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VEJA NESTA 
EDIÇÃO:

Por que há perigo de 
ficarmos sem água, se 
há tantos rios, chuva?... 
O que fazer de concreto 

para evitar esse problema?  
Conscientizar- se é 

necessário, mas fazer algo é 
mais importante ainda. 

Leia na página 5

22/03 – Dia 
Mundial da Água

Mutirão de confissões: 
Dia 27 de março (sexta-
feira), às 19h, paróquia 
Menino Jesus de Praga

Retiro paroquial e 24 horas 
para o Senhor, dia 21 de 
março das 13h às 19h.

Paróquia Menino 
Jesus de Praga
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Balanço Financeiro DATA HORÁRIO        
03/mar 19H30 MISSA COM ADORAÇÃO AO SANTÍSSIMO      
06/mar 05H30 PROCISSÃO PENITENCIAL       
07/mar 14H-17H CURSO DE BATISMO - INSCRIÇÕES NA SECRETARIA     
13/mar 05H30 PROCISSÃO PENITENCIAL       
20/mar 05H30 PROCISSÃO PENITENCIAL       
21/mar  24H DO SENHOR(ADORAÇÃO)
21/MAR 13H-19H RETIRO QUARESMAL
25/mar 20h MISSA NO CONDOMÍNIO LA MONTAGNE - REGIÃO SUL     
27/mar 05H30 PROCISSÃO PENITENCIAL       
27/mar 19H MULTIRÃO DE CONFISSÃO       

ACONTECIMENTO MARÇO - PARÓQUIA MENINO JESUS DE PRAGA

OBS
ERV

AÇÃ
O: TEMOS MISSA DE SEGUNDA À 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 

Quaresma: Amor em Gesto
Caros paroquianos 
Paz e luz!

Ainda em clima de 
Quaresma, adentramos 
o mês de março com o 
convite à oração, jejum e 
caridade,na expectativa 
de celebrar a Vitória do 
Senhor na Páscoa 2020.

É muito comum fa-
larmos sobre esses três 
pilares da Quaresma. 
Até mesmo nos propo-
mos a deixar de comer 
carne,suspendemos do-
ces ou refrigerantes,ou 
deixamos de cortar a bar-
ba, entre outras coisas que 
acabamos por fazer, mas 
difícil mesmo é a conver-
são no olhar,no pensar ou 

nas atitudes antifraternas.
Somos humanos e, 

por isso, nossa grande 
tendência é sermos indi-
vidualistas, egoístas,ga
nanciosos,impacientes, 
julgadores das aparências 
e juízes das fraquezas 
alheias.Achamos que nos 
abstendo de algo material, 
já cumprimos com o pre-
ceito QUARESMAL. Na 
verdade, lendo um oráculo 
que Deus revela ao profeta 
Isaías no capítulo 1, vemos 
que de nada adiantam ora-
ções e sacrifícios se não 
houver conversão e mu-
dança de vida efetiva: “Que 
me interessa a quantidade 
dos seus sacrifícios?...Não 
gosto das ofertas quando 

vocês vêm à minha pre-
sença e pisam minha casa. 
Parem de trazer ofertas 
inúteis. O incenso é coisa 
nojenta para mim...Não 
suporto a injustiça junto 
com as solenidades...
quando vocês erguem 
as mãos para mim, eu 
desvio o olhar.Ainda que 
aumentem as orações, eu 
não escutarei...Lavem-se, 
purifiquem-se,tirem da 
minha vista as maldades 
que vocês praticam.Parem 
de fazer o mal.Aprendam 
a fazer o bem,busquem o 
direito,socorram os pobres 
e os oprimidos,façam jus-
tiça ao órfão, defendam a 
causa da viúva (classes 
mais exploradas no tem-

po).Se não fizerem isso, eu 
VOMITO vossas orações e 
sacrifícios.”

Vejam o que realmen-
te agrada a Deus: não 
praticar o mal,não causar 
divisões, ter compaixão 
dos sofredores, socorrer 
os necessitados, defender 
os fracos e explorados,ter 
um coração limpo,partilhar 
nossos pertences com os 
carentes...

