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FINADOS
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Paróquia celebra seu Padroeiro:
Menino Jesus de Praga
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Tendo vivido a soleni-
dade e comemorações do 
nosso padroeiro Menino 
Jesus de PRAGA com in-
tenso júbilo fraterno, entra-
mos no mês de novembro 
com destaques a celebrar 
nossa caminhada cristã. 

Iniciamos com a soleni-
dade de TODOS OS SAN-
TOS: a palavra Santo tem o 
significado de DIFEREN-
TE...ao vivermos a Palavra 

agraciando-nos com sua 
presença viva e vibrante, 
que renova com seu Santo 
Espírito todas as coisas.

Tenha um abençoado 
novembro revestido do 
Amor de Deus!

N’Ele 
 

Pe Sílvio Roberto 
            Pároco

02 de novembro é dia 
de orarmos pelos que já 
se foram, pelos chama-
dos “Finados”. A data 
estabelecida, logo após o 
dia de todos os santos, dá 
sequência às oraçõesfeitas 
por aqueles santos que não 
foram lembrados ao longo 
do ano, do mesmo modo 
que no Dia de Finados 
rezamos pelos que morre-
ram e não são lembrados 
durante todo o ano, ou ain-
da que mesmo lembrados 
constantemente, a eles é 
dedicado um dia especial.

Na Bíblia, no segundo 
livro de Macabeus diz 
que é bom e agradável 
orarpelos que já morreram 
e por isso a Igreja tem 
como tradição a oração das 
exéquias nos velórios, que 
ressaltam trechos bíblicos 
que falam da morte e da 
ressureição. A celebração 
das exéquias é um pedi-
do a Deus que acolha no 
paraíso os falecidos e um 
pedido de conforto à famí-
lia e aos amigos para que 
alivie a dor da separação 
e da perda.

Segundo o Diácono 
Aristides, rezar pelos 
falecidos é um ato de 
caridade e papel de todo 
cristão,como ensina a 
doutrina da Igreja Católi-
ca, pois nunca perdemos a 
comunhão com os mortos. 
“E como não sabemos ao 
certo onde os falecidos se 
encontram, se na glória 
celeste ou na espera de 
purificação da alma, de-
vemos rezar diariamente 
por eles, especialmente no 
Dia de Finados, para que, 
o quanto antes, lhes res-

plandeça aluz puríssima 
de Deus”.

Todos sabem o quão 
difícil é superar uma per-
da, seja na família, de um 
amigo querido, ou apenas 
um conhecido. E a pergun-
ta mais frequente é o por-
quê de Deus ter feito isso 
com a gente... Mas, para 
responder essa pergunta 
frequente, Padre Silvio 
com toda sua sabedoria, 
nos deixa uma grande 
reflexão da Bíblia de que 
Deus não é o inventor da 
morte, não agrada a Ele 

a morte dos filhos seus e 
por isso criou o homem 
para a imortalidade, mas o 
diabo por inveja inventou 
a morte para estragar os 
planos de Deus.

Para todos que perde-
ram um ente querido, fica 
o compromisso de ter fé 
na ressurreição de Cristo 
e na nossa também, e de 
sempre rezarmos pelos 
que se foram 
encontrar sua 
morada eterna.

Orar PElOs falEcIDOs: 
ato de caridade e dever de todo cristão

Emanuelle 
Cristina

Caros irmãos 
paroquianos,

A Paz que vem 
do Senhor a 

todos!

de Jesus tornamo-nos dife-
rentes; não para massagear 
o nosso ego com a fraqueza 
do orgulho, mas revestidos 
com a graça d’Ele que nos 
faz semelhantes ao nosso 
Deus Amor. O santo é aque-
le que aceita Jesus como 
Senhor da sua vida e a Ele 
se rende,tendo no próprio 
coração o anseio de ter na 
alma e na sua conduta o 
perfil do nosso Salvador 
Jesus Cristo. Os primeiros 
cristãos chamavam de san-
to os que passavam pelo 
catecumenato (processo 
de iniciação e conversão) e 
só depois eram batizados.
Posteriormente, a Igreja 

adotou este título atribuin-
do e canonizando alguns 
cristãos que primavam pelo 
testemunho evangélico, 
servindo de referência de 
vida aos demais cristãos. 
A festa de todos os Santos 
é, portanto, a exaltação de 
que é possível ser modelo 
de vida, conforme Jesus 
declarou: “Sede santos 
como vosso Pai é Santo” 
ou “Que vossas boas obras 
apareçam para honra e gló-
ria do Pai Celeste”.

Novembro também ce-
lebramos o dia dos FINA-
DOS: nossos irmãos que 
pela morte nos precederam 
no Paraíso, junto à glória 

de Deus Pai.Na bíblia, 
encontramos no 2° livro de 
Macabeus o conselho: “ É 
bom e agradável aos ouvi-
dos de Deus orar pelos que 
morreram”.A nossa única 
forma de comunhão com 
os defuntos é a ORAÇÃO 
por eles, porque TUDO 
PASSA E O AMOR PER-
MANECE. Significa que 
nossa oração por eles faz 
perpetuar nosso amor e 
carinho que temos e assim 
dedicamos a eles.

Queridos irmãozinhos 
em Cristo Jesus,vamos 
viver nossa espiritualidade 
cristã em vista do Natal 
do Senhor que vem a nós, 
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Artigo
Por Diácono Aristides

SAUDADE, COMPANHEIRA 
DA ESPERANÇA

Victor 
Dodorico

Tem dia que bate uma 
saudade incomen-
surável: saudade de 

quem está bem longe, sau-
dade de nossa infância, das 
brincadeiras de criança, do 
colo da mãe, saudade de 
momentos especiais, sauda-
de do silêncio, saudade de 
Deus (como narram alguns 
santos), saudade de quem se 
foi pra sempre desta vida. 
E, às vezes, saudade até de 
nós mesmos. Na verdade, 
ter saudade é uma forma 
de manter a pessoa ou os 
acontecimentos vivos e 
presentes. 

