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Balanço Financeiro

Caros irmãozinhos 
paroquianos!
Paz e bem!

Não se cobre por não estar 
conseguindo cumprir com os 
objetivos e metas que você 
havia estabelecido no início 
do ano ou em algum outro 
momento. Entenda que es-
tamos vivendo um tempo de 
crise, mas que será passageiro. 
Apesar de estar cercado pela 
dor, pela angústia de toda a 
sociedade, pois nos sentimos 
envoltos pelas incertezas e 
junto delas pelo medo, tudo 
isso vai passar. 

Por isso, é importante que 
você tenha compreensão con-
sigo mesmo e também com as 
pessoas ao seu redor. Não exija 

que as pessoas ao seu redor 
deem o melhor que elas podem, 
usando como parâmetro o me-
lhor que elas tinham antes de 
tudo isso. Entenda que dentro 
dessa crise o nosso melhor mu-
dou, o parâmetro é outro, e nós 
temos que ter carinho conosco e 
com as pessoas ao nosso redor 
para compreender esse outro 
melhor que as pessoas estão 
tentando dar agora e com isso 
tentarmos viver e conviver da 
melhor maneira possível.

Acreditar que para tudo há 
uma razão de ser e acontecer 
não é conformismo. É sabe-
doria e humildade.Não temos 
controle sobre tudo, e coisas 
acontecem a todo instante 
independentemente da nossa 
vontade:

Saúde e doença;
Paz e desavença;
Fartura e escassez;
Amor e desamor...
São acontecimentos que 

fazem parte da nossa jornada... 
e se soubermos aproveitar, 
sairemos disso um ser humano 
melhor; um cristão melhor, 
mais confiante de que Deus 
provê e cuida amorosamente 
de tudo. Aprendemos muito nas 
dificuldades...

Tenhamos fé na nossa ca-
pacidade de superação, pois 
não há mal que perdure para 
sempre!

Saúde, luz e paz pra você!
Deus abençoe cada um!

PE SÍLVIO ROBERTO
PÁROCO
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• HISTÓRIAS INSPIRADORAS

Contar uma história de superação em tempos de 
pandemia do novo coronavírus, é para aquecer os co-
rações. Católico de berço, Edson Gatto vivia uma vida 
tranquila, sempre muito ativo e ligado no 220V.Até o 
ano passado quando o consultor empresarial descobriu 
um tumor no cérebro. “Em janeiro de 2019, comecei 
a sentir alguns sintomas estranhos, leves tonturas que 
duravam alguns segundos. Era algo muito esporádico 
que começou a aumentar a frequência e a intensidade. 
Mas segui a minha vida normal,” relata Gatto.

Com o tempo, os efeitos do tumor começaram a 

Fé e superação marcam a 
história de vida de um homem 

que não tem ‘meia fé’

Nathane
Piloto

Edson após a cirurgia

Edson depois de seis meses da cirurgia

enviou a imagem da Rosa Mística, a 
Virgem que curou inúmeros enfermos. 
“Na véspera da cirurgia, no dia 16 de 
outubro rezaram um terço na minha 
casa. E recebi a unção dos enfermos 
no altar.”

GRATIDÃO
No dia da cirurgia, Edson estava 

com a imagem da Nossa Senhora 
da Aparecida e um miniterço que 
carregava para todo lugar que ia. A 
operação foi um sucesso e um grande 
milagre. Ele não teve nenhuma seque-
la. Depois da cirurgia, Edson saiu do 
hospital andando para se recuperar 
em casa e se preparar para uma nova 
batalha, a radioterapia, que seria a 
nova fase do tratamento. Foram 25 
sessões durante dois meses. “Voltei 
para o médico com os exames e fui 
liberado para voltar a trabalhar. Mas 
continuo fazendo os exames a cada 
três meses. Na minha cabeça já estou 
curado e tenho que agradecer a Deus 
pelo milagre, porque eu fui só o ins-
trumento dele.”

piorar e afetar outros membros do corpo. “Do mês de maio 
em diante as ocorrências começaram a ser semanais. Quando 
dava a crise não sentia o lado esquerdo do corpo. Não tinha 
hora, lugar ou motivo para o episódio acontecer. Começou 
a dar enquanto dirigia e também durante minhas palestras e 
treinamentos”,disse.