Só é possível celebrar 
a Páscoa do Senhor Jesus 
quando nosso coração 
for semelhante ao d’Ele, 
quando fascinados por Ele 
queremos ter a sua mesma 
conduta...

Caros irmãozinhos, 
que nossa Quaresma nos 

leve a repensar o nosso 
discipulado de Jesus e 
as reais necessidades de 
conversão. 

Santa Quaresma a 
todos!

Pe Sílvio Roberto 
      Pároco
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A missa das 19h30 do dia 
16 de fevereiro foi um pouco 
“diferente” das demais, pois 
contou com a presença do 
grupo Sementes da Alegria 
que veio fazer uma visita ao 
grupo Pequeninos do Senhor 
da nossa paróquia. 

Lucineia Bueno Ansel-

mo, coordenadora do grupo 
Pequeninos contou um pou-
co de como foi essa especial 
visita. “Tivemos no nosso 
encontro dos pequeninos a 
presença ilustre do grupo 
Semente da Alegria que faz 
o trabalho de visitar crianças 
enfermas em hospitais. Eles 

puderam interagir com as 
crianças e, principalmente, 
passar o evangelho e a pa-
lavra de Deus para nossos 
pequenos. Foi uma experi-
ência única!”

• Vamos conhecer a Bíblia • Aconteceu na paróquia
Conhecendo a Bíblia: 

Quem a escreveu?
“Por isso, é preciso conhecer bem, ler, meditar e as-

similar a Bíblia, pois a Palavra de Deus é sempre atual 
e eficaz”. Papa Francisco

Assim como o Santo Pa-
dre nos fala, mesmo passado 
tanto tempo, a Bíblia é sempre 
atual. Por isso, é importante 
adquirimos conhecimento 
relacionados a ela para que 
possamos entender ecom-
preender todo o ministério 
da Sagrada Escritura.Vale 
lembrar que a Bíblia Sagrada 
foi o primeiro livro impresso 
no mundo, foi traduzida para 
1.800 línguas e é o livro mais 
popular.

Por acaso, alguma vez 
você sentiu vontade de saber 
um pouco mais sobre a Bí-
blia? Conversamos com o Pe. 
Hallison Henrique de Jesus 
Parro, pároco da Paróquia 
Santo Antônio de Pádua e 
Mestre em Teologia Bíblica 
(PUG Roma) e ele nos escla-
receu algumas dúvidas. Nesse 
primeiro momento, vamos 
aprender sobre Quemescre-
veu a Bíblia? 

Apesar de a resposta a essa 
pergunta parecer imaginável, 
Pe. Hallison nos leva a refletir 
um pouco além do óbvio. “A 
resposta para esse questio-
namento não é sempre como 
nós imaginamos, pois a Bíblia 
Católicacontém 73 livros, 46 
no Antigo Testamento e 27 no 
Novo Testamento. Os autores 
são vários e,às vezes, um livro 
tem mais de um autor.”

Segundo nos explica pa-
dre Hallison, “quem escreveu 
são pessoas de fé que tinham 
como objetivo garantir a fé 
monoteísta no Deus de Israel, 
no caso do Antigo Testamen-
to; e no Novo Testamento, as 
cartas de Paulo são de auto-
ria Paulina e há também os 
evangelhos. Portanto, quando 

surge o questionamento sobre 
a quem pertence a autoria da 
Bíblia, é necessário olhar livro 
por livro, pois há diversoses-
critores.” Vale recordar que 
na antiguidade quem escrevia 
(o escriba,no caso), era uma 
pessoa que pertencia à classe 
média alta, pois mais de 90% 
da população era analfabeta. 
Sendo assim, os que domi-
navam a escrita tinham papel 
muito importante no meio de 
suas comunidades.

Observando o contexto 
histórico no qual está in-
serido cada um dos livros 
da Bíblia, podemos chegar 
ao entendimento doporquê 
houve a necessidade de se 
escreverede se relatar aqueles 
acontecimentos.

