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Feliz Natal e 
abeNçoado 2020

É Natal!! Você tem dúvidas 
sobre o Advento? 
Diácono Aristides 
explica o sentido 
deste tempo na 

página 3

Direitos Humanos é 
sinônimo de direito 
dos bandidos? Leia 

a importante reflexão 
sobre o tema na 

página 4

Retirar-se em um 
acampamento para 
encontrar-se com 

Deus... A nova forma 
de evangelização vem 
conquistando cada vez 

mais pessoas. p. 4

Como você vive o 
Natal? Nas páginas 
6 e 7 você saberá 

como a celebração é 
realizada em algumas 

instituições da 
cidade e também 

em pastorais e 
movimentos da 
nossa paróquia.
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Caros irmãozinhos pa-
roquianos,

“Glória a Deus nas 
alturas e paz na terra 

aos homens de 
Boa Vontade”

Chegamos ao final de 
2019 como Igreja de Jesus 
Cristo. Não podemos ser 
de fato cristãos fora da 
Igreja. Nela é que fomos 
gerados como filhos de 
Deus pelo Batismo; nela 
desenvolvemos a semente 
da nossa fé pelos Sacra-
mentos e nos abastecemos 
no discipulado quando 
celebramos a nossa fé vi-
vendo a unidade que Jesus 
nos recomendou:”Que 
todos sejam UM para que 
o mundo creia”.

Somos membros da Igre-
ja, fracos e pecadores,mas 
confiantes na misericórdia 
e no perdão oferecidos pelo 
Deus que vem a nós. Não 

podemos deixar de ir à 
Igreja por ver nela falhas 
humanas,mas vamos a 
ela porque Jesus é o Deus 
de Misericórdia que vem 
até nós através dela.Nela 
procuramos a orientação 
de vida,a santidade,a rege-
neração e a conversão para 
atingirmos a salvação que 
nos é concedida por graça. 
Somos corresponsáveis 
pela santificação e salvação 
uns dos outros.

Olhando para esse ano 
que passou,glorifico a 
Deus por perceber o gran-
de número de corações 
tocados pelo amor d’Ele 
e por ver quantos irmãos 
aderiram à caminhada na 
comunidade,assumindo 
compromissos e intensifi-
cando com amor e dedica-
ção às pastorais.

Esta é a grande verdade: 
quando alguma coisa boa 
nos atrai,ficamos sempre 
com ideia fixa nela e des-

Obrigado! Obrigado! 
Obrigado!

Sejam infinitamente 
abençoados neste Natal e 
juntos na fé caminhemos 
esperançosos para as bên-
çãos no ano 2020.

Santo Natal 
e feliz 2020!

Pe. SÍLVIO ROBERTO 
Pároco

cobrimos que vale a pena 
investir dedicação e esfor-
ços nela.Deus seja louvado 
e amado por isso!

Tenho acompanhado 
as confraternizações de 
fim de ano das pastorais, 
movimentos e grupos da 
Paróquia e tenho visto a 
santa alegria e gratidão 
pelo dever cumprido de 
tantos irmãos e irmãs que 
descobriram e assumiram a 
fraternidade cristã; que ex-
perimentaram o sentimento 
de dever cumprido e se re-
jubilam por isso.Obrigado 
a todos e a cada um por isso 
e por tudo!Estendo minha 
eterna gratidão, como páro-
co, aos Pe. Berti,ao Diáco-
no Aristides, aos Conselhos 
de Pastoral e de Assuntos 
econômicos, aos coorde-
nadores, aos ministros e 
funcionários paroquial pela 
valiosa dedicação, com as-
sistência do Espírito Santo, 
na condução da Paróquia 

Menino Jesus de PRAGA.
Aos paroquianos, nos-

sa gratidão por caminhar 
na fé e nas atividades nas 
quais nos são concedidas 
celebrar e viver fraternal-
mente como Igreja de Jesus 
Cristo. 

Estamos no tempo do 
ADVENTO que nos indica 
a preparação do Natal do 
SENHOR Jesus e sinaliza 
um modo de viver como 
Maria e José se prepara-
ram a vinda d’Ele para 
a humanidade. O Natal 
será, para nós, reviver o 
modo que Deus usou para 
intervir na fraqueza hu-
mana e dignificá-la com a 
presença do DEUS AMOR 
que fala,vive,cura,liberta e 
salva a todos os homens de 
Boa Vontade. 

Sejamos fiéis uma vez 
mais a esse grande projeto 
de amor através de Jesus 
Cristo, nosso Deus feito 
homem. 

eNcoNtro do aJec e Fac
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Artigo
Por Diácono Aristides

No dia 1º de dezembro 
iniciou-se na Igreja 
Católica um novo 

Ano Litúrgico (Ano A, no 
qual se medita as páginas do 
Evangelho de São Mateus), 
com o tempo do Advento, 
formado no rito romano 
pelas quatro semanas que 
precedem o Natal do Senhor, 
ou seja, o mistério da Encar-
nação.  

A palavra “advento” sig-
nifica vinda, chegada, pre-
sença. Na linguagem cristã, 
refere-se à vinda de Deus, à 
sua presença no mundo. Um 
mistério que envolve dois 
momentos importantes na 
história da salvação humana: 
a primeira e a segunda vinda 
de Jesus Cristo. A primeira é 
justamente a Encarnação; a 
segunda é o retorno glorioso 
no final dos tempos.

