nome eternizado em um 
parque pet.Um parque lindo, 
alegre, inovador e cheio de 
vida, idealizado pela verea-
dora e incansável protetora 
das causas animais Claudia Di 
Giuli.Com projetos executivo 
e arquitetônico da Flavia Bo-
nadio, o espaço de 8,6 mil m² 
será o ponto de encontro dos 
pets para passeios, realização 
de eventos como feiras de ado-
ção, campanhas de vacinação 
e orientações veterinárias. O 
prefeito Edinho Araújo assi-
nou a ordem de serviço para o 
início das obras e o objetivo é 
que o local proporcione lazer 
e atividade física de interação 
entre proprietários e seus 
animais. A inauguração está 
prevista para o final deste ano.”

São Francisco 
de Assis, 

rogai por nós!

Marcela e Juliano - carinho sem fim 
com o pet da casa
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A tradicional Festa do Pa-
droeiro da paróquia Menino 
Jesus de Praga acontecerá, no 

sábado, dia 26 deste mês. O 
evento, sempre muito anima-
do, envolve os paroquianos 

e visitantesque desfrutam de 
momentos de lazer num clima 
muito familiar e cordial. 

A devoção a Jesus assu-
miu muitas formas através 
da história. Uma das mais 
conhecidas é a do presépio, 
ligada a são Francisco de 
Assis. A devoção ao Menino 
Jesus de Praga não tem a 
mesma difusão, mas assim 
mesmo constitui uma das 
formas da devoção a Jesus 
considerada entre as mais 
importantes na Igreja.

Nasceu em Praga, hoje 
capital de República Tcheca, 
em 1628, no Convento dos 
Padres Carmelitas Des-
calços, que passava por 
sérias dificuldades. Movida 
de compaixão, a princesa 
Polyxena de Lobkowitz 
decidiu presentear os reli-
giosos carmelitas com uma 
escultura bastante especial: 
o Menino Jesus, já um pou-
co crescidinho, vestido em 
trajes de príncipe. Em uma 
das mãos, trazia um globo, 
representando o mundo in-
teiro; na outra, apresentava 
um sinal de bênção, com os 
dedinhos indicador e médio 
levantados, no estilo das 
imagens sacras orientais. 
Entretanto, o detalhe mais 
encantador da imagem era 
o sorriso franco e cheio de 
amor estampado no rosto do 
Menino Deus, sinal bastante 
raro nas imagens de Jesus.

Com o passar do tempo, 
a devoção ao Menino Jesus 
de Praga foi se espalhando 
pelo mundo inteiro. Chegou 
ao Brasil trazida pelos padres 
carmelitas. Atualmente, em 
nosso país, há muitas co-
munidades cristãs, urbanas 
e rurais, que têm o Menino 
Jesus de Praga como pa-
droeiro.Gabriela 

Dias

TRaDicioNaL fESTa Do PaDRoEiRo MENiNo 
jESuS DE PRaGa SERÁ No Dia 26/10

A festa contará com barra-
cas de alimentação, bebidas, 
cachorro-quente, espetos, 
lanche de hambúrguer de lin-
guiça, pastel, barraca árabe, 
japonesa, churros, juju gour-
met, além de bebidas. “Tere-
mos também espaço kids para 
as crianças e faremos sorteios 
de brindes oferecidos pelos 
patrocinadores”,afirma San-
dro, coordenador do evento. 

A entrada é gratuita e 
toda renda será destinada à 
paróquia, que a aplicará nas 
benfeitorias necessárias, bem 
como nos diversos trabalhos 
realizados pelas pastorais 
e movimentos paroquiais. 
Para melhor comodidade dos 
visitantes, 240 mesasestarão 
disponíveis para a venda, e 
poderão ser adquiridas pelo 
valor de R$50,00 cada mesa, 
comquatro lugares, sendo 
que R$25,00 deste total será 
revertido em fichas para 
consumação. As vendas estão 
sendo realizadas nos finais de 
semana depois das celebra-
ções e durante a semana na 
secretaria da paróquia.

Para ser um patrocinador, 
Sandro comenta que não 
haverá uma cota estipulada; 
a contribuição deverá ser 
espontânea. “As empresas pa-
trocinadoras do evento terão a 
marca aparecendo nos finais 
das celebrações das missas 
e também um espaço no 
jornal,site e mídias sociaisda 
paróquia; além disso, poderão 
usar o espaço da festapara 
colocação de faixas, banners 
ou flyers nas mesas.

