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Balanço Financeiro DATA HORÁRIO        

03/fev 19H30  MISSA COM BÊNÇÃO DAS GARGANTAS - SÃO BRÁS    

04/fev 19H30  MISSA COM ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO      

07/fev 19H30  MISSA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS     

08/fev 14H-17H  CURSO DE BATISMO - INSCRIÇÕES NA SECRETARIA     

09/fev 08H  MISSA REDE VIDA-RESPONSABILIDADE REGIÃO CENTRO   

26/fev 19H30  MISSA COM IMPOSIÇÃO DAS CINZAS     

28/fev 05H30  PROCISSÃO PENITENCIAL       

01/mar 08H  MISSA REDE VIDA-RESPONSABILIDADE REGIÃO NORTE   

03/mar 19H30  MISSA COM ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO 

ACONTECIMENTO FEVEREIRO - PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA

TEMOS MISSA DE SEGUNDA A QUINTA, ÀS 19H30 
TERÇA - TEMOS GRUPO DE ORAÇÃO APÓS A MISSA
QUINTA - TEMOS NOVENA ANTES DA MISSA
TODA PRIMEIRA SEXTA-FEIRA DO MÊS MISSA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
TODA PRIMEIRA TERÇA-FEIRA DO MÊS MISSA COM ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO
DURANTE A QUARESMA TODA SEXTA-FEIRA ÀS 05H30 TEREMOS PROCISSÃO DE PENITÊNCIA OB

SER
VA

ÇÃ
O:

Caros paroquianos, 
Paz em Cristo!

Apresentamos, nesta 
edição, nossos coordena-
dores de Pastorais, movi-
mentos e grupos da Paró-
quia para que a comunida-
de tenha conhecimento e 
acesso a eles, escolhidos 
ou indicados a representar, 
sendo porta-voz e ajudar o 
pároco, vigário e diácono 
na condução pastoral de 
cada parcela da nossa 
Comunidade Paroquial. 
Eles transmitem as orien-
tações recebidas e reivin-
dicam as necessidades do 
grupo,além de ajudá-los 
na aproximação da espi-
ritualidade e experiência 
de Jesus Cristo. Vamos 
apoiá-los,incentivá-los e 
auxiliá-los com nossas 
orações e disponibilidade 
nesta condução. Apóstolo 

significa Enviado e eles 
são os enviados na missão 
que Jesus lhes confiou.
Sejam todos bem-vindos 
e amparados pela nossa 
fraternidade paroquial. 

No mês de feverei-
ro, iniciaremos o tempo 
litúrgico da Quaresma; 
tempo de conversão afim 
de celebrarmos a Páscoa 
do Senhor.CONVERSÃO 
do quê, se já nos conside-
ramos convertidos? Sim, 
somos convidados a reno-
var nosso propósito, nossa 
caminhada na experiência 
para louvar,reverenciar e 
servir a Deus nosso Se-
nhore, assim, salvar-nos.

Como posso renovar 
meu propósito na cami-
nhada?

Toda a ação eclesial 
brota de Jesus Cristo e 
se volta para Ele e para o 
reino do Pai.Cristo é a nos-

sa RAZÃO de ser,origem 
do nosso agir,motivo do 
nosso pensar e sentir.O 
nosso discipulado só será 
eficaz quando cada um de 
nós e todos pararmos e 
nos colocarmos diante de 
Jesus Cristo para d’Ele 
recebermos o que neces-
sitamos para executar nos-
sos planejamentos pasto-
rais , em atitude orante, 
contemplativa,fraterna e 
servidora, somos convoca-
dos a responder, antes de 
tudo a nós mesmos: quem 
é Jesus Cristo para mim?

Tudo isso depende do 
meu encontro pessoal com 
Ele; de como Ele desperta 
em mim o fascínio, o en-
canto e a paixão que faz 
arder o coração, como nos 
discípulos de Emaús. Só 
essa experiência MÍSTICA 
é que nos leva a deixar 
outras coisas,a acolhê-

-Lo,segui-Lo e anunciá-Lo.
Leva-nos a tudo deixar e, 
mesmo diante de nossas 
limitações e vicissitudes, 
afirmar um incondicional 
amor a Ele e à sua Igreja. 

Não basta muito saber 
de Jesus Cristo, mas sentir 
e saborear as coisas de 
Deus trazidas por Jesus 
Cristo.

Somos, sim, peca-
dores, mas amados e 
chamados.É a maneira 
como Jesus nos olha (não 
o olhar físico, mas o olhar 
da ternura da sua alma) é 
o seu convite a segui-Lo, 
a olhar a mim mesmo com 
amor, a olhar sempre os 
outros com muita mise-
ricórdia, não excluindo 
ninguém, porque todos 
são eleitos para o amor 
de Deus.

Que nessa quaresma 
cada um de nós se apro-

xime de Jesus, perceba 
seu olhar de ternura e 
misericórdia, se encante 
pelo seu incondicional 
amor, experimente sua 
presença viva e vibrante,  
se apaixone por Ele, ca-
minhe com Ele,N’Ele e por 
Ele, então a CONVERSÃO 
acontecerá e, de fato, a 
Páscoa será passagem 
para uma nova vida.

Abençoada seja a qua-
resma para nós!