Com a correria do dia a dia e a vida no modo automático, 
Edson foi deixando os exames para depois. Além das leves 
crises epiléticas, também começou a apresentar um quadro 
de depressão e instabilidade emocional. “Foi quando acendeu 
a luz vermelha e decidi procurar um médico neurologista 
em setembro do ano passado. Foram pedidos alguns exames 
para identificar a causa dos sintomas. Fiz uma ressonância 
magnética no dia 30 de setembro e o retorno ao médico era no 
dia 15 de outubro. Mas me ligaram da clínica para antecipar 
a consulta, pois o médico ia participar de um congresso e 
queria me ver antes de sair de viagem.”

No dia da consulta, fui sozinho. Depois de uma longa 
espera, fui consultado e diagnosticado com um tumor no 
cérebro que precisava ser retirado o mais breve possível, 
pois já estava afetando o funcionamento do órgão. “Perdi o 
chão com a notícia, não consegui nem falar com o médico 
direito. Ele me encaminhou a outro médicoe, no mesmo dia, 
fui consultado por ele. Foi mais direto e objetivo e já marcou 
a data da cirurgia no dia 17 de outubro. Minha esposa, Ana 
Paula, veio para esta consulta e saímos do Centro Cérebro e 
Coluna desnorteados.”

Fé acima de tudo
Ele, que frequenta a Paróquia Menino Jesus de Praga desde 

2006, se viu no momento de colocar sua fé em prática. “Não 
bateu desespero, mas ficamos muito assustados com a notí-
cia e com as possibilidades de efeitos colaterais da cirurgia. 
À noite, antes de dormir eu e minha esposa conversamos e 
decidimos encarar a cirurgia e os riscos envolvidos. Primeiro 
porque era necessário, pois o tumor poderia evoluir e piorar 
os sintomas que estava sentindo. Segundo, pois entendemos 
que era hora de colocar em ação a nossa fé. De que adianta 
estes anos todos de caminhada na igreja sem fé? Não dá para 
ter meia fé. Eu e minha esposa começamos a rezar todo dia.” 

Deus já dava sinais que tudo daria certo, trabalhou nos 
pequenos milagres. Colocou pessoas que Edson chama de 
anjos, em seu caminho. No dia 14 de outubro, Padre Sílvio 



MAIO/20204

No dia 10 deste mês, comemoramos um Dia das Mães muito diferente do que estamos acostumados. 
Mesmo em meio a uma pandemia que impossibilita os abraços, beijos e cheiros, ainda podemos distribuir 
muitas palavras de amor para quem nos criou com tudo melhor que tinha pra dar de si mesma.

Por estarmos passando por este momento histórico e delicado, resolvemos trazer dois testemunhos de duas 
mães de primeira viagem (eu mesma sendo uma delas) para aquecer o coração dos leitores do nosso jornal.

“Muito de nós não temos mais 
nossas mães aqui pertinho e, es-
pecialmente nessa data, o coração 
pode ficar um pouco mais apertado. 
É muito difícil perder quem amamos 
de maneira geral, mas é ainda mais 
inexplicável a dor de ter que lidar com 
a ausência eterna daquela que sempre 
esteve em sua vida.

Perdi minha mãe em 2016, nove 
meses antes do meu casamento. No 
auge dos meus 29 anos, posso afir-

Um DIA DAS mÃeS PARA fIcAR 
mARcADO NA HISTÓRIA

Por Larissa Freitas

Larissa Freitas OLiveira ribeirO
29 anos, jornalista

mar que, até hoje, a única dor que 
se igualou a essa veio exatamente 
um ano depois, quando minha avó 
sentiu tantas saudades da filha que 
foi atrás dela lá no céu. As duas são 
responsáveis pelo significado da pa-
lavra “mãe” para mim e acredito que 
só vou superar essas perdas quando 
eu mesma me juntar a elas e ao nosso 
Pai Celestial.

Eis que, dia 24 de dezembro de 
2019, mais ou menos um ano antes 
do planejado, temos uma surpresa 
maravilhosa: vou ser mãe!