Os livros, ou melhor, as 
narrativas - em grande parte, 
mas não todos -, primei-
ramente foram contadas e 
recontadas às pessoas das co-
munidades e sódepois foram 
colocadas no papel. Diante 
disso, há um autor inicial, mas 
não necessariamente ele será 
o único a contar integralmente 
aquela história; muitas vezes, 
um inicia e outro termina. Por 
isso, é bastante complexa a 
resposta à pergunta: “Quem 
escreveu a Bíblia?”. “O mais 
correto é olhar livro por livro, 
analisar o contexto histórico 
e se perguntar o porquêde ele 
ter sido escrito; além disso, 
é preciso investigar quem 
é o personagem e quem é a 
pessoa que está por trás de um 
determinado livro 
da Bíblia”, conclui 
padre Hallison.

Karina  Catelan

Karina  Catelan

Pequeninos do Senhor recebe 
visita do grupo Semente da Alegria
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Emanuelle 
Cristina

O uso do incenso dentro 
da Igreja Católica traz o 
sentido de que assim como a 
fumaça, que chega até o céu, 
nossas orações também vão 
chegar até lá. O que a bíblia 
diz confirma a explicação. 
O capítulo 141, em Salmos, 
diz: “Suba a minha prece 
como incenso à tua presença, 
minhas mãos erguidas como 
oferta vespertina!”. 

Segundo as informações 
do Aleteia, site de informa-
ções católicas, o incenso é 
um sacramental utilizado para 
santificar, abençoar e venerar. 
E a fumaça é um símbolo do 
mistério de Deus. “À medida 
em que ela se eleva, sua ima-
gem e seu cheiro reforçam 
como a Missa está vinculada 
com o Céu e a Terra”.

A Instrução Geral do 
Missal Romano (IGMR) 
permite o uso do incenso 
em diversos momentos da 
Missa. O turíbulo com o 
incenso deve ser balançado 
três vezes para representar a 
Santíssima Trindade. Partes 
da missa onde ele pode ser 

Maria Paula 
Laguna

Quaresma é a desig-
nação do período de qua-
renta dias que antecedem 
à principal celebração do 
cristianismo: a Páscoa, 
Ressurreição de Jesus 
Cristo.

Durante os quarenta 
dias, os cristãos dedicam-
-se à reflexão e à conversão 
espiritual. Por esse motivo, 
nossa Paróquia realizará,no 
dia 21 de março, um Retiro 
Quaresmal, que terá o mes-
mo lema da Campanha da 
Fraternidade: “Viu, sentiu 
compaixão e cuidou dele” 
(Lc 10,33-34).

O retiro iniciará às 13h 
na Paróquia e se encerrará 
com a missa das 19h.O 
intuito será a realização 
de momentos de reflexão, 

a fim de se conseguir mu-
danças internas, para que 
possamos olhar para o 
nosso próximo, indepen-
dentemente de quem seja, 
com o coração.

E é importante frisar 
que qualquer pessoa pode 
participar e não será co-
brada nenhuma taxa de 
inscrição, porém, para 
uma melhor organização, 
em todos os finais de se-
mana que antecederãoao 
retiro, haverá uma equipe 
realizando as inscrições no 
final das missas; também 
serão aceitas 
inscrições no 
dia do evento.

usado: durante a procissão de 
entrada; no começo da Missa, 
para incensar o altar;antes da 
proclamação do Evangelho; 
na preparação das oferendas, 
para incensar a cruz, o altar, 
o sacerdote e os fiéis. 

Entretanto é necessário to-
mar alguns tipos de cuidado. 
O incenso hoje em dia é muito 
usado para prática supersti-
ciosas, como, por exemplo, 

“para trazer boas vibrações, 
pensamentos, ou até mesmo 
para espantar maus espíritos 
e mau olhado”, o que não é 
aceito pela Igreja. Por isso, 
é necessário estar atento às 
práticas litúrgicas corretas. 

tEmpO dE REflExÃO

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

Pe Silvio, no encontro da Federação Brasileira de Comunidades Terapêuticas, 
narra o histórico de sua fundação

Pe Silvio preside missa de jubileu da paróquia Senhor Bom Jesus, 
no bairro das Paineiras, em VotuporangaQuarta-feira de Cinzas

4

• O uso do incenso na Igreja Católica • Quaresma
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Victor 
Dodorico

O Dia Mundial da Água 
é celebrado no dia 22 
de março, mas muito ao 
contrário de ser uma co-
memoração, a data pede 
conscientização, empatia 
e atitude

Em tempos de desperdí-
cio, maus hábitos e sem o 
pensar no amanhã, o mundo 
está prestes a comemorar o 
Dia Mundial da Água, no 
próximo dia 22 de março. 
A data, que está bem longe 
de ser uma comemoração e 
conquista,reflete uma gran-
de luta da nossa sociedade 
perante a causa, a respon-
sabilidade das pessoas e a 

falta de atitude em pensar 
no outro e no amanhã.