Sentir saudade, portanto, 
é positivo. De certo modo, 

faz com que a ausência se 
torne presença; a distância 
se encurte um pouquinho. 
Mas, às vezes, chega a doer, 
e como dói! Especialmente 
quando se trata de sentir 
saudade de alguém que não 
veremos mais nesta vida. 

Por mais que tenhamos 
fé, nossa percepção humana 
não se satisfaz simplesmente 
com a ideia ou a lembrança 
de alguém. Somos seres 
acostumados a priorizar os 
sentidos: tato, olfato, pala-
dar, visão e audição. Não é 
uma questão de materialis-
mo, mas de materialidade. 
Na verdade, não é apego 
mesquinho à matéria: é amor 

por aquela pessoa completa, 
inteira, total. 

Creio que é por isso que 
dói – e não estou falando 
aqui de uma “angustiazinha” 
interior -, dói fisicamente, 
porque marca a despedida 
de alguém que já não po-
deremos tocar mais. Ô dor 
doída!!! Parece que não vai 
passar nunca, e o pior é que 
essa dor às vezes vem tão 
cedo. Corremos o risco de 
ficar na dor, se não tivermos 
um olhar diferente para a 
morte, e esse olhar é o olhar 
de quem tem fé, convicta e 
provada, em Jesus e na vida 
eterna que Ele conquistou 
para nós!

Temos até um dia espe-
cial para nos lembrarmos 
dos nossos entes queridos 
neste mês de novembro, orar 
por eles, agradecer por eles 
e continuar a viver nosso 
processo de luto, entrega, 
esperança e fé. Aos poucos, 
a tristeza e a dor cedem 
lugar a uma serena saudade 
e uma sincera esperança de 
reencontro no céu, nosso 
lugar primeiro!

E o tempo vai-nos en-
sinando, a cada perda e a 
cada vitória, a finitude e a 
brevidade da vida e, conse-
quentemente, o cuidado que 
temos de ter em viver bem 
o nosso hoje, em amar sem 

reservas, em sermos cari-
nhosos hoje, em perdoarmos 
hoje, em sermos santos hoje, 
em nos convertermos hoje. 

E a saudade, às vezes, 
traz consigo a dor, mas a 
dor traz escondida em si a 
graça, aquela graça oculta na 
cruz! E após a dor e a cruz 
existe vitória; após a morte, 
ressurreição! E, depois de 
um tempo, a saudade vai 
voltar, mas aí ela muda de 
“companheira”: ela nos traz a 
esperança que é a mensageira 
do amor. 

E o amor ... esse certa-
mente permanece para a vida 
eterna, e não passará jamais! 
(cf. 1Cor 13). 

Com um sucesso desde 
a primeira edição, após o 
3º Acampamento Sênior da 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga, a Campanha de Doa-
ção de Sangue e Medula Ós-
sea idealizada pelo Carlos, 
diretor do Acampamento, e 
a coordenadora Renata The-
odoro teve a sua segunda 
edição realizada entre os 
dias 19 e 27 de outubro, após 
o 4º Acampamento.

A ideia ganhou uma 
grande proporção e contou 
com a ajuda de pessoas 
essenciais para que este 
trabalho se desenvolvesse, 
como a Lilian Bonora e 
a Drª Bárbara Tarraf que 
se disponibilizaram para 
ajudar nesta causa, desde a 
sua primeira edição.

“A primeira campanha 

foi um sucesso e como a 
doação pode ser realizada 
a cada 3 meses, tomamos 
a iniciativa de realizar ou-
tra campanha logo após o 
4º Acampamento Sênior, 
entre esses dias para que 
todos tivessem tempo de se 
organizar para fazer a sua 
doação”, afirma Lilian.

Segundo ela, o objetivo 
da campanha é salvar vidas 
com a doação do maior nú-
mero de pessoas possíveis, 
podendo cada doador, salvar 
até 4 vidas.“Muitas vezes, 
os estoques do hemocentro 
estão baixos e as pessoas 
que dependem de transfu-
são para sobreviver podem 
ficar com risco de morte”, 
completa.

A ação contou com a 
divulgação dos idealizado-

res pelos grupos dos parti-
cipantes do acampamento 
e se expandiu por toda a 
comunidade paroquiana.

Para doar o sangue é 
preciso estar em boas con-
dições de saúde; ter entre 
18 e 69 anos e pesar mais 
de 50 Kg. É importante não 
ter ingerido bebida alcóo-
lica nas últimas 12 horas 
antes da doação e não ter 
fumado nas últimas 2 horas 
antes de realizar a doação. 
Qualquer dúvida, consulte 
o hemocentro mais próxi-
mo de você e saiba mais 
informações.

Para Lilian, fazer parte 
da campanha é maravilhoso. 
“É uma gratidão imensa sa-
ber que você realmente está 
ajudando a salvar vidas com 
um gesto simples e seguro, 

um ato de amor concreto, 
doando 5 minutinhos de 
nosso tempo para a doação 
de sangue e o cadastro para 
a doação de medula óssea”, 
relata.

EXPECTATIVA É 
DE EXPANSÃO DA 

CAMPANHA
“Meu desejo é que essa 

campanha cresça cada vez 
mais; que as pessoas se 
conscientizem sobre a im-
portância e necessidade que 
o mundo tem de doadores 
de sangue, como também 
de pessoas cadastradas no 
Redome (Registro Nacional 
de Doadores de Medula Ós-
sea) para possíveis doações 
de medula óssea”, 
completa.