Esses dois momentos, 
que cronologicamente estão 
distantes – e não sabemos 
quanto –, se tocam profun-
damente, porque com a sua 
morte e ressurreição Jesus já 
realizou aquela transforma-
ção do homem e do cosmo 
que é a meta final da cria-
ção. Antes do fim, porém, 
o desígnio de salvação de 
Deus requer continuamente 
a livre adesão e colaboração 
do homem. 

A propósito diz a carta aos 
Romanos no capítulo 8, versí-
culo 24, que “é na esperança 
que fomos salvos”. Somos 
salvos, portanto, na esperança 
da vida eterna prometida por 
Jesus.  

E o advento é esse tempo 
de preparação para as festas 
do Natal, mas também de 
espera da chegada do Menino 

Jesus, da nossa adesão ao pla-
no de salvação trazido por Ele. 
É a possibilidade da redenção 
e da salvação para todos que 
creem e vivenciam o amor de 
Deus na vida concreta. Deus 
nos oferece a redenção, tendo 
como base de sustentação a 
esperança fiel e autêntica. 

É significativo levar em 
conta que Deus é a esperança, 
ou a “grande esperança”. Nós 
temos necessidade de Deus. 
Sem isso, a esperança seria 
sem sentido, não teria consis-
tência. Viver sem esperança é 
até um perigo. Ela não pode 
ficar em crise, porque repre-
senta uma ameaça para a vida, 
levando ao desespero. 

Aliás, quando excluímos 
a presença de Deus de nossa 
dimensão humana, a vida 
se torna vazia e perde o seu 
sentido. É o que se chama 

de falta de fé, fazendo da 
esperança uma realidade 
perversa e destruidora. Com 
isso, o alvo redentor deixa 
de ser Deus e passa a ser a 
ciência, o progresso, a eco-
nomia, a política, os prazeres 
humanos etc. 

Na conjuntura atual, bus-
ca-se a satisfação, mas ela é 
incapaz para dar o verdadeiro 
sentido e de satisfazer a espe-
rança humana. Ela somente 
será plenamente fonte de re-
alização se se apoiar no Amor 
Absoluto que é Deus. Todos 
os caminhos se desfazem 
faltando a fé e o compromisso 
com o Deus da Vida. 

A esse respeito escreveu o 
papa Bento XVI na encíclica 
“SpesSalvi”, a esperança não 
é algo imaginário. Ela é reali-
dade concreta quando o amor 
de Deus nos atinge e nos faz 

amar o outro com abertura 
de coração, com uma prática 
realmente cristã. 

Não é a ciência que sal-
va as pessoas, mas o amor 
incondicional pelo outro. É 
isto que nos faz ter esperança 
numa realidade marcada pelo 
egoísmo, pelas injustiças e 
pelo sofrimento. A prática da 
fé cristã deve ser um aprendi-
zado da esperança que dá sen-
tido ao nosso viver. Queremos 
ser pessoas de esperança e de 
vida em Deus no Natal que 
se aproxima, preparando-nos 
bem para acolher o Menino 
Jesus que deseja nascer no 
coraçãode todos, restaurar 
todas as coisas, reconciliar e 
pacificar a todos. 

Feliz Advento, abençoado 
Natal a todos!!!

 
Diácono Aristides

ADVENTO, UM TEMPO 
DE ESPERANÇA

batizadoS Na ParÓQUia



DEZEMBRO/20194

Larissa
Freitas

Emanuelle 
Cristina

No dia 10 de dezembro, 
comemoramos 71 anos da 
Declaração Universal dos 
Direitos Humanos e é es-
sencial refletirmos sobre a 
importância desta data. Antes 
disso, temos de ressaltaro sig-
nificado de Direitos Humanos 
e não há lugar melhor do que 
o site da ONU (nacoesunidas.
org), responsável pela Decla-
ração Universal dos Direitos 
Humanos em 1948 e que teve 
grande influência do filósofo 
católico Jacques Maritain ao 
elaborá-la, para nos conceder 
esta definição:

“Os direitos humanos são 
comumente compreendidos 
como aqueles direitos ineren-
tes ao ser humano. O conceito 
de Direitos Humanos reco-
nhece que cada ser humano 

pode desfrutar de seus direi-
tos humanos sem distinção 
de raça, cor, sexo, língua, 
religião, opinião política ou 
de outro tipo, origem social 
ou nacional ou condição de 
nascimento ou riqueza. Os 
direitos humanos são garan-
tidos legalmente pela lei de 
direitos humanos, protegendo 
indivíduos e grupos contra 
ações que interferem nas li-
berdades fundamentais e na 
dignidade humana”.

Infelizmente, vivemos em 
uma época onde a empatia se 
tornou seletiva, já que muito 
se consideram capazes de 
ocupar as posições de júri, juiz 
e carrasco ao escolher quem 
merece se beneficiar dos 
princípios discorridos acima.

“Direitos Humanos, ou 

Direito dos Humanos é um 
Bem muito importante e que 
não deveria ser politizado, 
partidarizado ou colocado de 
forma ideológica, pois envol-
ve a vida de milhões de pesso-
as que não partilham, que não 
comungam das mesmas ideo-
logias que querem dominar o 
mundo”, diz Marcos Antônio 
Ferreira Matheus, professor 
universitário e membro ativo 
da nossa Igreja, ao ser ques-
tionado sobre a importância 
dos Direitos Humanos. 