Pe Sílvio Roberto 
         Pároco
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Gabriela Garcia

Há um bom tempo estamos tra-
balhando com o mesmo formato, por 
assim dizer, com o mesmo enfoque 
no nosso jornal mensal. Por conta 
disso, em reunião com o padre Sílvio, 
resolvemos trazer uma “cara nova” 
para o jornal paroquial. 

“E qual será a nova carinha?”; 
“Quais os assuntos em pauta?”; “Não 
teremos mais fotos?”... Imagino que 
estas e outras perguntas estejam pas-
sando pela cabeça dos leitores agora. 
Então, resolvi fazer uma síntese do 
que vocês encontrarão a partir da 
edição de fevereiro.

Primeiramente, o jornal conti-
nuará sendo aberto com o Editorial 
escrito pelo nosso pároco, padre Síl-
vio. Na sequência, uma tabela com 
os principais eventos paroquiais do 
mês e o iluminador artigo do diácono 
Aristides. A partir de então, teremos 
espaço para recordarmos momentos 
importantes vivenciados pela comu-
nidade (estamos aceitando suges-
tões!); também acreditamos que os 
paroquianos precisam conhecer os 
movimentos e pastorais que existem 
aqui para que possam se engajar e 
unir forças conosco multiplicando os 
talentos dados a cada um por Deus. 
É preciso multiplicar e não enterrar 
os talentos... 

Outro ponto importante a ser 
abordado será a liturgia, uma vez 
que muitos participam das celebra-
ções e missas, mas não conhecem 
direito o ritual litúrgico da Igreja. 
Nesta mesma linha “catequética”, 
diríamos, vamos propor um estudo 
bíblico – estes dois pontos sempre 
terão a participação de alguém que 
seja da área, ou seja, sempre buscare-
mos referências com quem entende 
do assunto.

Teremos, também, um espaço 
para o assunto litúrgico mais rele-
vante do mês e, além dele, estamos 
propondo uma reflexão sobre nosso 
compromisso em cuidar do lugar que 
Deus nos deu para viver – o planeta 
Terra. Outro espaço importante 
será o que teremos para conhecer 
histórias de pessoas cujas vidas se 
modificaram a partir do encontro 
com Jesus; portanto e para isso, 

vamos precisar da sua colaboração 
nos indicando estas histórias. Se 
você passou por isso ou sabe de 
alguém que tenha passado, entre 
em contato conosco pelo watts que 
estará no final do texto. 

A Capela São Pedro, além das 
fotos, também trará sempre um as-
sunto relevante que estiver na ordem 
do dia da realidade deles. Continu-
amos com as tradicionais fotos dos 
aniversariantes, dos casamentos e 
batizados, dos eventos e a página 
de Fatos e Fotos. 

Agradecemos imensamente a 
colaboração do Movimento Amor 
Exigente que, por muitos anos, nos 
ajudou a pensar sobre as relações 
familiares, contribuindo para que 
mais famílias superassem mo-
mentos difíceis com os filhos ou, 
ainda, com a organização familiar. 
“Muito obrigada, Amor exigente”, 
especialmente na pessoa de Cleusa 
CaluzRamos da Silva, responsável 
pelos textos nos últimos três anos. 
Aproveitamos também para agra-
decer ao Apostolado da Oração, 
na pessoa de sua coordenadora 
Regina Céli Pinhata Novelini, pela 
contribuição pontual que nos fez 
conhecer a vida de muitos santos da 
nossa Igreja, sempre servindo como 
modelo para nós.

Enfim, esperamos que as mu-
danças tragam ares novos para 
nosso jornal e que vocês possam 
aproveitar muito deste trabalho feito 
sempre com a intenção de evange-
lizar. Dependendo do espaço, não 
conseguiremos publicar, em todas as 
edições, todos os assuntos apresen-
tados; entendam isso tudo como uma 
apresentação geral. Se tiverem su-
gestões, inclusive indicações sobre 
pessoas com quem deveríamos falar 
e/ou entrevistar, entrem em contato 
pelo watts 17-981150307. O jornal 
é feito para você! Mas quando você 
vem até nós, tudo fica ainda melhor. 

Ótima leitura!

Estamos de cara nova

Por: 
Sílvia  Damacena

Estamos ini-
c i ando  novos 
grupos das OFI-
CINAS DE ORA-
ÇÃO E VIDA 
dia 04/03/2020 
– quarta-feira,às 
19h30, na sala 05, 
na de nossa paró-
quia.

 A Oficina é 
um serviço cujo 
objetivo é ensinar 
a orar e a viver 
de forma cristã. 
Com meditação da 
Palavra de Deus, 
oração intensiva, 
reflexão comuni-
tária e exercícios 
de silenciamen-
to, o participante 
vai superando o 
mundo interior de 
angústias e ansie-
dades, medos e 
tristezas, recupe-
rando a estabili-
dade emocional e 
a alegria de viver;enfrentando com 
sabedoria e serenidade os desafios 
do dia a dia.

Com a Oficina de Oração, você 
aprende a manusear a bíblia e enten-
der o que Deus quer nos dizer, orar 
com a bíblia sentindo a presença 
de Deus, seu consolo, força e paz. 
Aprende-se mais de 10 maneiras 
de orar. Aprende-se a conciliar as 
relações familiares, no trabalho e 
na comunidade. 