Um gesto de solidariedade
Campanha de Doação de Sangue e Medula atrai fiéis da nossa comunidade ao Hemocentro de Rio Preto
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Balanço Financeiro

Comemorado na 4ª 
quinta-feira de no-
vembro, o Dia de 

Ação de Graças é uma data 
marcante para a tradição 
de alguns países, como 
Estados Unidos e Canadá, 
os quais concedem feriado 
nacional nesse dia. Já aqui 
no Brasil, essa data não é 
tão reconhecida e muitas 
pessoas não sabem sobre 
seu significado.

A celebração se resume 
em gratidão. Gratidão a 
Deus, gratidão às coisas 
boas que aconteceram ao 
longo do ano e gratidão aos 
bons momentos. Normal-
mente, comemora-se com 
festas, reuniões familiares, 
missas, orações e desfiles. 
Também é de costume re-
alizar um delicioso jantar, 
cujo prato principal é o peru, 
acompanhado de outros 
petiscos. 

O Dia de Ação de Gra-
ças teve origem noséculo 
XVI, quando os Estados 

Unidos ainda não tinham 
conquistado sua indepen-
dência. Os habitantes da 
vila de Plymouth Colony 
resolveram fazer uma festa 
para celebrar a colheita de 
alimentos do ano, visto que 
passaram por invernos rigo-
rosos. Desde então, esse dia 
que antes era chamado de 
“Festa no Outono”, passou 
a ser essencial no calendário 
dos estadunidenses. 

É necessário agradecer 
a Deus todos os dias e de-
monstrar gratidão a Ele não 
apenas por palavras, mas 
principalmente por meio de 
cada atitude e decisão toma-
da.No dia 28 de novembro 
de 2019, será celebrado o 
Dia de Ação de Graças, mas 
que rendamos graças a Ele 
não apenas neste dia, mas 
em todos os outros por tudo 
que proporciona 
em nossas vidas. 

O jornalista Marco Antô-
nio dos Santos e a assistente 
social Ana Paula Lopes dos 
Santos se conheceram no dia 
20 de novembro de 2007, em 
uma Missa Afro celebrada na 
Praça da Capela de São Bene-
dito, na cidade de Bebedouro 
– SP. Não foi amor à primeira 
vista, mas o início de uma 
longa história de encontros e 
desencontros queresultou em 
um bem-sucedido casamento, 
oito anos após a primeira troca 
de olhares.

Acredito não ter maneira 
melhor de apresentar Marco 
Antônio, que já foi membro 
do Conselho Estadual da Co-
munidade Negra e é ativista 
do movimento negro há trinta 
anos. Só por essas informa-
ções já é possível entender 
porque ele foi escolhido para 
nos contar um pouco mais 
sobre a importância do Dia 
da Consciência Negra. Para 
ele, a dívida histórica que o 
Brasil (última nação a abolir 
a escravidão na América 
Latina) tem com a população 
negra não deve ser resumida 
em uma única data-lembrete.

“Dia 20 de novembro é 
uma memória à luta do Zumbi 
de Palmares, mas também um 
momento de reflexão sobre 
o local que o negro ocupa na 

Larissa
Freitas

Ingrid 
Bicker

Dia De ação De Graças: 
vamos agradecer ao 

Nosso Senhor!
“Vamos à presença dele com ações de graças;
vamos aclamá-lo com cânticos de louvor.”

Salmos 95,2

Dia da consciência Negra: muito 
mais do que uma celebração

sociedade atual, seja na área 
da educação, no mercado 
de trabalho e até mesmo na 
história”, diz Marco.

O Dia da Consciência 
Negra entrou no calendário 
escolar em 2003, com a lei 
que obriga o ensino de história 
e cultura afro-brasileira nas 
escolas do país, mas foi só 
em 2011 que a data foi oficial-
mente instituída em âmbito 
nacional como Dia Nacional 
de Zumbi e da Consciência 
Negra. 

“Aprendemos muito sobre 
a escravidão, mas sabemos 
muito pouco sobre os rei-
nados africanos anteriores 
a esse período sombrio, por 
exemplo. Existem tantos 
ícones negros sobre os quais 
só ouvimos falar depois que 
deixamos a escola. Muitos 
chegam à idade adulta sem 
saber que Machado de Assis 
era negro ou sem saber quem 

foi Rosa Parks. A luta negra 
avança cada dia mais, mas 
a resistência existe e ainda 
há muito trabalho a fazer”, 
finaliza Marco Antônio.

Dia 20 de novembro é 
uma data extremamente im-
portante no reconhecimento 
dos descendentes africanos 
na construção da sociedade 
brasileira, além de unir a 
conscientização sobre racis-
mo, discriminação, igualdade 
social, inclusão de negros na 
sociedade e outras ativida-
des que valorizam a cultura 
africana. 

“Eu vos dou um novo 
mandamento: amai-vos uns 
aos outros. Como eu vos 
amei, assim também vós 
deveis amar-vos 
uns aos outros”. 
(Jo 13,34)

Em setembro deste 
ano, fomos agraciados 
com a vinda do padre 
Berti para nossa comu-
nidade. Apesar de estar 
conosco há pouco tempo, 
já foi possível perceber 
que ele é muito aten-
cioso e receptivo. Dono 
do Chicão (ou o Chicão 
que é o seu verdadeiro 
dono?...), se derrete ao 
falar do cachorro que 
o adotou, cuja história 
prometeu me contar, 
enquanto insiste em 
dizer que não gosta de 
cachorros. Duvido... 