Você e toda a sua família 
são nossos convidados para 
prestigiar a Festa do Padroei-
ro do Menino Jesus de 2019.

entenda a origem da 
devoção ao Menino 

Jesus de Praga 
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Durante o Ângelus de 22 
de outubro de 2017, o Papa 
Francisco anunciou a intenção 
de proclamar outubro como 
Mês Missionário Extraor-
dinário a fim de celebrar o 
centenário da carta Apostó-
lica Maximum Illud de seu 
predecessor, o Papa Bento 
XVI. Nesse mesmo dia, o 
santo Padre enviou uma carta 
ao Cardeal Fernando Filoni, 
prefeito da Congregação para 
a Evangelização dos Povos e 
presidente do comitê supremo 
das Pontifícias Obras Missio-
nárias (POM), encomendando 
“a tarefa de preparar esse 
evento, especialmente por 
meio da ampla sensibilização 
das Igrejas particulares, dos 
Institutos de vida consagrada 
e Sociedades de vida apostó-
lica, assim como associações, 
movimentos, comunidades e 
outras realidades eclesiais”.

O padre José Vinci, que já 
foi responsável pelas missões 
na diocese de São José do Rio 
Preto, explica que no Brasil 
o processo de preparação do 
Mês Missionário Extraor-
dinário tem repercutido na 
pastoral ordinária e na maior 
conscientização da missão ad 
gentes nas Igrejas particula-
res, nos diferentes sujeitos 
da missão: Pontifícias Obras 
Missionárias, congregações 
religiosas, organismos, pas-
torais, movimentos ecle-
siais, novas comunidades, 
conselhos missionários e 
comissões. As propostas de 
preparação do Mês Missioná-
rio, apresentadas pelo Grupo 
de Trabalho e aprovadas pelo 
Conselho Permanente da 
Conferência Episcopal dos 
Bispos do Brasil, estão sendo 
acolhidas progressivamente.

A temática “Batizados e 
enviados: a Igreja de Cristo 

em missão no mundo”, e seu 
objetivo de “despertar em 
medida maior a consciência 
da missão ad gentes e retomar 
com novo impulso a transfor-
mação missionária da vida e 
da pastoral”, desencadeiam 
processos de um novo impul-
so missionário nas comunida-
des de fé e, ao mesmo tempo, 
ajudam a “pôr a missão de 
Jesus no coração da Igreja”, 
transformando-a em critério 
para medir a eficácia de suas 
estruturas, os resultados de 
seu trabalho, a fecundidade de 
seus ministros e a alegria que 
eles são capazes de suscitar. 

O foco central, portanto, 
está em colocar a dimensão 
universal da missão no centro, 
como indicado na Evangelii 
Gaudium, o paradigma de 
toda a obra pastoral da Igreja 
(EG 15). As palavras de Jesus: 
“Vão, portanto, e façam dis-
cípulos todos os povos” (Mt 
28,19), constituem o progra-
ma desta “missão primordial e 
essencial da Igreja”, que ainda 
hoje representa o máximo 
desafio por ser “a primeira 
de todas as causas” (EG 15).

A missão ad gentes, en-
tendida como missão junto 
aos povos não cristãos no 
contexto sociocultural, im-
plica viver com gratidão no 
meio desses povos, aprender 
a falar a língua deles, partilhar 
o Evangelho com a vida e a 
palavra e formar comunidades 
encarnadas seguidoras de 
Jesus. Para além da territo-
rialidade, a missão ad gentes 
também é entendida como 
“missão nos ambientes hu-
manos, culturais e religiosos 
ainda alheios ao Evangelho 
de Jesus, e a presença sacra-
mental da Igreja constituem 
as periferias extremas, os 
‘últimos confins da terra’, 

Dia 19 de outubro é o Dia Mundial das 
Missões: “batizados e enviados”

Ingrid 
Bicker

para onde, desde a Páscoa de 
Jesus, são enviados os seus 
discípulos missionários, na 
certeza de terem sempre o seu 
Senhor com eles” (cf. Mt 28, 
20; At 1, 8).