Por meio das Oficinas, muitas 
pessoas já recuperaram o encan-
to pelo Senhor e o encanto pela 
vida, alcançando paz e serenidade 
duradouras.“A Oficina de Oração e 
Vida foi uma bênção em minha vida. 
Aqui aprendi a ser paciente, que tudo 
tem a sua hora e o seu porquê. Hoje 
sou uma pessoa que tem mais empa-
tia pelo próximo tanto em casa com a 
família quanto no meu trabalho. Che-
guei no 1º encontro com o coração 
amargurado e saí dali com o coração 

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA 
“UMA NOVA EVANGELIZAÇÃO”

leve, cheio de paz e esperança em 
um futuro melhor. Pude observar 
que todos temos problemas e que 
o meu não é maior que o do outro, 
mas diferente. Aprendi que Deus é 
amor, Ele perdoa, nos guia, nos cura 
e, principalmente, é misericordioso. 
Ele só me pede: Amai uns aos outros 
como eu os amei. Não é fácil, mas é 
possível.”, relata um oficinista que 
preferiu não se identificar.

Todas as pessoas que procuram 
equilíbrio emocional, que queiram 
relacionar-se com Deus como um 
amigo, que gostariam de ser mais 
saudáveis, alegres, livres e felizes, 
enfim todos são bem-vindos a este 
aprofundamento e aproximação com 
Deus. Serão 15 encontros, uma vez 
por semana com duração de 2 horas. 
É gratuito. Para participar entrar 
em contato com Elizandra 
Lopes – (17) 99601-1817 
e passar nome completo.
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Pe. Silvio Roberto 
dos Santos

Aristides Pereira 
dos 

Santos

Pe. Octávio 
Berti Júnior

Carlos Goliaff Rodrigues

PÁROCOCONSELHO 
PAROQUIAL DE 

PASTORAL

TESOUREIRO 
PAROQUIAL

CONSELHO DE  
ASSUNTOS 

ECONÔMICOS 
PAROQUIAL

DI
ÁC

ON
O

VI
GÁ

RI
O

Luiz Eduardo 
B. Ramos

ASSESSORES PAROQUIAIS

Mariana JoaquimHudson Luzia

ADMINISTRADOR 
PAROQUIAL

Hélio João Rodrigues

PASTORAIS PROJETO AÇÃO SOCIAL

Atendimento Psicológico:
Tati e Fernanda

Farmácia:  Valdir

Orientação Jurídica:
Dr. Lucas e Dr. Aristides

Conferência Vicentina 
Menino Jesus de Praga:

Marcelo

Conferência Vicentina 
Maria Mãe de Jesus:

Rafaelle

Clube de Mães:
Edna e Paula

Empreendedor:
 Amélio Berto

Equipe da Sopa:
Sandra 

Saúde: Érika e Cleber

Exéquias: Hélio e Marilda

Familiar:
Marco Bressan e Cássia

Adolescentes AJEC - Adolescentes Juntos ao 
Encontro de Cristo: 

Bruna, Pedro, Gessica, Paulo

Juventude JUPAC: José Victor e Laura 

Escuta: Marta e Leonardo Dízimo: Joice e Marcos

COZINHA: Dagoberto e Cristiano

2020- Coordenação Paroquial Menino Jesus de Praga - 2020

João Laureano 
e Renata Teodoro 
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PROJETO REDE DE COMUNIDADES

Coordenadores da Rede de Comunidades
Beto Moreli, Janaína e Isabel 

Terço dos Homens: 
Rafaelle

AÇÃO LITÚRGICA PAROQUIAL (SERVIÇOS LITÚRGICOS)

Coordenadores dos Leitores:
Karina, Everthon, Fernanda

Coordenadores da Música: 
Samuel Braga e Heloise Ramos

MOVIMENTOS

Apostolado 
da Oração:

Regina
Oficinas de Oração e 

Vida: Elizandra

Acampamento:
Carlos

Missa Rede Vida e sub-
coordenadora da Região SUL

Elisa Azuma Ito

Grupo de Oração 
Menino Jesus de Praga:
Hermony Aparecida 

Del Conte

Equipe de Liturgia:
Lilian e Nonato de Souza

Filhos no Céu: 
Suzana e Valmes

Terço das Mulheres: 
Celia

Eventos:
Sandro

2020 - Coordenação Paroquial Menino Jesus de Praga - 2020

Ana Carolina 
(acólitos e coroinhas)