Desconfianças à parte, 
padre Berti tem se mos-
trado um ótimo professor 
de liturgia. Além disso é 

Padre Berti comemora seu aniversário 
pela primeira vez conosco

Sílvia  Damacena
Coordenadora da Pascom, em 

nome das pastorais, movimentos e 
comunidade Menino Jesus de Praga 

e Capela São Pedro

super solícito sempre que 
é requisitado. Luís e Célia, 
Ministros Extraordinários 
da Sagrada Comunhão, 
também destacam a pronti-
dão e disponibilidade para 
as celebrações nas redes de 
comunidade, atendimento 
no HB e onde o chamarem. 

Padre Berti, que este 

dia 19 de novembro seja 
o primeiro dentre muitos 
que passará conosco! 
Que as bênçãos de Deus 
recaiam dia a dia sobre 
sua vida e seu sacerdócio, 
trazendo-lhe paz, alegria, 
sabedoria e saúde para que 
permaneça por muito tem-
po ao lado de sua família 
tão amada... do Chicão, 
tão querido... dos amigos 
importantes, e de nós, 
comunidade que o acolhe 
e, apesar do pouco tempo 
de convivência, louva a 
Deus pela sua presença 
em nosso meio. 
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Ana Clara 
Moreno

Buscar os caminhos de 
Deus muitas vezes pode ser 
difícil e doloroso, ainda 
mais quando se é jovem. 
Porque ser jovem é amar 
e sofrer com intensidade 
incomum; é questionar 
tudo o tempo todo; é se 
descobrir e se reinventar 
a todo instante, e por isso, 
muitas vezes, as dúvidas 
se tornam maiores que o 
amora Cristo. 

O mais difícil em ser 
cristão na juventude é 
permanecer em Cristo. E 
esse é o objetivo dos jovens 
do Jupac (Jovens Unidos 
Pelo Amor de Cristo) que 
buscam e espalham o amor 
de Deus por onde passam. 
E todo ano, no mês de ou-
tubro, contribuem de forma 
especial para um evento 
ainda maior, que reúne 
jovens de toda região com o 
propósito de evangelizar: o 
Dia Nacional da Juventude 
(DNJ).

O DNJ surgiu no Ano 
Internacional da Juventu-
de, em 1985, e permanece 
vivo até os dias de hoje. 
O tema desse ano foi 

“Juventude e Políticas 
Públicas: uma história nos 
chama à civilização do 
amor” e o lema “Eu vim 
para que todos tenham 
vida” (Jo 10,10). Laura 
Vilela Campista César, 
25 anos, coordenadora do 
Jupac, conta que mais de 
30 jovens representaram a 
paróquia e foram respon-
sáveis por acolher outros 
participantes do evento.

Laura acredita que o 
DNJ é uma forma de se 
conectar e aprender com 
outros jovens que têm o 
mesmo objetivo: encontrar 
e permanecer em Cristo!

Ela ainda acrescenta 
que o DNJ é importante 
para todos os jovens, pois 
o evento promove a união 
entre grupos de diversas 
paróquias, o que faz nos-
sa Igreja crescer! Fica o 
convite para todos que 
desejarem passar por essa 
experiência marcante de 
amor e harmonia. 

No dia primeiro de no-
vembro, celebramos e ho-
menageamos todos os santos 
e mártires,  garantindo que 
aqueles que não possuem 
o seu dia de festa também 
sejam relembrados. Este dia 
também tem como objetivo 
refletirmos esses grandes 
exemplos e nos espelharmos 
para viver uma vida santa. 

O que é ser santo?
O Padre Silvio nos explica 

que a palavraSanto significa 
diferente e que só Deus é 
diferente de nós, mas Jesus 
nos chamou à santidade nos 
dizendo:“Sedes santos como 
vosso Pai celeste é santo”. 
Portanto quando somos ba-
tizados recebemos o Espírito 
Santo e na crisma também. 
Assim, se inicia o processo 
de conversão, de mudança 
de vida, vamos nos tornando 
diferentes, tendo a conduta 
de Jesus, vivendo a sua pa-
lavra, eliminando o mal do 
nosso coração e, dessa forma, 
participamos da santidade 
de Deus.

Todos podemos 
ser santos?

Nas palavras do Santo 
Padre, o Papa Francisco, 
todos os cristãos têm igual 
dignidade diante do Senhor 
e são irmanados pela mesma 
vocação, que é a santidade 
(cf. Const. Lumen gentium, 
39-42). Entretanto, ele nos Karina  Catelan

Experiência jovem Dia de todos os santos, 
todos somos chamados a ser!

‘Sede santos, 
porque eu sou 

santo’ (1Pe 1,15-16)

recorda que a santidade 
não é algo que adquirimos 
sozinhos, mas é um dom, 
uma dádiva concedida pelo 
Senhor Jesus através da 
sua entrega por nós que 
nos revestiu de Si mesmo 
nos tornando-nos Ele é.O 
Papa nos diz: “Eis que, ver-
dadeiramente, a santidade 
é o rosto mais bonito da 
Igreja, o aspecto mais belo: 
é redescobrir-se em comu-
nhão com Deus, na plenitude 
da sua vida e do seu amor.” 

Compreendendo suaspa-
lavras, ele quer nos dizer que 
a santidade não é exclusiva 
de alguns, mas sim um dom 
oferecido a todos e que é 
errôneo pensar que para ser 
santo, é necessário ser bispo, 
sacerdote ou religioso; pelo 
contrário, todos nós somos 
chamados. Isso porque, 
muitas vezes, acreditamos 
que a santidade é restrita 
àqueles que se desapegam 
dos afazeres normais para 
se dedicar exclusivamente à 
oração. O Santo Padre ainda 
nos recorda que a santidade 
pode ser vivenciada no nos-
so dia a dia, a partir de nossas 
atitudes e ações diárias.