Para se ter uma dimen-
são do grande problema que 
enfrentamos, segundo um 
estudo da ONU (Organi-
zação das Nações Unidas), 
a estimativa diz que, pelo 
menos durante um mês do 
ano, 5 bilhões de pessoas 
ficarão sem água até 2050, 
o que corresponde à metade 
da população mundial es-
timada para a data. A falta 
de água será causada pelas 
mudanças climáticas e pelo 
aumento da demanda. 

Com isso, ter hábitos que 
incentivem o uso necessário 

e responsável de água, se 
faz cada vez mais presente 
em nosso dia a dia. 

Acompanhe algumas 
dicas para você utilizar a 
água de forma consciente 
e cidadã no quadro ao lado.

Pronto, agora é fazer a 
nossa parte e juntos cons-
truir um futuro melhor para 
todos nós, lembrando que 
Deus nos deu este bem 
precioso, rico e, sobretudo, 
vital. Cabe a nós cuidarmos 
dele. E você, está 
fazendo a sua 
parte?

Dicas e Ilustração: Semae

• Meio Ambiente

É hora de pensar 
no futuro e agir!

CASAMENTO 
NA PARÓQUIA 

BATIZADOS 
NA PARÓQUIA 

Casamento - César e Beatriz
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Ana Clara 
Moreno

• Procissão da Penitência

A Quaresma é o tempo litúrgico que 
antecede a Semana Santa, na qual cele-
bramos a Paixão, Morte e Ressurreição 
de Jesus Cristo. Nesse período de arre-
pendimento e conversão,participamos 
de muitos momentos de reflexão e 
penitência, como as procissões. 

Em nossas caminhadas, somos 
convidados a percorrer mentalmente e 
praticar o exercício da piedade com as 
agonias de Jesus antes de sua Paixão, 
desde o pretório de Pilatos até o monte 
Calvário, totalizando 15 estações com 
sua Ressurreição. 

Na nossa paróquia, a procissão da 
penitência “começou com um grupo 
pequeno, toda a sexta-feira à noite, dentro 
da Igreja. Ficávamos em frente aos qua-
dros da Via Sacra, contemplando cada 

estação. Somente na Sexta-Feira Santa 
que fazíamos a procissão na rua”, conta a 
participante da paróquia, Alcimely sobre 
o início de nossas procissões. 

Hoje,as procissões de penitência 
são realizadas em torno da Igreja, às 
5h30 das manhãs das sextas-feiras 
quaresmais,quando, em oração, recor-
damos a Via Sacra de Jesus.

Encerrada a celebração, todos são 
convidados a partilharem um café da 
manhã no salão paroquial. Neste mo-
mento, os que ainda têm um tempinho 
disponível, aproveitam para 
um dedo de prosa e uma boa 
xícara de café.

“Arrependei-vos, portanto, e convertei-vos para que assim 
sejam apagados os vossos pecados, de modo que a presença do 
Senhor venha nos tempos de refrigério” (Atos, 3, 19)
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No dia oito de 
março come-
mora-se o Dia 
Internacional 
da Mulher e é 

comum assistirmos a cam-
panhas publicitárias ressal-
tando a importância da figura 
feminina, principalmente 
dentro do contexto familiar, 
certo? E é claro que não 
existe nada de errado nisso. 
Mas, como mulher, preciso 
utilizar a celebração desta 
data para direcionar o foco 
para questões que merecem 
mais destaque.

Não é de hoje que o Papa 
Francisco fala sobre a violên-
cia contra a mulher e seu mais 
recente apelo foi na homilia 
da primeira missa de 2020, na 
Basílica de São Pedro. Dentre 
muitos pontos importantes 
ressaltados pelo pontífice, as 
minhas preferidas foram:”o 
renascimento da humanidade 
começou com as mulheres” e 
“toda a violência infligida às 
mulheres é uma profanação 

de Deus, nascido de uma 
mulher”.