Célia e Luis F. Macedo
Coordenadores da MECE._
Ministros Estraordinário da 

Comunhão Eucarística

Rosa Mística 
Sebastião e Sandra

Enchei-Vos 
Mônica e Daniel

2020 - Coordenação Paroquial Menino Jesus de Praga - CAPELA SÃO PEDRO

COORDENADORA DO 
CONSELHO DE ASSUNTOS 

ECONÔMICOS E 
ADMINISTRATIVOS

WALDIRA TAVARES NONATO     

COORDENADORA DA 
TESOURARIA 

MARILDA DE LOURDES 
POSSI       

COORDENADORA DO 
CONSELHO DE PASTORAL 

SANDRA APARECIDA 
FREIRE DA SILVA  

COORDENADORA LITURGIA 
SOLANGE CONTIERI 

TOFANINI     

COORDENADORA EQUIPE 
DE LEITURA

ERIKA TOFANINI
COORDENADOR DE 
EQUIPE DE MÚSICA

DAVI ZERATIM

COORDENADORA 
DOS MECEs

DENISE AIZAR 

COORDENADORA 
COROINHAS E ACÓLITOS

LUCIA DINIZ
COORDENADORA DA 

CATEQUESE
ALINE BARDELA 

COORDENADOR DOS 
VICENTINOS 

SEBASTIÃO PRANDI

COORDENADORES DO 
DÍZIMO 

EUSTÁCHIO G. RODRIGUES  
/  CLEIDE MARIA T. 

GONZALES

COORDENADORA DO 
GRUPO DE ORAÇÃO RCC – 
Restaurados nas Chagas de 

Cristo (RECHACRI) 
ROSE MORAES

COORDENADORA DO 
GRUPO DE ADOLESCENTES 

DA CAPELA –JAAC
BEATRIZ MARTINS SANTANA 

COORDENADORA DO 
GRUPO DE JOVENS - 

ACAMPAMENTO
BIANCA VICENTE ALVES

COORDENADORES SETOR 
JUVENTUDE 

BETE E SILVIO SIMONATO

COORDENADOR DE 
EVENTOS

SEBASTIÃO PRANDI

COORDENADORES 
MOVIMENTO NOSSA 

SENHORA ROSA MÍSTICA
MARIANA CARON GONGORA  

E RAFAEL GIMENEZ

Movimento Mães que 
oram pelos filhos

Silvana Cardoso e 
Virgínia Dosualdo

PASCOM

Sílvia Damacena

DIMENSÃO BÍBLICO - CATEQUÉTICO

Catequese Geral: 
Andrea Gascon, Flávia e José Carlos

Catequese do Crisma:
Suellen e Carolina

Pequeninos do Senhor:
Lucinéia 

Ornamentação 
Márcio
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O ano era 1992. E nove de fevereiro, o dia. Na 
Paróquia Imaculado Coração de Maria, na cidade de 
São Paulo, pelas mãos de Dom Antonio Celso Queiroz, 
Octávio Berti Júnior, aos 30 anos, torna-se presbítero 
e permanece na cidade de São Paulo, até que dois anos 
depois, Dom Paulo Evaristo Arns o manda estudar e 
trabalhar na Bélgica, onde permaneceu até 1998. A 
estadia europeia só fez com que a objetividade deste 
homem se acentuasse ainda mais. Quando volta ao 
Brasil, retorna a Rio Preto e daqui não saiu mais. 

Carinha de bravo, é bem-humorado e prático. Gosta de uma boa prosa, 
de plantas e do Chico, cachorro que o adotou há alguns anos (embora ele 

viva frisando que não é chegado em cachorros). 
Desde o ano passado, tornou-se vigário de nossa 
paróquia e, cada dia mais, vem conquistando a 
admiração e respeito dos fiéis. 

Obrigada, padre Berti, pelo seu “sim” diário 
a Deus e à sua missão que neste ano completa 
28 anos. Sabemos que não é fácil a vivência em 
qualquer comunidade, mas o senhor tem sabido, 
com maestria, conquistar nossos corações. Que 
Deus o abençoe muito e sempre!

Instituída há muito tempo na Igreja, 
a Quarta-Feira de Cinzas marca o início 
da Quaresma, tempo de penitência e 
arrependimento. A celebração em si 
surgiu quando Constantino, um dos 
imperadores romanos, se converteu ao 
cristianismo e tentou mudar os costu-
mes de seu povo, que homenageava o 
deus Saturno,bebendo e comendo até 
adoecer. Sem sucesso, ele exigiu que 
após as festividades fosse realizado um 
ritual de purificação e perdão.

Já a imposição das cinzas só surgiu-
com o relato bíblico do rei de Nínive, 
no qual ao ouvir a profecia de Jonas, 
se sentou sobre as cinzas e decretou 
penitência a fim de reverter a destruição 
reservada para a cidade por causa de 
seus pecados (Jn, 3,5-9). Entretanto, 
a prática só foi adotada pela Igreja no 
século XI, lembrando que somos mor-
tais e, por isso, devemos fazer humilde 
penitência para expressar o nosso arre-
pendimento pelos pecados cometidos e 
o nosso desejo de renascer em Cristo, 
explica o seminarista Paulo Castro. 

As cinzas são feitas a partir da 
queima de ramos bentos usados na 
celebração do Domingo de Ramos do 
ano interior. Durante a imposição, as 
palavras “arrependa-se e creia no evan-
gelho” ou “lembre-se de que você é pó, 
e ao pó você retornará” são proferidas. 
Apesar de ambas as formas estarem 

corretas, a preferência nos últimos anos 
tem sido pela segunda. O seminarista 
confessa que, particularmente, opta pela 
segunda opção, pois vivemos tempos 
em que muitas pessoas perdem o sentido 
da vida e caminham à luz da própria 
sorte, indiferentes à fé e ao próximo que 
está ao seu lado, por isso, é importante 
se voltar a Deus e permanecer nele.