Curiosidades sobre os 
Santos Católicos

O primeiro homem ofi-
cialmente elevado à honra 

dos altares foi Santo Ulrico, 
Bispo de Augsburgo, na 
atual Baviera, Alemanha, no 
século X. Suacanonização 
ocorreu em 3 de fevereiro 
de 993 pelo Papa João XV. 
Isso não significa que não 
existiam outros santos, mas 
que este foi o primeiro a 
passar pelo processo formal. 

Atualmente, o Brasil pos-
sui 37 santos canonizados 
oficialmente pela Igreja e 
51 beatos.  A beatificação é 
o reconhecimento anterior 
no processo de canonização. 
Não é possível trazer um 
número exato de quantos 
santos existem, na palavra 
de Deus está escrito no 
livro de Apocalipse 7, 4-9: 
“Ouvi então o número dos 
assinalados: cento e quaren-
ta e quatro mil assinalados, 
de toda tribo dos filhos de 
Israel; ...Depois disso, vi 
uma grande multidão que 
ninguém podia contar, de 
toda nação, tribo, povo e 
língua: conservavam-se em 
pé diante do trono e diante 
do Cordeiro...” assim, com-
preendemos que esse o valor 
é imensurável uma vez que 
santos são também aqueles 
que estão no céu. 
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Gabriela 
Dias

A celebração instituída 
pelo Papa Francisco é fruto 
do Jubileu Extraordinário da 
Misericórdia e se realiza no 
domingo 17 de novembro, 
data anterior ao da festa de 
Cristo Rei.

A principal referência 
para a Jornada é sempre a 
mensagem do Papa Fran-
cisco. Esse ano, o Papa nos 
oferece como iluminação 
bíblica a citação do Salmo: 
“A esperança dos pobres ja-
mais se frustrará” (Sal 9, 19). 
Estas palavras são de incrível 
atualidade. Expressam uma 
verdade profunda, que a fé 
consegue gravar sobretudo 
no coração dos mais pobres: 
a esperança perdida devido 
às injustiças, aos sofrimentos 
e à precariedade da vida será 
restabelecida.

Em sua mensagem para a 
edição deste ano, Francisco 
faz uma comparação entre a 
situação do pobre no tempo 
do salmista e a situação atual 
e constata que pouco mudou. 
“Passam os séculos, mas per-
manece imutável a condição 
de ricos e pobres, como se a 
experiência da história não 
ensinasse nada. Assim, as 
palavras do Salmo não dizem 
respeito ao passado, mas ao 
nosso presente submetido ao 
juízo de Deus.”

O Papa Francisco nos 
convoca a sermos evange-
lizadores e evangelizadoras 
coerentes, semeando sinais 
palpáveis de esperança. 
Rogamos à Nossa Mãe 
Aparecida bênção e força, 
animando-nos no caminho 
da esperança e reforçando 
em todos nós a vontade de 
colaborar concretamente 
para que os empobrecidos 
do nosso imenso Brasil pos-
sam sentir o calor do nosso 

afeto, da nossa presença, na 
busca por uma vida digna 
para todas as pessoas. Ele 
nos diz que “a opção pelos 
últimos, por aqueles que a 
sociedade descarta e lança 
fora é uma escolha prioritária 
que os discípulos de Cristo 
são chamados a abraçar para 
não trair a credibilidade da 
Igreja e dar uma esperança 
concreta a tantos indefesos”.

Francisco cita as “muitas 
formas de novas escravi-
dões”, como famílias obri-
gadas a deixar a sua terra; 
órfãos que perderam os pais; 
jovens em busca da realiza-
ção profissional, vítimas de 
tantas formas de violência, 
da prostituição à droga; sem 
esquecer os milhões de mi-
grantes instrumentalizados 
para uso político.

Para Kívia, da Confe-
rência Vicentina Maria Mãe 
de Deus, “ser pobre é ser 
preferido aos olhos de Jesus. 
Devemos olhar os pobres 
e enxergar neles a pessoa 
de Jesus. Quando estamos 
servindo a eles, é a Jesus 
que estamos servindo. Em 
convivência com eles, no-
tamos que as maiores quali-
dades são: fé em Deus muito 
grande e desapego das coisas 
materiais. Sabem dividir com 
o próximo apesar de pouco 
possuírem. Os pobres são 
nossos mestres e senhores. 
Para nosso carisma, todos 
os dias são dias dos pobres; 
todos os dias, temos os olhos 
voltados para eles. Portanto, 
para a sociedade São Vicente 
de Paulo não existe progra-
mação específica para essa 
semana, pois o ano todo 
trabalhamos em favor deles. 
Trata-se de uma questão 
pessoal. Acredito que seja 
uma data ainda bastante 

desconhecida pela maioria 
e que precisa ser divulgada, 
mas é válido no sentido de le-
vantar essa questão e chamar 
a atenção da sociedade para 
os pobres. Para o quanto Jesus 
nos convoca a voltar o olhar 
para eles. Vocês, da Pascom, 
estão de parabéns pela inicia-
tiva. Mas para mim todos os 
dias são dias dos pobres, todos 
os dias devemos estar atentos 
às necessidades deles.”