Como fiel e cristão, Mar-
cos Antônio acredita que 
Jesus, como grande defensor 
dos fracos e indefesos, se po-
sicionaria com gentileza em 
relação à criação e à prática 
dos Direitos Humanos no 
mundo atual. “Jesus sempre 

pregou o AMOR, nunca 
olhou para as questões de 
posição social, posse, bens, 
cor, sexo, religião. Ele mesmo 
dizia: “Eu sou a Verdade e a 
Vida, quem me segue nunca 
andará nas trevas”. Veja, Ele 
não falava em seguir gru-
pos ou segmentos políticos, 
sumos sacerdotes, fariseus 
ou outro qualquer, mas que 
deveríamos seguir a Ele, que 
é AMOR e não faz distinção 
de ninguém e andava com pe-
cadores e prostitutas”, finaliza 
o professor. 

Muitos já ouviram a frase 
“bandido bom é bandido mor-
to”, tão disseminada na nossa 
sociedade e que contradiz 
tudo que Jesus pregou durante 
sua passagem pela Terra. Não 
só Jesus, mas muitos cristãos 

são reconhecidos por defen-
deram a justiça, os pobres e 
os fracos e, inclusive, o Bula 
Sublimis Deus, do Papa Paulo 
III (1537), foi o primeiro do-
cumento oficial a declarar que 
todos os seres humanos têm a 
mesma dignidade e direitos.

“Na verdade, te digo: 
ainda hoje estarás comigo no 
paraíso.” (Lc 23, 43) disse Je-
sus ao ladrão pregado na cruz.

Deus nos ama incondicio-
nalmente e devemos aplicaro 
amor ao próximo a todo o 
momento, já que aprendemos 
sobre a fraternidade desde tão 
cedo e não devemos ser sele-
tivos ao aplicá-la 
no nosso dia a dia.

Os Direitos Humanos e a empatia seletiva

O mundo vem apresentan-
do muitos atrativos ruins para 
todos, mas o Acampamento 
tem-se apresentado uma nova 
forma boa e eficaz de evange-
lização entre jovens, adultos 
e casais e tem como objetivo 
proporcionar ao campista um 
verdadeiro encontro com a 
pessoa de Jesus Cristo.

Padre Silvio, sendo ins-
trumento nas mãos do Espí-
rito Santo, abriu as portas da 
Paróquia para esta realidade. 
Desta forma, criaram-seo 
Acampamento SÊNIOR para 
pessoas acima de 24 anos, o 
FAC (Formação de Adoles-
centes Católicos) de 13 a 17 
anos e o de CASAIS, com a 
direção de Carlos Corrêa eco-
ordenação de Renata Teodoro 
e Mônica Eulália.

Mônica, encantada por 
contribuir com este trabalho, 
diz qual o seu olhar através 
dessa nova forma de evan-
gelizar. “O Acampamento, a 
meu ver, é uma das formas 
mais eficazes de se fazer o que 
a Igreja chama de “primeiro 
anúncio”, também conhecido 
por querigma, que consiste 
na apresentação de Jesus 
Cristo como nosso Salvador, 
Senhor e Messias, através de 
uma metodologia totalmente 
diferenciada, onde os campis-
tas têm uma experiência com 
DEUS transformadora atra-

vés de partilhas, dinâmicas, 
desafios, recreação, música 
e, acima de tudo, reflexão da 
Palavra, diferenciando, as-
sim, dos métodos tradicionais 
dos retiros.”

Algo muito importante 
que faz todos continuarem 
perseverando com esse belo 
trabalhosão os resultados que 
estão sendo recebidos. Renata 
conta que quando a pessoa 
consegue se abrir para receber 
a graça de Deus, ela começa 
a enxergar o mundo de uma 
nova maneira e quando ela sai 
do acampamento tem forças 
para vencer os obstáculos, 
mudar comportamentos que 
lhe faziam mal, dar um ou-
tro rumo/sentido à sua vida 
(conversão)e, além disso, 
nasce uma intensa vontade 
de se colocar à disposição 
na comunidade, servindo, 
se comprometendo com a 
missão e assim trazendo um 
avivamento na igreja.

E hoje,de fato, a comu-
nidade vive essa agradá-
vel realidade, pois “muitos 
campistas estão engajados 
em diversas pastorais, movi-
mentos e também participam 
semanalmente do grupo do 
acampamento”, diz Renata.

Ver o quanto o Acampa-
mento mudou e pode mudar 
muito mais vidas faz com que 
os três parceiros perseverem 

Acampamento: uma nova forma de evangelização

Os Acampamentos buscam 
a obediência às palavras de 
Jesus quando disse”: “Mas 
recebereis o poder do Espírito 
Santo que virá sobre vós, para 
serdes minhas testemunhas 
em Jerusalém, por toda a 

Judeia e Samaria, e até os 
confins da terra.” 
Atos 2, 8 

nesta árdua e emocionante 
caminhada. “E é isto, que me 
fez literalmente, mergulhar 
de corpo e alma nesta obra 
maravilhosa que é o Acam-
pamento. Eu também fui e 
ainda continuo em processo 
de transformação. Após meu 
encontro pessoal com Jesus 
Cristo, o Espírito Santo vem 
realizando em mim, a cada 
dia, a Sua obra. Ele vai nos 
moldando conforme a Sua 
vontade e isto é libertador”, 
afirma Carlos.

E para completar, o diretor 
deixa uma breve mensagem a 
todos nós e aos futuros mem-
bros desta linda equipe: “A 
nossa missão é evangelizar. 
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Ana Clara 
Moreno

Ingrid 
Bicker

A devoção e admiração a Santíssima Virgem Maria se 
fortaleceu durante o século passado com os inúmeros re-
gistros sobre suas aparições. Nas primeiras ocasiões, Nossa 
Senhora se mostrava triste e com o coração machucado, 
sempre suplicando oração, penitência e expiação. 