Ao contrário do que se pensa, 
a imposição pode ser realizada por 
qualquer um, mas a bênção das cinzas 
é exclusivamente tarefa do ministro 
ordenado, esclarece Paulo. 

A Quarta-feira de Cinzas é o momen-
to de iniciar a preparação espiritual para 
a ressureição de Cristo. Paulo explica 
também que a Igreja nos recomenda três 
práticas: “a oração – que aperfeiçoa a 
nossa relação com o Senhor; o jejum ou 
penitência – que aperfeiçoa o nosso eu, 
levando-nos a ter domínios sobre nós 
mesmos; e a caridade – que aperfeiçoa 
a nossa relação com os outros. Se bem 
celebrarmos a Quaresma poderemos 
celebrar com toda a alegria e dignida-
de a Páscoa de Jesus, vivendo melhor 
comunhão com os irmãos e tendo 
mais intimidade com Deus”, conclui o 
seminarista.

Ana Clara 
Moreno

“Deus será tudo em todos” (cf. 1 Cor 15,28)• Recordar é Viver

Hora da Graça -.Conforme aparição de Nossa Senhora Rosa 
Mística na Itália, para Pierina, foi revelado que, no dia 8 de dezembro, 
dia da Imaculada Conceição, ao meio dia (12 h), seja realizada a hora 
da graça universal.

Victor 
Dodorico

Movimento realizado na Paróquia Menino Jesus de Pragareúne tra-
dicionalismo, devoção e fé

Idealizada há cerca de 4 anos em nossa comunidade, a Hora da Graça, 
considerada um rito universal da Igreja Católica, é realizadatodo dia oito 
de dezembro, pontualmente ao meio dia.

HORA DA GRAÇA

A convite do Padre Silvio, os 
fiéis Luís Fernando Macedo 
e sua esposa Célia Regina 

Fugiwara implementaram o movi-
mento na Paróquia juntamente com o 
engajamento de toda a comunidade.

Segundo Luís, a comunidade teve 
grande participação na estruturação 
do movimento da Rosa Mística e na 
Hora da Graça. “Montamos a equipe, 
no qual convidamos as pessoas da 
comunidade para rezarem o terço, 
explicamos como funcionaria e 
desde então já estamos caminhando 
para o quarto ano com essa grande 
equipe”, afirma.

Para se ter uma noção da grandio-
sidade do movimento, Luis afirma 
que a distribuição de rosas no dia da 
celebração da Hora da Graça na co-
munidade já é aguardada por todos. 
“Nessa época começamos a coletar 
algumas doações para comprarmos 
as rosas com as quais enfeitamos a 
paróquia no dia da Hora da Graça, e 
depois doamos para as pessoas que 
participaram do momento conosco. 
Para se ter uma noção, começamos 
com a distribuição de mil rosas, no 
outro ano mil e duzentas e no último 
mais de duas mil rosas”, diz Luís.

Atualmente, o movimento é 
coordenado pela Sandra Fanny de 
Oliveira, que já está há 30 anos na 
equipe de Nossa Senhora da Rosa 
Mística em Rio Preto. Segundo ela, 
o momento é muito importante para 
a comunidade.” É maravilhoso, o 
mundo todo reza a essa hora, ao 
meio dia, do dia oito de dezembro. 
Iniciamos com o terço, em seguida 
ao meio dia, o Padre faz a bênção 

de Nossa Senhora”, afirma Sandra.
Durante a Hora da Graça que 

acontece na Igreja também é rezado 
o terço meditado com o Padre e a 
comunidade. 

Movimento se estende para toda 
a comunidade

Além da Hora da Graça, o Mo-
vimento da Nossa Senhora da Rosa 
Mística também integra bênçãos e 
intercede por vários paroquianos 
da nossa comunidade todos os dias. 
Segundo Sandra, Nossa Senhora 
intercede em vários lares de nos-
sa comunidade, levando bênçãos 
constantes.

“Temos várias pessoas no grupo, 
cada dia vamos em uma casa, no qual 
rezamos o terço, realizamos uma lei-
tura da Bíblia e conversamos, sempre 
em duplas, durante todo os dias de 
cada mês. Ou seja, nossa Senhora 
peregrina o mês inteiro, em várias 
casas. É uma graça esse movimento, 
essas pessoas se dedicarem ao santo 
terço é uma bênção”, afirma Sandra.

#Fiqueisabendo – Segundo 
Sandra, as rosas utilizadas durante o 
Hora da Graça possuem um grande 
significado.

Além das cores brancas, amarelas 
e vermelhas representarem as rosas 
que aparecem no peito de Nossa 
Senhora da Rosa Mística, cada cor 
possui um significado. 

Cor Branca – Oração
Cor Amarela – Penitência 
Vermelho – Sacrifício
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Karina 
Catelan

A Campanha da Fraterni-
dade é realizada pela Confe-
rência Nacional dos Bispos 
do Brasil (CNBB) todos os 
anos, no tempo da Quaresma. 
Abordando temas que geram 
reflexões, seu principal ob-
jetivo é instigar nos fiéis a 
solidariedade e a fraternidade, 
além de apresentar um pro-
blema existente na sociedade, 
buscando formas de solução. 