Outro propósito do Mês 
Missionário Extraordinário 
atinge o âmbito da pastoral 
ordinária: “retomar com 
novo impulso a transforma-
ção missionária da vida e 
da pastoral”. A ideia central 
no processo de preparação é 
inserir a temática e o espírito 
do Mês Missionário dentro da 
programação ordinária e habi-
tual das Igrejas locais, visando 
a renovação missionária de 
tudo da obra evangelizadora. 
Para o padre José Vinci,“é 
fundamental incendiar os 
corações dos fiéis que já 
participam da comunidade 
para que cresçam na fé e no 
discipulado missionário. São 
várias propostas apresentadas 
no Guia do Mês Missionário 
Extraordinário, publicado pe-
las edições CNBB. O próprio 
Papa Francisco tem falado 
muito em uma Igreja em saída, 
ir às periferias existenciais de 
cada pessoa. Levar esse amor 
de Deus a cada pessoa que 
sofre, que é oprimida e que 

se sente abandonada. Esta te-
mática “Batizados e enviados: 
A Igreja de Cristo em missão 
no mundo” seja para todos 
nós um guia missionário. 
Que nossa Mãe Maria, mãe 
da Igreja Missionária, Estrela 
da Evangelização, nos ajude a 
despertar cada dia mais nosso 
compromisso missionário. 
Amém!”.

Toda essa perspectiva atin-
giu José Reinaldo Arado, que 
iniciou sua vida missionária 
em sua cidade natal, Álvares 
Florence - SP.Desde jovem, 
entendia que a vida se resumia 
em participação e doação; sua 
principal característica sem-
pre foi fazer o bem ao outro. 
Considerava que ser batizado 
em Cristo é ser uma pessoa a 
serviço, então, logo percebeu 
que tinha o dom para realizar 
o trabalho como missionário, 
fazendo com que buscasse 
praticar de modo mais amplo 
como coordenador da PJR – 
pastoral da juventude rural de 
Votuporanga - SP. Mais tarde, 
sua vida consagrada se conso-
lidou na CLCCM – Comuni-
dade de Leigos Consagrados 
Comunhão e Missão. A partir 
disso, alcançou cada vez mais 
seus objetivos, passando por 

diversos lugares em função 
de suas missões. 

José conta que uma de suas 
melhores experiências como 
missionário foi na cidade 
de Orizona, em Goiás, onde 
passou por quarenta e oito 
comunidades rurais, reali-
zando formações, encontros 
de conscientização sobre a 
importância, a necessidade 
e a organização do povo do 
meio rural, sempre em defesa 
de suas lutas e seus desafios 
de sobrevivência, valorização 
e preservação das terras e 
da cultura local. No campo 
espiritual, foram incontáveis 
quilômetros rodados levando 
a palavra de Deus e a Sagrada 
Comunhão para as celebra-
ções que eram feitas nas casas, 
nas capelas e nas chamadas 
casas de reza. Paralelo a isso, 
ministrava aulas para crianças 
e jovens. O missionário afirma 
que essa foi sua missão mais 
desafiadora. 

Padre Sílvio afirma que a 
dimensão missionária nasce 
com Jesus Cristo que determi-
na aos seus seguidores essa ta-
refa de anunciar o Evangelho, 
de batizar e de buscar os que 
estão afastados, os que não 
conhecem o amor de Deus, 
os inconformados com a vida. 
Por isso, deve-se anunciar o 
querigma e os pontos básicos 
da fé para que as outras pes-
soas possam se aproximar de 
Deus e, consequentemente, 
da igreja. Ademais, o padre 
destaca que a pastoral é o 
trabalho de alimentar e de 
sustentar cada grupo para 
que os engajados também 
possam se tornar 
missionários.

Papa Francisco
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Voluntária - 
Cleusa Caluz 

Ramos da Silva
Coordenadora do Apostolado da Oração

Regina Céli Pinhata Novelini

AMOR EXIGENTE APOSTOLADO DA ORAÇÃO

No dia a dia, é comum encon-
trarmos pessoas centralizadoras que 
se apossam de tarefas mesmo que 
sem forças para realizá-las, apenas 
por achar que assumindo tudo de-
monstra capacidade, mas acaba se 
esquecendo de que isso pode cultivar 
o ego criando vícios de acomodação 
ou limitando o crescimento daqueles 
que compartilham do mesmo meio e 
ambiente, não cultivando o espírito 
de cooperação. Claro exemplo dessa 
situação ocorre nos lares, quando a 
mãe assume todas as tarefas sem 
incentivar os filhos a darem sua 
parcela de contribuição na organi-
zação e manutenção da casa, como: 
organizar seu quarto, roupas, sapatos 
e pertences pessoais, deixando de 
assumir responsabilidades que lhes 
caibam e a evoluírem, tornando-os 
adultos dependentes em tudo e sem 
postura para decisões.

Também é muito importante 
lembrar que cooperar é valorizar as 
atividades conjuntas, iniciando pelo 
ambiente primário da vida, o lar, a 
casa, estendendo à vida em comuni-
dade não dando espaço à ociosidade. 
Estar junto, estabelecendo vínculos 
de apoio, de serviço, de troca sadia 
faz com que todos se sintam úteis, 
capazes e pertencentes responsáveis 
pelo espaço, fortalecendo o compro-
misso de cooperação na conquista 
de onde quer que esteja. 