Foi em uma dessas aparições que Nossa Senhora se 
apresentou para a enfermeira Pierina Gilli, com três espadas 
perfurando seu coração, em Montechiari, na Itália, no ano 
de 1947. Maria continuou visitando Pierina diversas vezes. 
Em certa ocasião, Maria apareceu novamente à Pierina e 
as espadas que carregava se transformaram em três rosas: 
uma cor de rosa, uma branca e uma dourada: Nossa Senhora 
pediu que à Pierina que fosse chamada de Rosa Mística. 

A mais marcante das aparições de Nossa Senhora da 
Rosa Mística certamente foi a sétima, quando surgiu du-
rante uma celebração mariana e revelou aos fiéis desejar 
que no dia oito de dezembro, ao meio dia, fosse instituída 
a Hora da Graça Universal. 

Existe um significado por trás das três rosas e das três 
espadas que aparecem no coração mariano. Cada rosa 
representa um pedido de Nossa Senhora, sendo eles: o 
espírito de oração, representado pela rosa branca; o espírito 
de expiação e sacrifício, simbolizado pela rosa vermelha e 
o espírito de penitência, simbolizado pela rosa dourada. Por 
outro lado, cada espada representa uma das dores de nossa 
Mãe: a primeira é a escassez das vocações sacerdotais; a 
segunda representa os pecados mortais e ódio à Igreja; a 
última simboliza o sofrimento sentido pelos sacerdotes e 
monges que traíram a Jesus Cristo.

Em nossa comunidade, todos os anos realizamos o 
desejo de Maria e deixamos aqui um convite especial para 
você conhecer essa vivência. 

“Por fim, o meu Imaculado 
coração triunfará”

“Maria, porém, guardava todas essas 
coisas e sobre elas refletia em seu coração.”

Lc 2,19

HORA DA GRAÇA - PROGRAMAÇãO

Data – 08/12
Missa – às 10 horas
Terço meditado – às 11horas
Hora da Graça – às 12horas

Após o natal, no dia 29 
de dezembro, comemora-se 
o Dia da Sagrada Família, 
que é uma escola de virtu-
des e modelo para todas as 
famílias cristãs, a Família de 
Nazaré. Jesus passou 30 anos 
com seus pais, Maria e José, 
mostrando a importância do 
relacionamento familiar e, 
acima de tudo, de fazer a 
vontade de Deus.É o exemplo 
que todos devem seguir para 
conseguir obedecer também 
a Deus, com responsabilida-

de, amor, união, respeito e 
educação.

Jesus foi gerado pelo 
Espírito Santo, visto que ne-
nhum homem poderia fazer a 
Virgem Imaculada concebê-
-lo.Então, não precisaria de 
uma família. Contudo,quis 
entrar na nossa história pela 
mesma porta que entramos 
no mundo, para que, desse 
modo, iniciasse a obra da 
Redenção através da famí-
lia, restaurando a base da 
humanidade.

deUS é Família
Família: uma palavra que 

resume muitos sentimentos; é 
a base de tudo e de todos!

Balanço Financeiro

A própria sociedade é uma 
família amplificada, sendo o 
sustento para mais justiça, 
paz e união. Engana-se quem 
pensa que a família é apenas 
um grupo de pessoas que vi-
vem juntas em moradia. Na 
verdade,é um lugar sagrado, 
que tem a missão de revelar 
amor ao mundo e, portanto, 
necessita de amor para ser 
bem estruturada.

Nas palavras de Papa 
Francisco, para ser uma fa-
mília unida e sagrada como 
a Família de Nazaré é neces-
sário vincular-se ao Senhor: 
“Todas as famílias têm neces-
sidade de Deus: todas, todas! 
Necessidade da Sua ajuda, 
da Sua força, da Sua bênção, 
da Sua misericórdia, do Seu 
perdão. E simplicidade. Para 
rezar em família requer-se 
simplicidade! Quando a fa-
mília reza unida, o vínculo 
torna-se mais forte”.

 Cássia Bressan é casada 
há 30 anos com Marco Bres-
san. Juntos, construíram uma 
famíliaconforme a vontade 
de Deus. Assim, dois filhos 
vieram: Natália e Leonar-
do. Além de mulher, mãe, 
esposa e vendedora, Cássia 
é a nova coordenadora da 
pastoral familiar de São José 
do Rio Preto. Ela destaca que 
a família é a esperança para 
o futuro e afirma: “Ninguém 
pode destruir a família, pois 
é uma obra de Deus. Deus é 
família!”. 
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Mais um natal se aproxima 
e com ele o brilho dessa im-
portante data já resplandece 
em nossos corações. Seja nas 
ruas de nossa cidade, na esco-
la, ou até mesmo em nossas 
casas, o verde e vermelho 
ganham espaço, cor e forma. 
A montagem do presépio, 
as magníficas árvores dos 
mais variados tamanhos, os 
enfeites, tudo é muito bem 
preparado para celebrar e 
consolidar o nascimento de 
Jesus Cristo.

O sentimento que a data 
desperta em todos é grandio-
so, um momento de fraterni-
dade, amor e muita união. A 
nossa comunidade já vem se 
preparando para essa impor-
tante data do calendário da 
Igreja Católica, e reafirman-
do que a união das pessoas 
durante o advento traduz o 
significado desta celebração.

A Capela São Pedro, no 
Jardim Maracanã, já iniciou 
os preparativos desse mês, 
segundo Sandra Freire, co-
ordenadora do CPP, a data 
já é consolidada e aguardada 
pelos fiéis da Capela.“Toda a 
nossa comunidade da Capela 
São Pedro se prepara para 
o natal com as novenas nas 
casas, que são realizadas em 
cada casa da nossa rede de 
comunidades, com a noite de 
louvor e o nosso tradicional 
presépio”, afirma Sandra.