Todas as mulheres que já passaram 
por isso sabem que essa descoberta é 
marcada por muita alegria, mas tam-
bém por um ligeiro pânico. Como que 
fazemos para ser mãe? Eu só sei ser 
filha! Meu Deus, não existe nenhum 
manual de instruções sobre como criar 
uma criança. E agora?

Eu e meu marido trocamos 
olhares emocionados (e um pouco 
desesperados) e já começamos a 
planejar como contar para nossos 
amigos, família, nossos pais... e foi 
aí que me atingiu de uma vez só: 
eu vou ser mãe sem ter minha mãe 
e avó por perto.

Naquele momento, no grande e 
inacabado filme que é a nossa vida, 
eu estava deixando para trás o papel 

de filha e recebendo de Deus o novo 
roteiro. Agora, sou responsável pelo 
papel de mãe.

Imediatamente comecei a rezar, 
primeiro agradecendo por essa bên-
ção e depois pedindo muita força e 
sabedoria, tanto para Deus quanto 
para minhas “mães”. Afinal, está 
para nascer (literalmente) a maior 
responsabilidade da minha vida e a 
gente bem sabe que mesmo dando o 
nosso melhor, as coisas nunca saem 
exatamente como planejamos.

No sexto mês de gravidez, sinto 
que estou começando a entender 
1% mais sobre a função de ser mãe 
e aceitando que a única que chegou 
aos 100% foi Virgem Maria, que 
eternamente nos guia neste caminho 
tortuoso que éa maternidade.

Vivenciar meu primeiro Dia das 
Mães (e em meio a uma pandemia) 
está sendo uma experiência única e 
ao escrever sobre algo tão pessoal 
nesta edição, desejo aquecer um 
pouco o coração de todos que estão 
tristes nesta data. Quero que saibam 
que apesar dolorosa, essa ausência 
também vai dar lugar a novas alegrias, 
novos laços de amor que ainda se 
formarão em sua vida, seja em forma 
de companheiros de vida, de filhos ou 
de fortes amizades”.
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“Em dez anos de casada, foram raros os dias que 
meu esposo, Rodrigo, e eu não escutamos algo como 
“e aí, pra quando vem o bebê?”. Confesso que a 
vontade de ser mãe sempre foi grande, por algumas 
vezes pensamos no assunto e tentamos “de leve”,  
mas sabíamos da responsabilidade que essa fase 
traz consigo e por isso sempre planejamos que seria 
quando tivéssemos tempo de qualidade para ser pais e 
também quando pudéssemos morar em uma casa que 
comportasse todos os nossos filhos: dois cachorros 

enérgicos, uma gata fofa e pra completar a família 
faltava um filhote de humano.

Os anos se passaram, conseguimos a sonhada casa e 
desaceleramos no trabalho, tudo pronto: maternidade, 
aí vamos nós! Imaginei que após tomar essa decisão 
ainda teria tempo para fazer dieta ou mesmo fazer 
mais uma viagem, afinal, seria pedir demais engra-
vidar já na primeira tentativa, né? Mas Deus na sua 
infinita bondade nos presenteou logo de cara, como 
se dissesse “não temos tempo a perder”.

E aqui estou eu, grávida da nossa Alice, prestes 
a passar meu primeiro dia das mães sendo uma! 
E vivendo tudo isso em meio a quarentena, mas 
vivenciando dias de bênçãos. Vejo como uma opor-
tunidade que Deus nos deu de curtir cada momento 
desta gestação, curtir nossa casa e os outros filhos de 
quatro patas, aproveitar todos os momentos possíveis 
de convivência com o Rodrigo no intervalo entre o 
home office e reuniões e, quem diria, até ter tempo 
para bordar o enxoval da nossa pequena.

Só tenho a agradecer a Deus pela realização deste 
sonho e peço que me ilumine nesta missão de ser mãe”.

GiaNNa FraNCO barÊa MatHeUs
37 anos, administradora de empresas e consultora empresarial

Espero que, com essas duas histórias, 
todos que ainda têm a dádiva de ter 
suas mães e avós por perto não fiquem 
tristes por não poderem abraçá-las hoje. 
Agradeçam por elas estarem a apenas 
uma ligação de distância de vocês e que 
logo estarão unidas novamente. 