Se pararmos para refletir, 
é absurdo que ainda precisa-
mos que o Papa nos lembre 
constantemente do básico. 
Nós, cristãos, que seguimos 
Jesus Cristo há tantos séculos, 
ainda precisamos de puxões 
de orelha do pai terrestre da 
Igreja Católica, sendo que 
temos contato direto com o 
Criador. E olha que, infeliz-
mente, não é preciso sair pelas 
portas das igrejas para ouvir 
estas tristes histórias.

Graças a Deus, a mudan-
ça está acontecendo. Aos 
poucos, o machismo tem 
sido combatido, e quanto 
mais ele enfraquece, mais 
difícil fica propagar a cul-
tura da inferioridade do 
sexo feminino, crença que, 
muitas vezes, é o cerne da 
criação de homens que se 
tornam companheiros, pais, 
tios, avôs, colegas e irmãos 
agressores de mulheres.

A maior consequência 

do machismo perpetuado 
por tantas gerações é o fe-
minicídio ou femicídio. Sei 
que apesar de serem crimes 
cometidos há tanto tempo, o 
termo é relativamente novo, 
mas foi criado justamente 
para designar todo uso de 
violência contra a mulher que 
leva à morte da mesma. Foi 
preciso um novo nome para 
que as pessoas começassem a 
prestar mais atenção a ações 
primitivas, criminosas e que 
vitimam uma parte específica 
da população.

O assassinato intencional 
de mulheres, apenas por 
serem mulheres, acontece 
mais do que imaginamos, e é 
somente para ressaltar a im-
portância da discussão deste 
tópico que coloco aqui alguns 
dados recentes. Direcionando 
nossa lupa apenas para o Bra-
sil, em fevereiro deste ano, a 
pedidos da ONG Fórum Bra-
sileiro de Segurança Pública 
(FBSP), o Datafolha colheu 
os seguintes dados referentes 

Larissa
Freitas

As batalhas diárias das filhas de Maria
• Dia Internacional da Mulher

aos últimos 12 meses:
• 1,6 milhão de mulheres 

foram espancadas ou sofre-
ram tentativa de estrangula-
mento no país; 

• 22 milhões (37,1%) 
de brasileiras passaram por 
algum tipo de assédio; 

• Entre os casos de vio-
lência, 42% ocorreram no 
ambiente doméstico;

• 76,4% das mulheres 
relataram que o agressor era 
alguém conhecido;

• Mulheres jovens, pretas e 
pardas são as mais vitimadas 
no país;

•52% não denunciaram o 
agressor e nem procuraram 
ajuda.

Relutei em colocar essas 
informações aqui porque 
muitos falham em compre-
ender que não são somente 
números, são pessoas. Não 
vou dizer nada parecido 
com “imagine se fosse sua 
filha” porque não deveria 
ser necessário ter parentes-
co ou proximidade para se 
solidarizar, para estender 
uma mão amiga e muito 
menos ser o principal fator 
para que o agressor escolha 
sua vítima. 

Mais da metade não de-
nuncia seu agressor ou pro-
cura ajuda pelo medo de ser 
julgada, por acreditar que foi 
“só mais uma vez” e não ter 
apoio ou estrutura psicoló-
gica para deixar de acreditar 
nesta fantasia; por não ter 
emprego ou lugar para onde 
ir; por temer pelo futuro de 
seus filhos muito mais do 
que pelo próprio; por ter sido 
criada acreditando que aquele 

tipo de comportamento era 
esperado, era normal. 

Precisamos continuar 
lutando para não perpetuar 
essas crenças criadoras de 
assassinos e de vítimas. Não 
podemos seguir deixando 
que mulheres se tornem es-
tatísticas e eu não me refiro 
somente às mulheres que 
amamos, que estão do nosso 
lado do dia a dia. 