Os vicentinos não são uma 
pastoral, é um movimento, or-
ganização de leigos católicos. 
Não precisa estar dentro da 
igreja, porém é muito melhor 
quando temos uma paróquia 
que nos acolhe de coração, 
como acontece com a nossa. 
Os vicentinos trabalham na 
promoção da família assis-
tida. É feita uma sindicância 
(entrevista) com a família, 
por dois ou mais confrades 
e consocias (integrantes do 
grupo dos vicentinos), depois 
é repassada a informação 
aos demais, e vota para qual 
família será ou não assistida. 
Se for votado que sim, os 
vicentinos irão ajudá-la a se 
reerguer, seja na busca de 
emprego (é o principal), seja 
na doação de móveis, alimen-
tos, roupas, medicamentos e, 
muitas vezes, o movimento 
se sensibiliza em ajudar com 
despesas de aluguel, água e 
energia (em casos pontuais). 
Portanto não é só entregar 
cesta básica, é prover todas 
as necessidades urgentes para 
que a família possa voltar a 
caminhar com suas próprias 
pernas. A Conferência Vi-
centina tem como princípio 
ajudar as famílias, em grau de 
necessidade não só material 
(alimentos, higiene pessoal, 
vestuário, medicamentos, 
móveis entre outros) mas 

“a esperança dos pobres jamais se frustrará”, diz 
mensagem do Papa para o III Dia Mundial do Pobre

Papa Francisco instituiu o Dia Mundial dos Pobres ao final 
do Jubileu da Misericórdia  (@L’Osservatore Romano)

também com a ajuda espiri-
tual. Em muitos casos, o que 
mais a pessoa precisa é de 
alguém pra ouvi-la, para levar 
a palavra de Deus. Na nossa 
paróquia, há duas conferên-
cias: no total são assistidas 
18 famílias. 

Para Marcelo da Con-
ferência Vicentina Menino 
Jesus de Praga, “o ser pobre 
envolve duas vertentes: a 
material e a espiritual. É triste 
muito triste, porque a pobreza 
material afeta diretamente 
o físico, e sabemos que em 
algumas situações isso leva 
até a morte. Mas a pobreza 
espiritual também não fica 
muito atrás e esta, muitas 
vezes, não é exclusividade de 
classes mais desprovidas de 
condições financeiras; ela está 
presente em todas as classes 
econômicas. Talvez a única 
coisa “boa” quando a pessoa 
se vê numa situação assim é 
busca pela ajuda na religião; 
não temos nada programado 
o que fazemos anualmente, 
além da assistência mensal, 
é uma confraternização com 
todas as famílias assistidas 
na paróquia. Mas é preciso 
fazer mais por eles...Se todo 
mundo fizesse um pouquinho, 
teríamos uma realidade um 

pouco diferente e isso sem 
incluir políticas públicas, falo 
mesmo de nós, civis”.

Todo final de ano, os 
Vicentinos promovem tam-
bém uma festa de natal para 
muitas famílias, que acontece 
no salão paroquial. Alugam 
brinquedos infláveis para as 
crianças, trenzinho, papai 
Noel, palhaços, e é servido 
um belo almoço com sorvete 
de sobremesa. É uma festa 
maravilhosa e a comunidade 
está convidada a conhecer. 
Esse ano será dia 15/12. 
Nesta festa também o papai 
Noel distribui as sacolinhas 
de presentes das crianças que 
são adotadas por benfeitores 
da paróquia.

Eis então a exortação final 
do Papa: “A todas as comu-
nidades cristãs e a quantos 
sentem a exigência de levar 
esperança e conforto aos po-
bres, peço que se empenhem 
para que este Dia Mundial 
possa reforçar em muitos a 
vontade de colaborar concre-
tamente para que ninguém se 
sinta privado da proximidade 
e da solidariedade.”
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BATIZADOS NA PARÓQUIA 
Entenda melhor sobre o 

ano litúrgico e a forma com 
que a Igreja organiza as ce-
lebrações litúrgicas do ano.

O Ano litúrgico se en-
cerra com a festa de Cristo 
Rei, normalmente depois 
do trigésimo segundo do-
mingo do tempo comum. 
Depende do calendário do 
ano. A festa de Cristo Rei 
é o reconhecimento de que 
Cristo é princípio e o fim 
da história.

Um novo ano litúrgico 
começa com o ciclo do 
Natal, cujo tempo inicial 
é o advento. São quatro 
domingosque levamos nos 
preparando para a grande 
festa, cuja característica 
comum é a espera. Os dois 
primeiros domingos falam 
da espera da segunda vinda 
de Jesus e os outros falam da 
questão do Cristo que vem 
no nascimento do menino 
Jesus. As quatro velas do 
advento simbolizam este 
tempo. 

O padre Octávio Ber-
ti comentou sobre esse 
momento que se aproxi-
ma: “Isso simboliza que o 
mundo está na escuridão e 
quanto mais se aproxima do 
Natal as velas vão acenden-
do e a luz vai se fazendo até 
se fazer plena no nascimento 
do Jesus.”

Depois do ciclo do Natal, 
a Igreja entra na primeira 
parte do tempo comum na 
liturgia. Comum no sentido 
que entramos na escola do 
discipulado.“Nós interrom-
pemos essa primeira parte 
do tempo comum que tem 
seis a sete domingos pra en-
trar no ciclo da Páscoa. Esse 
ciclo tem um tempo de pre-
paração que é a Quaresma. 
40 dias que representam os 

40 anos que o povo de Israel 
caminhou no deserto depois 
da libertação da escravidão 
no Egito até chegar na terra 
prometida, mas também os 
40 dias que Jesus passou 
no deserto para vencer as 
tentações. Por isso dizemos 
que Quaresma é um tempo 
de penitência. Vencer nossas 
tentações para ressuscitar-
mos com Jesus, “explicou 
padre Berti.

Em seguida, A igreja 
celebra o tríduo Pascal 
-Paixão, Morte e Ressur-
reição de Jesus. São cinco 
domingos do tempo Pascal 
para saborear a alegria do 
Natal e ressurreição. O 
ciclo termina com a festa 
de Pentecostes, a vinda do 
Espírito Santo que marca o 
nascimento da Igreja.