Para as mães de primeira viagem, sai-
bam que vocês não estão sozinhas nessa 
jornada repleta de alegrias, mas também 
de temores. Se possuem uma rede de 
apoio, não hesitem em buscá-las, tanto 
quando estiverem em dificuldades como 

quando for momento de celebração.
E a vocês que têm de lidar com uma 

distância intransponível, espero que 
assim como eu, encontrem conforto na 
certeza de que nossas mães estão nos 
olhando e guardando lá de cima, da 
mesma forma que a Mãe Santíssima 
sempre fez por nós. 

Feliz Dia das Mães para as mamães 
que estão na terra e para as que já estão 
no céu!

Larissa
Freitas
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Ana Clara 
Moreno

• Live na Paróquia

• Procissão da Penitência

Abrindo o mês de 
Maria, no dia 1º de 
maio, a Paróquia Me-
nino Jesus de Praga en-
trou na casa de centenas 
de pessoas, por meio de 
uma live. Foi uma tar-
dede oração, partilha, 
de estar íntimo com 
Deus, quando Jesus se 
fez presente, espiritual-
mente, dentro da casa de todos aqueles 
que estavam participando. 

Em tempos de afastamento social, 
solidão, dúvidas e incertezas, qualquer 
oportunidade de poder partilhar, cantar, 
adorar a Deus, enfim, sentir-se alegre, 
amado, é bem-vinda. Foi em meio a 
tudo isso, e movido pelo 
sentimento de fazer um 
“algo a mais para o próxi-
mo”, que o Danilo, um dos 
responsáveis pelas lives 
das missas da Paróquia 
Menino Jesus de Praga, 
teve uma ideia. 

Ele sentiu que deveria 
fazer algo além do que já 
fazia com as transmissões 
das missas, algo diferente. 
Danilo levou a ideia até a 
Heloisa, que é uma das 
coordenadoras dos Ministérios de Música 
da paróquia. Ela resolveu compartilhar a 
ideia com mais três pessoas - Samuel, Lau-
ra e Gabriela -, para que todos, pensando 
juntos, amadurecessem a ideia. “A maior 
preocupação não era fazer a live em si, 
mas sim, o que poderia vir por trás disso. 
Fomos rezar para ouvir o que Deus queria 
falar, e Ele foi suscitando pouco a pouco. 
E aí fomos definindo que teria animação, 
momento de partilha da palavra bíblica, a 
música, adoração, enfim, como seria a nossa 
live”, contou Heloisa.

Mesmo depois de tudo definido, com as 
ideias aprovadas pelo Padre Sílvio e pelo Conselho 
Paroquial, eles ainda sentiam que faltava alguma 
coisa. Pois além da espiritualidade, queriam fazer 
algo para o próximo e para a paróquia. “Nós qui-
semos buscar algo para que as pessoas pudessem 
doar, colaborar. O padre também acolheu essa ideia, 
e propôs para que ajudássemos o Lar São Vicente 
de Paulo, e decidimos também arrecadar doações 
para o Dízimo”. 

Cerca de 20 pessoas estavam envolvidas em 
fazer esse momento acontecer. Dentre a equipe 
da direção, da produção, ornamentação, música, 
os responsáveis pela partilha, pelas doações, pela 
exposição do Santíssimo Sacramento, enfim, vários 
setores da paróquia puderam participar. “Tudo foi 
pensado, muito orado, com carinho e zelo, desde a 
ideia de colocar o sofá de um lado, o ministério de 
outro, e o Santíssimo no meio, para que todos que 
assistissem, se sentissem em casa. Fomos unindo 
vários ministérios da paróquia, ninguém fez nada 
sozinho”. Tudo foi feito com o menor número de 
pessoas possível, e todos os envolvidos tomaram os 

Em tempos caóticos, os atos de solidarie-
dade se tornam mais necessários e básicos. 
A Paróquia Menino Jesus de Praga, em 
parceria com o SESI, entregará refeições 
para os acompanhantes dos doentes no HB. 