Nós, como mulheres, pre-
cisamos nos unir e criar uma 
rede de apoio para nos pro-
tegermos e fortalecer as que 
vierem em busca de socorro. 
Os homens com quem casa-
mos, os que criamos e com 
os que convivemos também 
precisam nos dar as mãos e 
batalhar ao nosso lado pelos 
princípios básicos de respeito 
e amor ao próximo. Não esse 
um dos muitos ensinamentos 
de Jesus para reger nossa 
vida?

Desejo que um dia, nos 
tornemos quase que 100% 
imunes a este tipo de crime, 
como nos tornamos à peste 
bubônica. E assim como a 
doença, que esses gráficos 
da morte fiquem somente 
na história, para que sejam 
lidos em livros na escola e 
nos lembre de nunca permitir 
que algo parecido se repita. 
Nunca mais.

Feliz Dia Internacional 
das Mulheres para todas nós, 
as fortes filhas de Maria. 
Como Ela, precisaremos lu-
tar para estarmos 
aqui. E sempre lu-
taremos.
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Catequese é um nome amplo dado para a busca dos sacramentos: 
Batismo, Primeira Eucaristia, Crisma e tudo que aprendemos sobre Jesus 
e na Igreja. É o ensinamento essencial da fé, não apenas da doutrina, 
como também da vida, levando a uma consciente e ativa participação 
do mistério litúrgico.

Um dos principais sacramentos é a Primeira Eucaristia, quando a 
criança é iniciada à vida cristã por um instrumento de Deus chamado 
Catequista. Ele é a porta de entrada, é a acolhida da Igreja.

A equipe de coordenação da Catequese é formada por três integrantes, 
que se dividem democraticamente nas funções: Andréa Gascon fica com 
a parte dos encontros com os pais, calendário e reuniões com a equipe 
diocesana. Já a Flávia Hernandescuida das inscrições, transferências, escala 
de catequistas e horá-
rios dos encontros. E 
a preparaçãoda Missa 
da Catequese e liturgia 
fica por conta do José 
Carlos Fonseca.

Como acontece 
a preparação na 
nossa paróquia

Atualmente, para 
pré-adolescentes em 
nossa paróquia, a Pri-
meira Eucaristia tem 
duração de três anos 
eapenas as crianças 
com nove anos com-
pletos devem iniciar a 
preparação para con-
cluí-la, pelo menos, 
aos 12 anos. Com isso, 
a pessoa terá mais maturidade no próximo passo da caminhada - a Cris-
ma – cuja preparação dura dois anose, assim, poderáassumir o seu papel 
como cristão na sociedade de modo mais efetivo e responsável. Desse 
modo, estamos seguindo a recomendação de nosso bispo Dom Tomé de 
que a Crisma deve ser finalizada com, no mínimo 14 anos, pois é com 
essa idade que se adquire uma maior maturidade para assumir o papel 
como cristão na sociedade.

Enfim, de tudo isso, o fator mais importante é “o amor ao próximo, 
como Jesus disse, pois ele éa base de tudo. Por causa deste amor um cate-
quista e todos nós batizados precisamos estudar, buscando conhecimento 
para transmitir o que nossa igreja pede e se afastar do risco de dar nossa 
opinião que, muitas vezes, é falha. Temos de ser a voz de Jesus. 
Ele deve falar e não nós, com nossos preconceitos. Ele amou a 
TODOS!”, diz Andréa.

Emanuelle 
Cristina

A Pastoral da Escuta é um braço 
da Pastoral da Acolhida. É uma 
forma primária, no sentido de ser 
primordial, ou fundamental, de 
acolher aqueles que chegam ca-
rentes de serem ouvidos nas suas 
necessidades elementares.

A Pastoral da Escuta nasceu 
da necessidade do mundo moder-
no, em que as pessoas quase não 
têm mais tempo de ouvir umas 
às outras. Acolher o outro com o 
coração, escutando-o sobre suas 
dores, dificuldades e angústias, 
proporcionando-lhe alívio, é a 
principal motivação da pastoral.  
Ao deixar que fale de suas inquie-
tudes, a pessoa tem a oportunidade 
de elaborar seus pensamentos 

para buscar uma solução que está 
dentro dela, facilitando, assim, sua 
autonomia diante dos problemas, 
de tal modo que descubra por si o 
caminho a seguir. Este é o objetivo 
do Serviço de Escuta: silenciar 
para que o outro desabafe e, as-
sim, livre-se da carga emocional 
que o oprime, passando a ver com 
mais clareza a situação em que se 
encontra.