Pecam os pais que pensam que 
são eternos e tomam posse nas ocu-
pações da casa vendo desnecessário 
o ensinamento ou a cobrançados 
filhos, por eles serem pequenos ou 
terem atividades próprias, sem se 
dar conta de que o tempo é agora, 
fazendo uso da oportunidade para 
que aprendam e cooperem, além 
de desenvolverem a autoestima e 
consciência das responsabilidades 
e o olhar além de si.

Aprendemos que em todo rela-
cionamento é preciso haver inter-
dependência, interação apoio de 
um para com o outroe as pessoas 
precisam se sentir necessárias, 
importantes, capazes, parte de 
uma família, parte do meio em que 
vivem. A cooperação iniciada em 
casa facilita esse aprendizado sem 

que seja necessário pedido de or-
dem ou autoritarismo, uma vez que 
desde crianças todos fazem juntos, 
aprendendo juntos e partilhando da 
satisfação e alegrias de ver o feito 
tornandobem-estar para todos sem 
ter sugado uma única pessoa. 

Odiálogo é aliado fortíssimo 
deste aprendizado; enquanto se con-
cretizam as tarefas, se troca ideias, 
se reforça o aprendizado da neces-
sidade dessa troca de afazeres.A 
cooperação vista como extensão do 
eu, do que quero e necessito para 
suprir meu bem-estar eo de outrem 
pode acontecer num grupo onde 
integram várias pessoas e requer o 
empenho nas tarefasnão só dentro 
das famílias, mas no ambiente de 
trabalho, na comunidade, na socie-
dade, na cidade, no país. 

Uma vez que a prática da coo-
peração acontece,ela fortalece vín-
culos por propiciar alegriaa quem 
oferece ajuda, e ameniza o peso das 
tarefas de uma única pessoa que, 
muitas vezes, não mede esforços, 
mas como ser humano também tem 
suas limitações.

O espírito de cooperação nos 
ensina a parar de olharmos somente 
para nós;passamos a olharpara o 
outro, para o mundo, e realmente 
saber que todos podem fazer boas 
escolhas;que até a liberdade tem 
limites. Esse entendimento merece 
cooperação, o que torna a pessoa 
calma, paciente, sem julgamento, 
sem crítica, sem agressividade, par-
ticipativa, com discernimento para 
incentivar e colher das ideias positi-
vas levando todos a se sentirem parte 
do acontecimento, interdependentes 
e, ao mesmo tempo, solidários. 

Santa Teresa de Ávila, também 
conhecida como Santa Teresa de 
Jesus, nasceu no dia 28 de março 
de 1515. Recebeu o batismo no dia 
4 de abril, na igreja de San Juan, 
em Ávila, com o nome de Teresa 
de Cepeda Y Ahumada. A educação 
dada pelos seus pais a ela e a seus 
irmãos foi sempre dentro do exemplo 
e dos princípios cristãos.

Com um de seus irmãos, Rodrigo, 
lê a vida dos santos e entusiasma-se 
diante da ideia de se tornar mártir. 
Com sua mãe Beatriz, Teresa tam-
bém partilha seu gosto pelos roman-
ces de cavalaria, a cuja leitura elas 
consagram longas horas.

Beatriz, que se casou muito nova, 
tinha uma saúde frágil e faleceu 
após o nascimento de seu último 
bebê, quando Teresa tinha catorze 
anos. Pouco tempo depois, Teresa 
fica desesperada, quando começa 
a perceber o que havia perdido e 
vai aflita a uma imagem de Nossa 
Senhora suplicando que agora ela 
fosse sua mãe.

Em sua juventude, Teresa prendia 
e cativava todos os corações; sempre 
conservou esse dom de agradar. Sua 
maneira discreta de falar e o doce 
caráter de honestidade das suas 
maneiras embelezavam-na comple-
tamente.Seu amor a Cristo era muito 
grande, mas ela começou a entregar-
-se às vaidades humanas, afastando-
-se assim da vida exemplar.

Seu pai a conduziu então para 
estudar no colégio das agostinianas, 
mas uma grave doença a obrigou 
a voltar para casa. Neste período, 
Teresa passou por experiências 
espirituais e, com vinte anos, resol-
veu tornar-se religiosa e foi morar 
no Convento Carmelita de Ávila, 
encontrando-o decadente e pouco 
fervoroso.