Essa ação é uma iniciativa do SESI em 
todo o Estado de São Paulo, que visa pro-
duzir gratuitamente 4 milhões de refeições 
para comunidades carentes, sendo que a 
retirada e entrega são de responsabilidade 
das instituições parceiras. “Aqui para Rio 

Preto estão previstas 5.000 mil refeições 
diárias. Para nossa paróquia ficou reservada 
200 para distribuirmos”, conta Marcelo 
Doro da equipe dos Vicentinos. 

A equipe do Sesi conta com 686 auxi-
liares de cozinha, 139 cozinheiros e 138 
nutricionistas que trabalham atendendo 
aos protocolos de segurança e higieniza-
ção, com distanciamento seguro, uso de 
máscaras e de álcool em gel. 

As expectativas do projeto são altas, 
dentre elas, movimentar nossas pastorais 
com essa oportunidade de estar ajudando 
a fazer o bem. “A maior de todas é de levar 
uma refeição a quem não tem muitas vezes 
nada para comer”, afirma Marcelo. 

A campanha acontecerá dos dias 11 
a 30 de maio e para se voluntariar basta 
ter disponibilidade para retirar e entregar 
as refeições. “Estamos somente em oito 
voluntários, porque ainda não divulgamos 
nas pastorais, pois ainda faltam algumas 
informações a serem alinhadas com o SESI, 
completa Marcelo. Mas se você ao ler esta 
matéria ficou interessado em ajudar, entre 
em contato com a secretaria da pa-
róquia, pelo telefone: 3304-6020.

A solidariedade cabe 
em qualquer tempo

“Assim brilhe a luz de vocês diante dos 
homens, para que vejam as suas boas 

obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que 
está nos céus.” Mt 5,16

“Entra, a porta está aberta”

Maria Paula Laguna

cuidados relacionados ao contágio do Coronavírus.
O objetivo principal era de levar Jesus para as 

pessoas que assistissem àquela live. Mas com o 
grande número de pessoas que assistiram, mais de 
2 mil, foi arrecadado R$ 2.900,00 para o Dízimo 
da paróquia. Além disso, houve arrecadação para o 
Lar São Vicente de Paulo, mas até o fechamento da 
edição, ainda não tinham terminado o levantamento 
do valor das doações.. “Nosso objetivo nunca foi a 
quantidade de acessos. Nosso propósito era unir as 
pessoas por meio daquela rede social, e evangeli-
zar, por meio da música, da palavra e da adoração. 
Mas nós estamos muito felizes e surpresos com o 
resultado. O intuito é de que mais pessoas acessem, 
sejam evangelizadas, e possam fazer doações”, 
disse Heloisa. 

Se você ainda não assistiu a live, e 
sentiu vontade, ela está disponível na 
página do YouTube “Paróquia Menino 
Jesus de Praga Rio Preto”.
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Maria Paula 
Laguna

Karina  Catelan

Os Pequeninos do Senhor 
é um Movimento da Igreja 
Católica, em que é feita a 
evangelização das crianças 
de 04 a 08 anos (antes do 
início da Catequese). Esta 
evangelização ocorre du-
rante o horário das missas; 
as crianças são acolhidas e 
é feita a evangelização de 
forma lúdica, com a leitura 
e explicação do Evangelho 
do dia,músicas, teatros e 
brincadeiras. Todos os en-
contros são fundamentados 
em um Missal Litúrgico com 
o Evangelho do dia, para que 
os catequistas possam passar 
a palavra de Deus de forma 
fácil e adequada às crianças. 

O Projeto tem como ob-

jetivo levar a família para a 
Missa no dia do Senhor. Na 
Nossa Paróquia Menino Jesus 
de Praga temos um espaço 
adequado para que as crianças 
escutem e aprendam sobre a 
palavra de Deus.

O Evangelho é sempre 
narrado de forma lúdica e 
segue o mesmo que está sendo 
proclamado na missa. Um 
grupo de voluntários monta 
uma escala mensalmente e a 
prepara cada encontro com 
muito carinho.