A montagem do presé-
pio leva um toque especial. 
Segundo Sandra, o início 
é realizado na primeira se-
mana do advento, em que 
a cada semana, conforme 
a liturgia,são colocados os 
personagens no presépio. 
Ou seja, a montagem é rea-
lizada durante o advento, até 
como uma forma explicativa 

A Associação das Damas 
de Caridade – Lar de Fáti-
ma - é uma entidade sem 
fins lucrativos de natureza 
filantrópica. Iniciou suas 
atividades em 1923 com 
o objetivo de alfabetizar e 
cuidar de crianças pobres e 
abandonadas. Em 1936, ini-
ciou a construção do prédio 
do orfanato Nossa Senhora 
de Fátima através das articu-
lações da Associação e, em 
1954, o lar foi inaugurado 
em regime de internato, para 
crianças do sexo feminino, 
que permaneciam ali até os 
18 anos. Em 1988 o regime 
de internato foi extinto, 
a partir de 1991 passou 
atender através de Oficinas 
Socioeducativas atuando no 
Serviço de Convivência e 
fortalecimento de vínculos.

Atualmente, além da 
sede localizada na Vila 
Maceno ao lado do Cristo,o 
Lar de Fátima possui qua-
tronúcleos e atende, em 
média, 996 crianças de 6 a 
14 anos de ambos os sexos, 
provenientes de famílias em 
situação de risco e vulne-
rabilidade social.O atendi-
mento a 150 crianças de 0 
a 3 anos na creche Noemia 
Raduan, Projeto In Fight 
com aulas de Jiu-Jitsu atende 
120 crianças; o Projeto Tri-
lhando a Longevidade Ativa 
que atende 2222 idosos e 
seus familiares de ambos os 
sexos residentes no municí-
pio de São Jose do Rio Preto 
e o Serviço de Atendimento 
à pessoa com deficiência e 
seus familiares com média 
de 40  atendimentos diários, 
que são compostos por 
atividades físicas, inclusão 
no mercado de trabalho e 
melhoria na qualidade de 
vida. Os projetos acontecem 
em parceria com a secretaria 

de Educação e Assistência 
Social e secretaria da mulher 
e conselho municipal do 
idoso e CMDCA.

Para celebrar o natal, a 
instituição tem como pro-
jeto há muitos anos o Natal 
Solidário em que empresas, 
pessoas físicas e comunida-
de adotam uma criança para 
presentear e comemorar o 
natal com festa e presença 
do papai Noel para a entre-
ga dos presentes. Essa data 
festiva é esperada pelas 
crianças e marca a infância 
de cada criança atendida. 

Todos os anos, nesta 
época de natal, também é 
realizada a Mostra Cultural. 
Este ano as crianças, através 
do teatro, vão encenar a 
história de Maria e José e 
o nascimento de Jesus: é o 
Auto de Natal. Nos núcleos, 
acontecem também ativi-
dades para comemorar esta 
data especial, por exemplo, 
no Núcleo Vitória Regia 
acontecerá um almoço com 
cardápio requintado com 
direito a alimentos típicos 
de uma ceia de natal. No 
entanto, para que tudo isso 
aconteça, a instituição de-
pende de doações.

Sob a direção do pre-
sidente do Lar de Fátima 
Ricardo Augusto Diogo 
Sanches e o apoio das Da-
mas de Caridade é celebrada 
toda terceira quinta-feira do 
mês, na Capela do Lar de 
Fatima, uma missa em ação 
de graças.As ações do lar de 
Fátima para as festividades 
de natal de toda a equipe 
sãoelaboradas commuito 
carinho, amor e dedicação 
para com as pes-
soas atendidas.

LAR DE FÁTIMA

Gabriel 
Bonfim

Sinergia entre as pastorais e os fiéis da 
comunidade marcam o início do advento 

e a preparação para o rito Natalino

Victor 
Dodorico

de todo o significado da 
tradição.“Vivemos todo esse 
momento com muita união, 
fraternidade, espiritualidade 
e amor, todos procuramos 
vivenciar cada dia do advento 
até o nascimento de Jesus, 
que é quando no dia 24, às 
18h30, realizamos a missa”, 
relata Sandra.

Quem também se prepara 
para a chegada do Natal é 
o Clube de Mães da nossa 
comunidade. Segundo Edna, 
coordenadora do movimento, 
o momento é de reflexão e um 
olhar mais humano.“Natal é 
a data que celebra o nasci-
mento de Jesus e a paz entre 
os povos, a festa cristã mais 
difundida no mundo e nós, 
cristãos, devemos vivenciar 
não só o nascimento de Jesus, 
mas também o olhar para os 
mais necessitados”, afirma 
Edna.

Para ela, o sentimento do 
Natal é uma constante, pois 
olham todo tempo,  integral-
mente, para os mais necessita-
dos fazendo, com muito amor 
e carinho, diversos produtos 
para eles, como enxovais para 
recém-nascidos, roupas para 
bebês, colchas para morado-
res em situação de rua, entre 
outros.

O engajamento dessa 
data também é vivenciado 

na Comunidade Vox Dei, no 
qual juntamente com a rede 
de comunidades, os fiéis par-
ticipam do advento e marcam 
o início dessa importante 
data do calendário da Igreja 
Católica.“Temos a participa-
ção na novena de Natal do dia 
15 ao dia 23 que é realizada na 
casa das pessoas que possuem 
contato conosco e se pronti-
ficam em receber a novena 
e celebrar esse momento”, 
afirma Fabiano que está junto 
à comunidade Vox Dei.