Depois do ciclo Pascal, a 
liturgia retorna o tempo co-
mum, período longo que vai 
até final de novembro. Esse 
ano a festa de Cristo Rei será 
celebrada no último domin-
go do mês de novembro, 
encerrando o ano litúrgico 
C, dedicado ao evangelho 
de São Lucas. O próximo 
ano litúrgico será o A, em 
que estudaremos o evange-
lho de São Mateus. Padre 
Berti finaliza explicando 
que são três anos litúrgicos: 
além dos dois já citados, 
há o ano B, dedicado ao 
estudo do evangelho de São 
Marcos. Caso você tenha 
se perguntado: “E o evan-
gelho de São João... não é 
contemplado?” A resposta 
é: “Sim, ele vai permeando 
os outros, especialmente nas 
datas comemo-
rativas”, conclui 
padre Berti.

O ENCERRAMENTO DO 
ANO LITÚRGICO

Patrocinadores Festa do Menino
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Voluntária - 
Cleusa Caluz 

Ramos da Silva Coordenadora do Apostolado da Oração
Regina Céli Pinhata Novelini

AMOR EXIGENTE APOSTOLADO DA ORAÇÃO

N u m  t e m p o  d e 
desmoralização,com preo-
cupação total de desencontro 
dos valores morais e éticos, 
o medo seapodera dos cons-
cientes e deixa grande confu-
são pela indisciplina.Sabe-se 
que palavras e ações podem 
ser feitas de fel ou de mel; 
entretanto quando se prevale-
ce a força do aprendizado de 
fazer o fel virar mel na medida 
perfeita aexigência é assertiva 
e promotora de sucesso para 
obem-estar de todos tornando 
um peso menor.

Quando falamos em exi-
gência na disciplina, ressalta-
mos a exigência que ordena e 
organiza a vida, seja da pró-
pria pessoa, grupo, famílias 
inteiras e meio em que vive-
mos. A falta de organização 
e disciplina faz com que nos 
sintamos perdidos, inseguros 
e desnorteados. Portanto 
criar condições e estabele-
cer organização nos levam a 
sentir fortes, seguros e me-
lhores no poder de decisões.
Tratando-se da necessidade 
de transformar em práticas 
seguras a exigência e não só 
prosa ou conversa jogada aos 
ventos, de pessoas envolvidas 
no sentido de cooperação 
osenso de disciplina através 
de alguém que mais que as 
outras pessoas têm alcance 
a visão e sensibilidade dessa 
necessidade!

A exigência não é uma 
prosinha leve, ligeira, sem 
importância, sem resultado 
práticoou sem objetivo. Não é 
esse o caminho, ao contrário, 
quando permeado à exigência 
na disciplina, na afetividade, 
justiça, respeito, integridade 

e empatia pode-se, sim, sem 
sombra de dúvida alcançar 
a concretização das aspira-
ções, com exigência e senso 
de razão, mas também com 
sensoemocional, “faço o 
que espero que me façam”, 
ou seja, “exijo a medida que 
quero ser exigido”. Por isso 
o que não é viável pregar 
a disciplina com exigência 
visando somente a formação 
outro, sem que haja consci-
ência pessoal, comunitáriae 
progressiva não contando 
que faço parte do mesmo 
meio. É necessário nos in-
cluirmos no compromisso 
de concretização da ação na 
verdade e ética como bem 
comum, deixando de viver 
o paradoxo de pregar para 
que os outros executem e 
se achar pessoa perfeita e 
completo exemplo a ser 
seguido: “faz o que mando 
e não o que faço”. Isso causa 
insegurança e compromete 
seriamente o comportamento 
das gerações vindouras ar-
ruinando as relações com as 
pessoas ao nosso redor.

Aprendemos que a dor e as 
frustrações são sintomas que 
emergem para nos ajudar a 
despertar na resolução de nos-
sos desafios com segurança e 
certeza. Fugir das situações 
nada nos acrescenta;só cres-
cemos enfrentando situações 
diversas sem enganose ma-
nipulações, mas presentes e 
conscientes de que a vida é o 
que é. Superamos os desafios 
alicerçados na realidade, na 
coragem e nos valores que 
nutrimos.Mesmo quando ne-
cessáriomudanças de rumo e 
direção com disciplina,a luci-

dez não esvai as certezas.Exi-
gência, disciplina, limite não 
são sinônimos de repressão, 
mas elementos que podem 
ser vistos como maturidade 
ao controle de exageros. 
Enquanto superproteção e 
demagogia desenfreada, ditas 
que por amorleva ao vazio 
existencial de frustação e 
tédio. Ao contrário, exigência 
tem como alvo certeiro o bem-
-estar e melhoria na qualidade 
de vida.

Entusiasmo, sonhos, ima-
ginação, inteligência, tem 
como fundamento redesenhar 
com otimismo o amanhã 
seguro no agora discipli-
nadocom exigência, a não 
permissãoao abusivo, mas 
fortalecido no legado que 
ficaráaos que de nós depen-
dem e nos tem como fortes 
transmissores de segurança.
Aideia de como deparamos 
com o mundoestá relaciona-
daà falta de disciplina, mas 
após entendido a exigência de 
disciplina, não como conceito 
de ordem imposta, mas acor-
do livremente consentidoene-
cessário ao bem-estar de toda 
pessoacomo complemento de 
postura, fortalece a ideia da-
contribuição na organização 
da vida do outro. 

Do senso comum: “O 
ruim incomoda, o bom im-
pulsiona”, toda construção 
de cidadania deve passar pela 
disciplina, começando pelo 
eu, pelas nossas casas, nossa 
rua, nossa comunidade, nossa 
cidade alcançando a todo o 
universo. O maior fracasso 
da humanidade é recusar a 
ideia de disciplina, o que 
está até mesmo nas Sagradas 

Catarina Labouré nas-
ceu na Borgonha, França 
em 2 de maio de 1806. Era 
a nona filha de uma família 
que, como tantas outras, 
sofria com as guerras de 
Napoleão Bonaparte.Sua 
mãe faleceu quando ela 
ainda era uma criança e 
Catarina assumiu com 
dedicação e muito amor a 
educação de seus irmãos.
Já adulta, quando essa sua 
missão havia terminado, 
Catarina consagrou-se 
a Jesus como freira na 
Congregação das Filhas da 
Caridade, em Paris.