A cada ano um tema que 
representa uma problemática 
da sociedade é escolhido 
para que possa ser proposta 
uma transformação social e 
comunitária. Para esse ano de 
2020, o tema escolhido foi: 

Campanha da Fraternidade 2020: “Fraternidade e vida: dom e compromisso”

Samaritano faz com que toda 
a comunidade reflita esta 
leitura. Temos alguns perso-
nagens importantes a serem 
pensados: o ladrão, o homem 
caído à beira do caminho e o 
Samaritano.”

O primeiro personagem 
que merece nossa reflexão é 
o ladrão. “Ele é o que bate, 
fere, espanca, agride a vida 
de uma pessoa. Com isso, 
devemos pensar: quem é este 
ladrão que hoje fere, bate, 
espanca, agride muitas vezes 
de forma letal a vida humana 
e as tantas outras formas de 
vida?”, disse José.

O segundo personagem 
que nos convida a reflexão é o 
homem, aquele que está caído 
à beira do caminho. “Quem 
são eles, onde estão e como 
estão as vítimas deste ladrão? 
Quando falamos de vida, fala-
mosdas pessoas, mas também 
da vida dos ecossistemas, 
dos animais, das florestas, 
dos microrganismos, das 
crianças, das mulheres, dos 
índios, dos abandonados e, 
sobretudo, das tantas formas 
de vida que para continuarem 
a existirnecessitam da paz 
social, da harmonia ambien-
tal e existencial”, reflete o 
coordenador.

E por fim, o Samaritano. 
“Este homem generoso, cui-
dadoso, que amou de forma 
concreta aquele moribundo 
agredido onde está nos dias 
atuais? Nós, cristãos, somos 
neste mundo este personagem 

do cuidado para com o outro? 
A CF 2020 nos questiona jus-
tamente sobre isso, eu e você 
somos esta figura cristã que 
socorre as pessoas vítimas do 
flagelo e da violência? Elanos 
convoca a fazer um processo 
de conversão profunda, sain-
do da chamada globalização 
da indiferença para a revo-
lução do cuidado. O grande 
ob je t ivo 
deste mo-
mento é a 
conscien-
t i z a ç ã o 
de todo o 
povo so-
bre a vida 
como dom 
de Deus, 
como res-
ponsabili-
dade e compromisso de cada 
pessoa. Só assim será possível 
ver acontecer a verdadeira e 
tão sonhada fraternidade entre 
os homens e as mulheres do 
nosso tempo”. 

Encontros de formação 
para a CF 2020

A equipe diocesana de São 
José do Rio Preto realizou for-
mações nas sete regiões pasto-
rais. Segundo o coordenador, 
mil lideranças diocesanas de 
56 paróquias compareceram 
nestes momentos formativos 
quando por meio de refle-
xões, depoimentos e rodas de 
conversa todos puderam se 
conscientizar, se preparar para 
viver e ser multiplicador da 

CF 2020 por todo o território 
diocesano. 

José Reinado ainda nos 
contou que para as equipes 
participarem deste momento, 
foi necessário fazer a experi-
ência de se sentir igreja, bem 
como de entender a igreja em 
saída. São muitos os caminhos 
e instrumentos sugeridos pela 
própria campanha de como 

colocá-la em prática; muitas 
sugestões, também, emergi-
ram dos encontros nas regiões 
pastorais, porém a forma mais 
simples e concreta de fazer 
esta CF virar vida é seguir 
o exemplo da Santa Dulce 
dos Pobres, o anjo bom da 
Bahia. Mulher, pobre, frágil, 
mas corajosa e concreta. Saiu 
do plano das palavras e com 
apenas um galinheiro, muita 
fé, muito amor a Deus e muito 
serviço saiu da condição da 
indiferença e fez a sua revolu-
ção do cuidado”, finaliza José 
Reinaldo.

Paroquianos na formação da Campanha da Fraternidade 2020 na Sé Catedral

“Fraternidade e vida: dom e 
compromisso” e como lema: 
“viu, sentiu compaixão e 
cuidou, dele” (Lc 10, 33-34).  

José Reinaldo Arado, 
coordenador interino da 
Campanha da Fraternidade, 
faz uma breve reflexão so-
bre o tema dentro da nossa 
realidade. “A fundamentação 
bíblica da linda narrativa do 

Também equipe de coordenação da Campanha da Fraternidade 
2020 na paróquia Menino Jesus de Praga
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2º Acampamento FAC: vidas transformadas

Entre os dias 30 de janeiro e 
02 de fevereiro, 104 adoles-
centes (entre 13 e 17 anos) 

participaram do 2º Acampamento 
FAC. Entre campistas e equipe de 
trabalho, 350 pessoas estiveram 
juntas em dias que, certamente, ne-
nhum deles vai se esquecer. Com o 
tema “Sozinho eu não posso mais”, 
destacou-se a importância de convi-
ver, de ajudar o outro, de ser e estar 
presente fisicamente e não apenas 
pelas mídias sociais. 