A comunidade também 
oferece no dia 24 de dezembro 
a ceia de Natal, na qual, após a 
missa, reúnem-se os integran-
tes da comunidade dando, 
assim, a oportunidade para 
aquelas pessoas que estejam 
sozinhas desfrutarem da com-
panhia de todos, integrando 
a comunidade e amparando 
a todos.“O momento é rico, 
pois dentro do nosso carisma, 
temos a missão de preparar, 
como São João Batista, a 
segunda vinda de Jesus, e 
isso se afirma quanto a nossa 
missão como comunidade e 
como carisma com o advento 
do Natal”, afirma 
Fabiano.
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Karina 
Catelan

Maria Paula 
Laguna

O trabalho de solidarieda-
de dos Vicentinos é praticado 
durante o ano todo e na época 
do Natal não é diferente. Para 
Marcelo Dóro (Marcelinho), 
presidente da Conferência 
Vicentina Menino Jesus de 
Praga, é um Natal solidário, 
não apenas noâmbito ma-
terial, mas que mostra para 
as pessoas tanto para quem 
ajuda, quanto para quem é 
ajudado, o verdadeiro motivo 
de celebrarmos o Natal.

A Kívia,presidente da 
Conferência Vicentina Maria 
mãe de Jesus, nos fala que o 
Natal do Senhor Jesus, nos 
remete ao que mais Jesus nos 
ensinou: o amor ao próximo. 

Para demonstrar toda 
essa solidariedade e o amor 
ao próximo, os Vicentinos 
se unem para realizar uma 
festa de Natal para as famí-
lias assistidas e também para 
aquelas que já não são mais 
assistidas. Este ano, a festa 
será realizada no dia 15/12, 
no Salão Paroquiale começa 

com café da manhã, depois 
tem a Santa Missa e logo 
após o almoço com a dis-
tribuição dos presentes pelo 
papai Noel para as crianças e 
também para alguns adultos. 
Neste dia, a diversão das 
150 crianças previstas para 
comparecer está garantida, 
com brinquedos infláveis, 
trenzinho, palhaço e para 
completar no final da festa o 
Papai Noel aparece para fazer 
a distribuição dos presentes. 

Fora a festa, os Vicentinos 
também distribuem uma cesta 
especial edição de Natal para 
todas as famílias assistidas. 
Os presentes que são distri-
buídos para as crianças são 
frutos de doações dos fiéis da 
paróquia através da adoção 
das crianças das conferências, 
e os itens das cestas também 
são doados pela rede de co-
munidades da paróquia.

Natal,renascer 
em Cristo

Renascimento significa 

nascer novamente, dar nova 
vida e quando paramos para 
pensar sobre a simbologia 
do Natal concluímos que 
é um tempo para renascere 
celebrar o renascimento de 
Jesus na vida de cada um 
de nós. 

Para a Adriana Cirelli, 
diretora voluntária da asso-
ciação AACD de Rio Preto,o 
Natal significa Renascimento 
e ela ressalta que Deus se 
humanizou para que todos 
nós pudéssemos aprender o 
divino.

Adriana nos conta que o 
renascimento é algo muito 
presente no dia a dia da as-
sociação. “A rotina da AACD 
é marcada pelo inesperado. 
A deficiência chega a nossas 
vidas a qualquer momento, 
no nascimento, após um 
acidente, após um AVC, 
após a manifestação de uma 
síndrome ou, até mesmo, na 
velhice. A AACD serve de 
manjedoura após esse susto, 
após esse inesperado, com a 

missão de gerar renascimen-
to, de mostrar as novas formas 
de ser, de agir, às vezes de se 
alimentar, de usar o banheiro 
e até mesmo de cortar uma 
fruta.”

Ela nós fala que em cada 
paciente é possível reco-
nhecer a figura do Menino 
Jesus, pois cada um deles 
precisa ser aceito em nossa 
sociedade que ainda é tão 
marcada pela beleza física, 
pela prosperidade econômica 
e pelo culto ao corpo com 
medidas exatas.

Para a diretora, o Menino 
Jesus renasce todas as vezes 
que um deficiente físico e 
sua família encontram no 
trabalho da equipe da AACD 
razões para continuar seguin-
do em frente, para sair do 
quarto, para levantar da cama 
para a maca, da maca para as 
cadeiras de rodas, dela para o 
andador e tudo isso é a vida 
em movimento.

“A Vida renasce quando eu 
me aceito na nova condição 

que não é somente física, mas 
muitas vezes no emocional 
também.” diz Adriana

E como a AACD 
vive o Natal? 

Apesar de ser uma data 
que celebramos em uma 
época específica do ano, para 
Adriana a AACD vive o Na-
tal todos os dias: acolhendo, 
cuidando, ensinando a lidar 
com limites, com as frustra-
ções, com as tragédias, mas, 
sobretudo, acreditando que 
acima de qualquer dificuldade 
no caminho sempre brilhará 
a estrela do Menino Jesus.

“Só vivendo o Natal todos 
os dias que a AACD conquista 
o propósito de transformar 
deficiência física em sorrisos! 
Para que o Natal seja feliz, nós 
precisamos trabalhar todos os 
dias com carinho, dedicação 
e muito amor!” 
finaliza Adriana.

Em todos sábados, domingos 
e feriados, a pastoral da pessoa em 
situação de rua oferece almoço de 
graça para os mais necessitados. 
São cerca de 250 pessoas, dentre 
mulheres, homens e até crianças 
que têm uma comida digna feita 
pelos voluntários.