Se você se identificou com 
este trabalho e quer fazer parte da 
Pastoral da Escuta, veja a seguir 
quais passos dar para o seu “sim” 
a Deus na pessoa do irmão.  

#queroserumagentedapastoraldaescuta
Para se tornar um agente da escuta se faz necessária a participação 

no curso de formação.O próximo curso para novos agentes terá início 
no dia 23 de março, das 20h às 21h45 h, no auditório da Paróquia 
Menino Jesus de Praga. Serão dez encontros semanais.Inscrições 
aos finais das missas ou pelo telefone 98142-4199. Qualquer pessoa 
pode se inscrever. O curso é gratuito.

Gabriela 
Garcia

• Conhecendo nossos movimentos e pastorais

CONhECIMENTO E 
AMOR AO PRÓXIMO

#querosercatequista... 
Veja o que deve fazer!
Para os interessados em se tornarem ca-

tequistas, há duas formações: na Paróquia 
temos a Escola Paroquial Catequética, for-
mação continuada que ocorre mensalmente 
na quinta-feira e é repetida no sábado; e o 
EBICAT- formação de dois anos, feita atra-
vés de encontros trimestrais pela Diocese de 
São José do Rio Preto. E para adquirir ainda 
mais conhecimento,as pessoas que não têm 
experiência são colocadas como auxiliares 
de catequistas experientes, e vão buscando 
formação para assumirem uma turma. Se você 
se identificou, procure mais informações na 
secretaria da paróquia ou com um dos coor-
denadores da catequese.

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

• SãO JOSé • Acontecimento na Capela

C o m  u m  t o t a l  d e 
novereuniões,uma oportunidade 
de vivenciar um encontro pessoal 
com Jesus Cristo começa no dia 
10 de março e vai até 5 de maio na 
Capela São Pedro , com o Seminário 
de Vida no Espírito Santo.Mas esse 
seminário não é um curso, então, por 
que participar? 

Através dessa experiência, o 
participante se torna definitivamente 
uma pessoa com vida no Espírito 
Santo, além de conseguir sentir a sua 
presença. Segundo a coordenadora 
do grupo de oração e 
responsável pelo semi-
nário, Rosemeire Cris-
tina da Silva Moraes, de 
51 anos, os encontros 
de oração, pregação e 
partilha proporcionam 
a oportunidade de se 
renovar e se aprofun-
dar em um momento próximo ao 
Espírito Santo, ficando consequen-
temente mais próximo a Jesus. “É 
um momento de comunhão entre 
os irmãos, que renova e fortalece o 
grupo de oração”, afirma.

Jesus revelou em seu Evangelho 
que o Espírito Santo é a Terceira 
Pessoa da Santíssima Trindade. Isso 
significa que, apesar de único, exis-
tem três pessoasconsubstanciais, 
expressões ou hipóstases diferentes 
em Deus: Pai, Filho e Espírito Santo. 

Para entrar em contato com 
Cristo, que é o Filho, é necessário 
ter sido atraído pelo Espírito Santo.
Apenas dessa forma é possível che-
gar até o Pai e depositar toda a fé em 
nosso Senhor. Uma pessoa recebe o 
Espírito Santo pela primeira vez no 
Batismo, sendo fortalecida com seus 
dons na Crisma.

Existem diferentes formas de 
representação do Espírito Santo:

• Água: simboliza a ação do 

Espírito Santo no Batismo, já que a 
água se transforma em sinal sacra-
mental do novo nascimento.

• Unção: simboliza a força. 
A unção com o óleo é sinônimo 
do Espírito Santo. No sacramento 
da Confirmação, o confirmando é 
ungido para se preparar para ser 
testemunha de Cristo.

• Fogo: simboliza a energia 
transformadora dos atos do Espírito.

• Nuvem e Luz: símbolos 
inseparáveis nas manifestações do 
Espírito Santo. 

• Selo: indica o caráter in-
delével da unção do Espírito nos 
sacramentos e a consagração do 
cristão.

• Mão: mediante à imposição 
das mãos, os Apóstolos e os Bispos 
transmitem o “Dom do Espírito”.