Como é relativamente comum, 
adolescentes são seres em perma-
nente conflito e isso acaba sendo 
levado para o Acampamento. Lá 
eles experimentam uma nova ma-
neira de ver o mundo, voltando 
renovados; muitos pais relatam que 
recebem “novos filhos”. Por conta 
desta mudança, muitos pais acabam 
sendo também atraídos e motivados 
a participarem do Acampamento 
Sênior, o que duplica o resultado 
almejado pelos organizadores, pois 
a família passa a também participar 
da igreja e das celebrações dando 
sequência a tudo o que aprenderam 
– tanto os adolescentes, quanto 
os pais.

Renata Teodoro, coordenadora 
do CPP da nossa paróquia, explica 

Por: 
Sílvia  Damacena

A liderança do FAC foi composta por  jovens 
engajados na paróquia

que agora acontecerá quatro pós-
-encontros, nos dias 08/15/22 e 29 
de fevereiro. Após este período, o 
jovem continuará sua caminhada 
no AJEC, sabendo que sozinho ele 
não pode mais. 
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Nunca é demais ouvir falar sobre 
histórias de conversão, superação, e 
ver o quanto Deus é capaz de realizar 
mudanças, capaz de salvar vidas. 
E nesse mês, a Mara Lacerda e o 
Marcos de Oliveira, que frequentam 
a Paróquia Menino Jesus de Praga, 
dividiram as dores e vitórias da vida 
e do casamento deles com a gente.

Mara vem de uma família em 
que o pai era protestante, e a mãe, 
católica. Foi batizada, fez catecismo, 
crisma, frequentava as missas. E 
Marcos, também de família católica, 
sempre frequentou a igreja. Os dois 
são casados há 21 anos, e sempre 
frequentavam tudo juntos, até que 
uma série de problemas causou uma 
crise no casamento deles e afetou a 
relação de tal maneira que fez com 
que a Mara mudasse de religião. 

“Meu pai faleceu e alguns anos 
depois a minha mãe também. Tudo 
isso veio de uma forma muito rápida, 
o que me fez ficar sem forças. Essa 
situação acabou afetando o meu 
relacionamento, nós tivemos crises 
terríveis. Foi quando eu fui para a 
igreja evangélica”, contou a Mara.

Ela ficou durante 4 anos frequen-
tando uma igreja protestante. E disse 
que essa situação só afetou ainda 
mais o casamento dela. “Essa decisão 
acabou sendo pior, nós ficamos mais 
afastados, porque vivíamos uma fé 
diferente, com visões contraditórias. 
O que gerava conflitos constantes. 
E eu sentia um vazio muito grande 
dentro de mim”.

Mas tudo isso mudou quando, 
em 2018, Marcos chamou a esposa 
para ir com ele em um mutirão de 
confissões em uma terça-feira, na 
Paróquia Menino Jesus de Praga, 
no tempo da Quaresma. Porém, eles 
erraram o dia, e acabaram indo até a 
igreja no dia que teria missa e depois 
o Grupo de Oração, mesmo assim, 
eles resolveram ficar e participar. 

“Naquele dia, senti que eu es-
tava sendo chamada, sentia meu 
peito queimar. Voltei à igreja na 
quinta-feira, dia correto do mutirão Maria Paula Laguna

Quando Deus quer, 
não há quem não queira

Mara Lacerda e Marcos de Oliveira
de confissões. Me confessei com o 
Padre Sílvio e, a partir daí, comecei 
a frequentar. Começamos a participar 
das novenas, do Grupo de Oração, 
e da pastoral do empreendedor”, 
contou a Mara.

Depois do retorno à Igreja, as 
batalhas começaram novamente na 
casa deles. O casal viveu momentos 
de provações financeiras, e eles 
contam que estava difícil lidar com 
as situações. “Foi aí que entregamos 
para Deus, e buscamos com muita fé a 
nossa mudança. E Ele nos respondeu 
com muito amor. As coisas começa-
ram a mudar, os clientes começaram 
a aparecer, e tudo começou a tomar 
um novo rumo. Ganhamos novos 
amigos dentro da igreja, pessoas 
maravilhosas que nos acolheram 
com muito carinho; o Padre Silvio 
com seu carisma sempre nos tratou 
com muito amor”.

A Mara disse várias vezes como é 
grata aos amigos que fez na paróquia. 
E terminou dizendo: “Hoje eu sou 
outra pessoa, e vejo que Deus me deu 
a oportunidade de viver a dor para 
poder valorizar a vida com mais amor 
ao próximo. Somos muito 
felizes por ter conhecido 
essa comunidade”.

Deus, quando criou todas as coi-
sas do universo, tinha um propósito 
ao dar o privilégio da vida apenas 
para um planeta: a Terra. Depositou 
confiança nos seres humanos para 
preservar e cuidar do lugar onde 
iriam nascer, crescer, morar e, con-
sequentemente, desenvolver uma 
relação de amor.

Tudo que tem no planeta Terra 
é derivado da criação divina, desde 
a menor formiguinha que carrega 
pequenas folhas, até as maiores ár-
vores, rios e oceanos. Embora toda 
essa criação seja uma “obra de arte”, 
visto que a natureza esbanja rique-
zas e detalhes, muitas pessoas não 
contribuem com o meio ambiente e 
não fazem a sua parte para o mundo 
ser um lugar cada dia melhor para 
vivermos.