Certo dia, já com 39 anos de 
idade, foi tocada pelo olhar da 
imagem de um Cristo sofredor, daí 
ocorrendo sua plena e definitiva 
conversão. Iniciou a reforma do 
Convento voltada ao fervor da ver-
dadeira espiritualidade carmelita e 
pouco a pouco foi reformando outros 
conventos e realizando mais de trinta 
novas fundações, como o Carmelo 
de São José, fora dos muros de Ávila.

Ajudada por São João da Cruz, 
seu conselheiro espiritual, também 

SANTA TERESA DE ÁVILA: 
a Doutora da Igreja e 

padroeira dos professores

“A cooperação une 
laços de vida, onde a 
boa vontade se torna 
único resultado,o de 

satisfação!”

O 10º Princípio Básico do 
Amor-exigente é: Cooperador
“COOPERAÇÃO – A essência da família repousa 

na cooperação, não só na convivência”

Doutor da Igreja, místico e reforma-
dor da parte masculina da Ordem 
Carmelita, partiu para várias regiões 
da Espanha criando novos Carmelos 
e reformando os antigos, enfrentan-
do incompreensões e perseguições 
de quem não aceitava a vida austera 
proposta por Teresa. 

Além de todo esse trabalho, 
ainda encontrava tempo para trans-
mitir ao mundo suas reflexões e 
experiências místicas através de 
muitos livros que escreveu, como: 
“O Caminho da Perfeição”, “Pen-
samentos sobre o Amor de Deus”, 
“Castelo Interior”, “A Vida”, entre 
outros.É uma das maiores mestras 
da espiritualidade católica sendo, 
por este motivo, declarada “Dou-
tora da Igreja”, pelo Papa Paulo 
VI em 1970.

Faleceu em Alba de Tormes, na 
noite de 15 de outubro de 1582, aos 
67 anos e em 1622 foi proclamada 
santa pelo Papa Gregório XV.

Uma frase maravilhosa de Santa 
Teresa de Ávila: “NADA TE PER-
TURBE, NADA TE AMEDRON-
TE, TUDO PASSA, A PACIÊNCIA 
TUDO ALCANÇA ... A QUEM 
TEM DEUS NADA FALTA, SÓ 
DEUS BASTA.”

Sua festa litúrgica se dá em 15 
de outubro. Que Santa Teresa de 
Ávila, que foi mestra da espirituali-
dade, abençoe todos nossos mestres 
atuais, nossos queridos professores, 
neste seu dia!
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Reunião CPP

Pe. Silvio no Tríduo da Padroeira da 
paróquia Santa Terezinha

Pe. Silvio na quermesse do 
Lar São Vicente de Paulo

Oração de bênção na Uniterp

Oração de bênção inaugural 
Famácia Montecino

Missa para o empreendedor

Missa no condomínio Village La Montagne

Irmãs bolivianas visitam a 
comunidade paroquialEncontro de preparação ao matrimônio

Celebração do Dia do Catequista

Bodas de Ouro de Antonio e Ivanir

Assembleia Diocesana
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FATOS E FOTOS

Experiência de Oração - RCC

Boi no Rolete

Missa Italiana

Posse do Pe. Berti
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes da semana

 Padre Silvio e o seu carinho de sempre com as 
crianças. “Deixai vir a mim os pequeninos!”Padre Berti sendo recebido e abençoado pela comunidade da Capela São Pedro

18º JUPAC
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ANIVERSARIANTES Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, João Vitor, Vanessa, Vinícius, Vitória

CASAMENTOS 
NA PARÓQUIA 

BATIZADOS 
NA PARÓQUIA 

Nasrudin e Marianaelton e Ana Carolina

Pedro e Jéssica
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Bondoso. Gentleman. Galã. Paciente. Tranquilo. Equilibrado. Alegre. 
Espiritualizado.... poderia continuar escrevendo uma lista de adjetivos e 
ainda assim, certamente, faltaria mais algum para falar dele, sempre tão 
afetuoso com os que o cercam, que as pessoas disputam lugares para ter 
a chance de receber dele um aperto de mão, um abraço, uma palavra...

Padre Sílvio, que seu novo ano seja infinito de bênçãos divinas! Que o 
Pai lhe presenteie com saúde, paz e muita energia para estar à frente da 
nossa comunidade que há sete anos recebeu um grande presente de Deus: 
o senhor! 

Obrigado pela paciência, por todo amor que nos dispensa, além dos 
ensinamentos de vida e fé. O senhor é um grande exemplo do amor vivo de 
Deus no meio de nós. Uma chuva de bênçãos em sua vida. PARABÉNS!!!!!

Paróquia Menino Jesus de Praga 
Capela São Pedro  