O almoço é servido atrás da 
sede do clube Palestra, na antiga 
pedra,sempre por volta das 11 
horas da manhã. Além das re-
feições, tem suco também. Tudo 
vindo de doações e preparado 
pelos voluntários na casa sede 
da pastoral.

Em comemoração ao Natal, 

a pastoral está organizando uma 
ceia para as pessoas em situa-
ção de rua. Vai ser no dia 24 de 
dezembro, no mesmo local de 
sempre, às 18h. Para isso acon-
tecer, são necessárias algumas 
coisas específicas. Muita coisa 
já foi arrecadada, mas ainda fal-
tam: 150 panetones, 4 quilos de 
bacon, 120 litros de refrigerante, 
17 quilos de molho de tomate. 
Além de dinheiro para alugar 45 
jogos de mesas e cadeiras (para 
proporcionar uma ceia mais 
confortável).

Como durante o ano todo 
acontecem os almoços, as doa-

ções são necessárias sempre. Por 
isso, qualquer ajuda é bem-vinda. 
Seja de alimentos, produtos 
de limpeza ou roupas em bom 
estado, sobretudo as masculinas.

Quem tiver interesse em fa-
zer qualquer doação, seja para o 
Natal ou para qualquer época do 
ano, pode procurar a sede da pas-
toral. Fica na rua Peru, número 
140, no Jardim Bordon. Funciona 
todos os sábados, domingos e 
feriados,a partir das 
6h da manhã.

Natal, temPo de Solidariedade

Fazer o bem Sem olhar a QUem. Não SÓ No Natal, 
maS em todaS aS éPocaS do aNo. 

Precisamos ainda de...
3 150 panetones
3 4 quilos de bacon
3 120 litros de refrigerante
3 17 quilos de molho de tomate
3 Dinheiro para alugar 45 jogos 
de mesas e cadeiras

17 98807-9711 - Rita 
17 99604-3388 - Jaime
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Celebração de Formatura de Medicina

Confraternização dos VicentinosConfraternização dos Agentes da 
Pastoral Pequeninos do Senhor

Confraternização da Equipe da Sopa

Pe. Sílvio abençoa a máquina de 
cortar tecido doada pelos Vicentinos 

ao Clube de Mães

Na festa Blus Size

Momentos de Espiritualidade e Oração na 
FACERES (Faculdade de Medicina)

Missa na Rede Vida (Novembro) 

Lançamento do livro Queda e 
Soerguimento, Paulinho Ribeiro Formação da Pastoral do Empreendedor

Visita dos primos, Ana Maria e Mário Com Stella Hatayama da 
Clínica Hatayama

Visitas de votuporanguenses

Silvana da Silva Cardoso e 
Francisco Divino Cardoso celebraram 

Bodas de Prata no altar

Oficina de Oração

caSameNtoS

Vinicius e CíntiaVanderley e CarolCaio e Ana MariaAnderson e Lídia (em Maringá)
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AMOR EXIGENTE APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Amar a si mesmo e a outrem é 
uma encantadora aventura, talvez 
o único prazer que pode durar uma 
eternidade. A dificuldade de amar-
-se tem origem na sensação de não 
ser digno desse sentimento devido a 
imperfeições, baixa estima ou traumas 
trazidos de ocorrências na infância.O 
mesmo amor aumenta toda carência 
ou necessidade de alegria, paz e 
afinidade fazendo a pessoa sentir-se 
primeiramente pertencente, amada e 
valorizada por si em primeiro lugar. 
Considerando o ditado popular de 
uma razão imensurável: só se dá 
aquilo que se tem. E o amor não é 
diferentemesmo na firmeza do papel 
de cuidador, orientador. No caso de 
pais, avós ou responsáveis pelo ou-
tro, quando a autonomia ou mesmo 
a autoridade é nutrida do amor torna 
as ações seguras, sem julgamento ou 
punição com força na necessidade 
do dizer: “amo você, só não aceito o 
que você faz de errado”, fortalecea 
certeza daquele que diz com amor, 
diminuindo egoísmo, tristeza, mágoa 
e infelicidade,assegurandoaquele que 
ouve.

O amor com respeito, sem ego-
ísmo, sem comodismo deve ser 
também o amor que orienta, educa 
e exige.Amor que só deseja o bem 
do outro para o outro, sem vínculo 
de obtenção de quaisquer vantagens. 
Amar é essencialmente dar condições 
para que se saiba escolher o que é 
correto, bom, que só acrescenta para 
si próprios, para os outros e nunca 
diminui.Amar é fruto de real inte-
resse pelo bem do outro, mesmo que 
o outro não desperte simpatia. Amar 
estabelece compromissos e implica 
fidelidade com a verdade que liberta 
a si mesmo e o outro. Amar significa 
aderir a algo, mesmo que para isso 
se tenha de abrir mão de coisas das 
quais gostamos, também não é fazer 

tudo pelas pessoas ou dar-lhes tudo 
do possível ao impossível, ou seja, 
amor que começa comigo, numa 
relação de fidelidade minha com o 
outro,lembrando, ninguém pode dar 
o que não tem, nem demonstrar com 
sinceridade o que não sente.