Para não estar incluso nesse grupo 
de pessoas despreocupadas,não é 
necessário mudar bruscamente os 
hábitos de vida. Simples atitudes 
sustentáveis fazem toda a diferença. 
Se cada indivíduo adotasse uma, 
estaria contribuindo para o avanço 
geral da sociedade, em conjunto, 
além de demonstrar a gratidão pelos 
inúmeros recursos que o Criador 
oferece para todos.

Quem tem vontade de retribuir o 
amor de Deus precisa refletir sobre 
as práticas inadequadas, verificando 
maneiras de transformá-las em prá-
ticas sustentáveis.É importante que 
comece devagar, com um passo de 

cada vez.
No início, pequenas ações po-

dem ser adotadas, algumas delas 
são:

• Apagar as luzes quando pos-
sível;

• Cultivar a própria horta;
• Não utilizar sacolas plásticase 

diminuir o uso de plásticos;
• Reutilizar água;
• Fazercoleta seletiva;
• Reutilizar garrafas e embala-

gens;
• Descartar pilhas corretamente;
• Utilizar transporte coletivo;
• Comprar alimentos orgânicos;
• Consumir menos carne (ou não 

consumir);
• Usar menos papel.

A partir desta edição do nosso 
jornal, vamos abrir um espaço para 
pensarmos nosso papel no mundo, ou 
seja, nossa responsabilidade frente 
à criação divina cujo cuidado foi 
confiado a nós. Se você tiver suges-
tões de boas práticas sustentáveis ou 
conheça pessoas que estão mudando 
seus costumes e queira nos ensinar o 
“caminho das pedras”, entre em con-
tato conosco pelo watts 981150307 
ou deixe seu nome e telefone na 
secretaria da paróquia, 
a ser entregue para a 
coordenadora da Pascom 
Sílvia Damacena.

MunDO MELhOR: pequenas atitudes 
podem mudar o planeta

Ingrid 
Bicker

• Histórias Inspiradoras
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Batizado
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Pe Sílvio Roberto em Aparecida

Retiro anual do Clero em Itaicí

Visita do colega do Seminário Menor Nossa Senhora da Paz, 
João Paulo e esposa

Terço para os Homens na Paróquia Menino Jesus de  Praga

Luzia funcionária da Paróquia,  
celebra aniversárioJUPAC em reunião

Formandos de Odontologia em celebração EcumênicaFormandos de Direito da turma da Unirp

Confraternização na residência de César e Fran

Celebração de formatura da turma de Fisioterapia da Unip

Bênção na loja Delavegga
Semana CatequÉtica da Região Sé Catedral no
 auditório da Paróquia Menino Jesus de Praga
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ACONTECIMENTOS DA CAPELA

Na missa do último do-
mingo de janeiro, dia 26, na 
Capela São Pedro, o nosso 
querido Padre Silvio lançou 
o projeto para a construção de 
uma cobertura externa para a 
igreja, que proteja os fiéis dos 
diferentes humores do tempo, 
como tempestades e o nosso 
costumeiro sol escaldante. 

Talvez muitos não saibam 
que, em seu início, a Capela 
São Pedro nem mesmo era 
uma Capela, e sim, um grupo 
de orações. Com a bênção do 
Monsenhor Leibenits Cesário 
Castro, quena época (1977) 
era pároco da Paróquia N. S. 
Perpétuo Socorro, os irmãos 
da comunidade apenas se 
reuniam para estarem na 
presença de Deus. O prédio 
onde hoje as missas são rea-
lizadas foi erguido somente 
em1996 e, quatro anos depois, 
a Capela passou aos cuidados 
da Paróquia Menino Jesus de 
Praga, comandada pelo então 
pároco padre Geomar.

Um lugar que nasceu da 
pura fé e vontade de irmãos 
de se reunirem para louvar 
Nosso Senhor, com toda cer-
teza merece todo o carinho e 
atenção da comunidade cristã 
e, por isso serão necessárias 
melhorias. Mas, segundo a 
administradora e conselheira 

 Padre Silvio e Waldira dando início À campanha para arrecadação 
de fundos para a reforma da Capela

Aniver-
sariantes 
do mês

Parabenizamos as três jovens da comunidade: Paola, Izabela e Jaqueline 
(participante do grupo de jovens JAAC) por serem aprovadas nos vestibulares 

de Biologia, Moda e Publicidade e Propaganda respectivamente.Que Deus 
abençoe seus caminhos nesta nova etapa de suas vidas!!

Mais conforto e proteção 
para a Capela São Pedro

financeira da capela, Wal-
mira Tavares Nonato, essa 
melhoria vai ter um custo 
muito elevado para a igreja 
e, por isso, foi lançada uma 
campanha de arrecadação de 
telhas para que este projeto 
seja bem-sucedido. 

As contribuições deverão 
ser feitas em dinheiro (ou 
cartão) diretamente na Capela 
São Pedro. O valor estipulado 
por telha cada é de R$170,00, 
mas as doações são de acordo 

com a possibilidade de cada 
um. Além de ter seu nome 
adicionado ao Livro de Do-
ações do santuário, os cola-
boradores poderão sair com 
a certeza de que ajudaram a 
tornar uma das moradas de 
Deus mais agradável para 
todos os cristãos 
que ali fazem 
suas orações.

Larissa
Freitas