Em 27 de novembro de 
1830 se viu agraciada com 
a aparição da Santíssima 
Virgem, a fim de enrique-
cer toda a Igreja com suas 
bênçãos.Catarina descreve 
assim a linda Senhora: “Ti-
nha os dedos cobertos de 
anéis de indizível beleza, 
dos quais desprendiam 
raios luminosos para todos 
os lados, envolvendo a 
Virgem de extraordinário 
esplendor”.Maria Santís-
sima lhe disse: “Manda 
cunhar uma medalha com 
este modelo. Todas as 
pessoas que a usarem com 
fé e confiança, receberão 
abundantes graças”.

Nossa Senhora apare-
ceu por três vezes a Santa 
Catarina e na terceira 
aparição ela insiste no pe-
dido e lhe dá com precisão 
como seria esta medalha: 
seus braços se abaixaram 
como se ela não pudesse 
com o peso das graças e 
em torno dela  aparece um 
quadro onde se liam em le-
tras de ouro estas palavras 
“Ó Maria concebida sem 
pecado, rogai por nós que 
recorremos a Vós”.

“A Santa Virgem fez-
-me compreender o quanto 
lhe são agradáveis as ora-
ções dos que a invocam, e 
quanto é generosa em con-
ceder o que lhe pedem”, 

saNTa CaTariNa LaBoUrÉ

declarou Santa Catarina.
Em março de 1832, 

quando iam ser confec-
cionadas as primeiras 
medalhas, uma terrível 
epidemia de cólera atin-
giu Paris. Mais de 18 mil 
pessoas morreram em 
poucas semanas. Quan-
do as medalhas ficaram 
prontas e começaram a ser 
distribuídas entre o povo 
acometido da doença, 
imediatamente a peste foi 
diminuindo até se extin-
guir e tiveram início em 
série, de verdadeiros mi-
lagres.Esta medalha disse 
Pio XII, desde o primeiro 
momento, foi instrumento 
de tão numerosos favores, 
de tantas curas, proteções 
e conversões que a voz do 
povo a chamou de Meda-
lha Milagrosa.

Em 1876, ano da morte 
de Santa Catarina Labou-
ré, que viveu por 46 anos 
no Convento sem que 
ninguém soubesse que 
era ela que tinha sido o 
canal desta graça, mais 
de um bilhão de Medalhas 
Milagrosas já espalhavam 
milagres pelo mundo.

Em 1894, a Santa Igre-
ja instituiu a festa litúrgica 
de Santa Catarina Labouré 
e da Nossa Senhora da 
Medalha Milagrosa, a 
ser celebrada em 27 de 
novembro.

Santa Catarina faleceu 
com 70 anos de idade em 
31 de dezembro de 1876; 
foi beatificada em 1933 e 
canonizada em 1947 pelo 
Papa Pio XII.

O 11º Princípio Básico do 
Amor-Exigente é: Organizador

“DISCIPLINA –A exigência na disciplina tem o 
objetivo de ordenar e organizar a vida.”

Amor Exigente com atendimento em novo local:

CASA DE CuRSILHO
Rua Dr. Raul Silva, 2239 (esquina com a Rua 

Synésio Melo Oliveira; com estacionamento próprio)
Quartas-feiras a partir das 19:45h às 22h

escrituras: “quem recusa a 
disciplina faz pouco caso de 
si mesmo...” (Prov.15, 32)
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FATOS E FOTOS

Celebração de Formatura da 
Turma de Medicina da FaceresCasamento de legitimação de Mário e Priscila

Aniversário da Ione da Pastoral da Saúde

Acampamento para crianças da Capela São 
Pedro no Jardim Maracanã

Ministério de música Kerygma

Diácono Aristides na celebração da 
perseverança do Acampamento Sênior da 

Paróquia Menino Jesus de PRAGA

Missa de Envio da Pastoral da Saúde na 
Paróquia Menino Jesus de Praga

Missa do mês de outubro na Rede Vida de TV

Missa de São Francisco de Assis na Rede de Comunidades
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Em visita a Edson Gatto , fundador da Pastoral do 
Empreendedor da Paróquia Menino Jesus de Praga

Missa pelo Dia das crianças 

Oração de bênçãos na 
loja The Original

Oração de bênçãos no Tak Bar

Oração de bênçãos na Clinica MAGRASSNo aniversário do pe Sílvio Roberto

Padres presidiram o Tríduo do padroeiro na Paróquia, pe. Adão, pe. Michel e pe. Hallison

Pós Encontro do Jupac

Procissão do padroeiro Menino Jesus de Praga

Visita da amiga de 
infância Madalena 

Espada

Pe Sílvio Roberto apresenta o Kerygma na 
escola de formação para os catequistas da 

Paróquia Menino Jesus de Praga

Casamento de Darriê e Graziela

Casamento de Lucas e Carol

Casamento de Horácio e Renata

Casamento de Deivid e Beatriz
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes do mês

Bênção pelos 53 anos de união do 
Sr. Felix e D. Maria

Neste mês de outubro comemoramos o 
7º aniversário do grupo JAAC

Apresentação do pequeno Lucas à comunidade Delicioso bolo de chocolate para 
as crianças no dia 12 de outubro

Encerramento do Acampamento EfataKids, com a presença de mais de 50 crianças

ANIVERSARIANTES Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, João Vitor, Vanessa, Vinícius, Vitória
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flashs Da fEsTa DO PaDrOEIrO 
MENINO JEsUs DE Praga