Para pessoas que dividem o mesmo 
espaço é necessário, antes de tudo, 
respeito, disciplina, partilha de ideias, 
aceitação ao que o outro é, sabedoria 
para educar filhos quando os tem, boas 
atitudes, não gritar, paciência ebom 
senso para a resolução de conflitos 
de uma crise gerada no meio decon-
vívio, enfim deve haver muito mais 
do que amor, que nem seja um amor 
intenso, meloso ou de submissão para 
que não caia num círculo vicioso. É 
preciso saber que o amor é bom e pode 
durar para sempre, que ninguém ama 
sozinho e que entre duas pessoas, um 
só não dá conta do recado de segurar 
a barra quando divergem ideias. É 
preciso praticar a aceitação do outro 
como ele é, e que o amor pode ser 
grande, mas um não é dois e ninguém 
ama sozinho. É preciso jogo de cin-
tura para acatar regras que não foram 
previamente combinadas, administrar 
gostos que penso que o outro deva ter 
porque é esse o meu gosto e vice-versa 
edisposição para ouvir os argumentos 
alheios, descartando competição e 
comparações. 

Faz parte o bom humor para en-
frentar com sabedoria imprevistos, 
excessos de carência e imaturidade, 
amar só, é pouco. O discernimento nas 
atitudes, nas ações e uso da sabedo-
riaconcretiza a verdadeira vivência do 
amor que é paciente, é terno, doce e su-
til, é amigo, companheiro, leal e sábio 
para conquistar sempree 
jamais aprisionar.

São Nicolau, natural de Pátara, na 
Ásia Menor, era filho de pais ricos 
e piedosos, que só conseguiram ser 
pais, após longos anos de matrimô-
nio estéril, depois de rezarem muito.

Quando jovem, Nicolau fugia 
da companhia de moços levianos, 
evitava ocasiões de pecar, praticava 
penitências e gostava de ler livros de 
assuntos religiosos. Tendo preparo 
suficiente, ordenou-se sacerdote 
e mais tarde bispo em Mira, atual 
Turquia, redobrando de amor e 
dedicação à prática das virtudes e 
da oração. Desenvolveu também 
seu apostolado na Palestina e no 
Egito. Em pouco tempo, conquistou 
a simpatia de todos pela sua cari-
dade, bondade, espírito de oração 
e sacrifício. Por tudo isso, Deus se 
dignou de praticar, por intermédio 
de seu servo Nicolau, grandes e 
numerosos milagres.

Como bispo, São Nicolau esteve 
presente no Concílio de Nicéia no 
ano 325, onde assinou, com os ou-
tros bispos, a condenação da heresia 
ariana, que não acreditava que Jesus 
Cristo era divindade em si mesmo, 
apenas uma criatura criada por Deus 
e não o próprio Deus, a 2ª pessoa da 
Santíssima Trindade.

Após a morte de seus pais, São 
Nicolau herdou uma grande fortuna, 
a qual distribuía entre os pobres 
secretamente para que ninguém 
soubesse e pudesse agradecer-lhe. 
Tornou-se assim o verdadeiro pai Voluntária - Cleusa Caluz 

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

SÃO NICOLAU, 
pai dos 

órfãos e 
dos pobres

dos órfãos e dos pobres, defensor 
dos oprimidos e benfeitor de todos.

Durante a perseguição do im-
perador Diocleciano, foi preso e 
torturado por ser cristão, mas não 
chegou a ser martirizado.

São Nicolau é um santo mui-
to popular e amado por todos os 
cristãos do Ocidente e do Oriente. 
É padroeiro da Rússia, da Grécia, 
da Noruega, das crianças, dos 
coroinhas, das moças solteiras (as 
ajudavam dando dotes quando estas 
não tinham condição de tê-los), 
dos marinheiros, dos cativos e dos 
lojistas.

A tradição diz que Nicolau co-
locava presentes para as crianças 
no mês de dezembro em sacos e os 
jogava dentro das chaminés à noite 
para serem encontrados por elas pela 
manhã. Dessa tradição que veio a 
fama do “bom velhinho”, amigo 
das crianças, o qual o conhecemos 
como o querido Papai Noel.

Nicolau faleceu em Mira em 6 
de dezembro do ano 326, data de 
sua festa litúrgica; suas relíquias 
foram transportadas para Bari, na 
Itália, onde se encontra na Catedral 
de São Nicolau e onde até hoje são 
objeto de grande veneração.

O 12º Princípio Básico do 
Amor-Exigente é: Compensador

“amor”
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Aniversariantes do mês

A equipe dos acólitos e coroinhas ganhou mais um integrante. 
Padre Berti fez a investidura do Matheus em 03/11 como coroinha na Capela São Pedro após ser 

preparado pela Conceição e Odair que são responsáveis pela Pastoral

No dia24/11, dia de Cristo Rei, nossa comunidade realizou sua confraternização anual. Agradecemos a presença do Pe. Silvio Roberto e do Diácono Aristides, 
e de todos que trabalharam e se comprometeram pela Capela S. Pedro durante o ano. Que Deus os abençoem!

JUPAC 
FANTASY 

2019
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FATOS E FOTOS Fotos: Ariuce, Carlos, Débora, Iago, Nemercio, Marcos, João Vitor, Vanessa, Vinícius, Vitória

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

Artesãs do Clube de Mães expõem 
artesanatos no Hospital de Base Assembleia Paroquial

Bênção de envio para o Japão de Érika Kudo e família

Celebração de encerramento de ano da Catequese Paroquial

Celebração de investidura do Coroinhas e Acólitos na paróquia Em visita a Maringá-PR



DEZEMBRO/201912
Fotos: Ariuce, Débora, Iago, Marcos, Nemercio, Ricardo,Terezinha, Vanessa e Vitória

Padre Silvio no 2º Encontro 
do ex-seminaristas do seu 

tempo  no Seminário Menor 
Nossa Senhora da Paz