• Pomba: no Batismo de 
Jesus, o Espírito Santo aparece em 
forma de pomba e posa sobre Ele.

O primeiro dia do Seminário de 
Vida no Espírito Santo terá como 
tema “O amor de Deus” e será rea-
lizada uma palestra ministrada pelo 
Padre Sílvio. Os encontros aconte-
cem uma vez por semana, sempre 
às terças-feiras, e cada dia tem um 
tema específico para ser trabalhado 
e vivenciado.

Para participar, é ne-
cessário fazer a inscri-
ção no site:  forms.gle/
w1VDhomC3y9PArLv8.

InfORmAÇõES:
Data – de 10 de março a 05 de maio
Local – Capela São Pedro
Horário – 19h30
Inscrição – site forms.gle/w1VDhomC3y9PArLv8
Valor - gratuito
Material – Bíblia e bloco para anotação

Considerada pelo Índice De-
safios da Gestão Municipal, a 
segunda melhor cidade do país 
para se viver, São José do Rio 
Preto completa 168 anos dia 19 
de março.O estudo da Macro-
plan levou em conta índices da 
educação, saúde, saneamento, 
segurança e sustentabilidade e 
avaliou os cem maiores muni-
cípios brasileiros em termos de 
habitantes - mais de 273 mil -, que 
respondem por cerca de metade 
do Produto Interno Bruto (PIB) 
nacional.   

A origem do nome da cidade 
vem da junção do padroeiro — 
São José — e do rio que corta o 
município, o Rio Preto.

São José ou José de Nazaré 
ou José, o carpinteiro, segundo 
o Novo Testamento, foi o esposo 
da Virgem Maria e o pai adotivo 
de Jesus. É patrono da Igreja, o 
padroeiro da família e dos traba-
lhadores.

Nascido no dia 19 de março, 
José Carlos Fonseca, recebeu 
o nome do santo. É catequista e 
coordenador das missas da cate-
quese, mas começou em 2005, 
participando como Vicentino.José 

Marcela  Pinoti

Viver próximo a Deus: 
Pai, Filho e Espírito SantoPATRONO DA 

CIDADE E DA IGREJA

Carlos, devoto de São José, diz 
que sempre recorre ao santo em 
suas dificuldades. “Meu pai se 
chamava José e sempre foi um pai 
dedicado e trabalhador, exemplo 
do santo. No dia 19 de março, onde 
estiver procuro uma paróquia de 
São José para ir à missa. O mes-
mo ocorre no dia do trabalhador, 
na missa de São José 
Operário”.



MARÇO/202010

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



MARÇO/2020 11

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

Aniversário 
de 15 anos 

de Julia 
Carvalho de 

Cesare

Encontro da Pastoral Familiar

Confraternização dos Ministros Extraordinários 
da Eucaristia da paróquia

Bênção no escritório La’Brizza

Bênção nas dependências da indústria Nação 
Móveis - TanabiBênção de aniversário do Bar do Português

Encontro de líderes das comunidades Nossa Senhora da Esperança

Encontro de preparação ao Batismo

Formação da Pastoral do Empreendedor com a palestrante Sueli Kaiser do Grupo Cene

Filhos da Folia da paróquia promovem carnaval 
em obras assistenciais

Missa para o empreendedor

Homenagem pelo aniversário sacerdotal do 
Pe Berti durante a missa

Missa na Rede Vida - mês de fevereiro

Pe Silvio no encontro do Amor de Deus da 
Renovação Carismática Diocesana
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ACONTECIMENTOS NA CAPELA

Catequistas 
Davi,Rafaela, 

Aline e Ana Júlia 
participaram 

da escola 
catequética na 

Paróquia Menino 
Jesus de Praga

Missa de Quarta-feira de Cinzas

Padre Berti 
abençoa Sra. 
Maria e Alcir 
Ferraz pelas 

Bodas

Aline e José comemoram Bodas e são 
abençoados pelo Padre Berti

1º dia da Via 
Sacra e missa 

penitencial 
celebrada pelo 

padre Berti

Adolescentes 
participam do 
acampamento 
na Capela São 

Pedro

Aniversariantes do mês de fevereiro