Neste momento de Pande-
mia, foi disponibilizado todo 
o material de evangelização 
para que as crianças possam 
fazer em casa, junto com sua 
família, os desenhos bíblicos, 

baseado no Evangelho do dia. 
Todo este material é dispo-
nibilizado pela Associação 
Católica Pequeninos do Se-
nhor e oferecido às paróquias 
cadastradas e agora aberto ao 
público.www.pequeninosdo-
senhor.org.br.

Para fazer parte desta pas-
toral, qualquer pessoa que se 
sentir tocada, pode entrar em 
contato na secretaria nossa 
paróquia através do telefone 
(17) 3304 6020, ou através do 
Whatsapp (17) 996050210, e 
falar com a Lucineia. Acom-
panhe os depoimentos de 
alguns voluntários nas nossas 
mídias sociais.

Gabriela 
Garcia

Em tempos de Pandemia, 
mais do que em tempos nor-
mais, a solidariedade se fez 
necessária. E algumas mulhe-
res que participam do Clube 
de Mães da Paróquia Menino 
Jesus de Praga resolveram 
dedicar o dom de costurar 
para ajudar o próximo. 

A ideia foi confeccionar 
máscaras de tecido para doar. 
O clube não tinha muito ma-
terial para fazer as máscaras, 
com isso, cada mulher que 
sentiu no coração, resolveu 
usar do próprio material e 
mão de obra para a confecção. 
Depois de prontas, cada uma 
doou para diversas pessoas 
necessitadas.

A Ariuce Schiavon foi 
uma delas. Ela doou mais 
de 130 máscaras para pes-
soas que encontrou nas ruas, 
pontos de ônibus, comércio, 
e qualquer outro lugar que 
ela passava e sentia a neces-
sidade. E depois das doações, 

para conseguir complementar 
a renda, nesse momento de 
crise, ela começou a fazer 
máscaras para vender.

A dona Maria de Lourdes 
da Silva é costureira desde 
sempre. Em tempos normais, 
ela costura durante todo o dia. 
E nessa época em que as pes-
soas não podem sair de casa, 
e consequentemente, o traba-
lho dela diminuiu quase por 
inteiro, ela resolveu ocupar 
o tempo fazendo máscaras. 

A doação de 70 máscaras 
foi destinada às pessoas em 
situação de rua que vivem na 
região do terminal rodoviário 
de Rio Preto. E após as do-
ações, ela também começou 
a confeccionar para vender. 

A Maria José Ceron é mais 
uma participante do grupo de 
mães que gosta de costura. 
Ela adora fazer artesanatos, 
e desde que começou a 
Pandemia do Coronavírus, a 
pedido de uma amiga que faz 

trabalho voluntário, ela fez 
máscaras de tecido para doar. 
A doação foi feita para um 
grupo de haitianos que está 
no Brasil. Ela dooutambém 
para pessoas do grupo de 
risco, vizinhos, e algumas da 
própria família dela.

São exemplos como esses 
que nos mostram o quanto 
um gesto simples para nós 
serve de muita ajuda para o 
próximo. Se você que está 
lendo essa matéria também 
pode fazer algo por alguém, 
não deixe isso para depois. 
Use o seu ofício, seu dom, o 
seu tempo disponível, e talvez 
até o seu dinheiro, para ajudar 
o próximo.

Caso queira doar teci-
dos, entre em contato com 
Edna (99656-7968) ou Darci 
(99772-8320).

Conhecendo os 
Movimentos e Pastorais 
- Pequeninos do Senhor

Clube de Mães 
confecciona máscaras 
de tecido para doação

Continuando nosso es-
tudo para conhecer a bíblia, 
vamos compreender quando 
ela foi escrita.Pe. Hallison 
Henrique de Jesus Parro, 
pároco da Paróquia Santo 
Antônio de Pádua e Mestre 
em Teologia Bíblica (PUG 
Roma), nos traz a resposta a 
esse questionamento. 

A bíblia não foi escrita 
tão rápido como muitas ve-
zes imaginamos, pelo con-
trário, sua estrutura foi feita 
com o decorrer dos anos. “O 
período de produção literá-
ria dessa estrutura da bíblia 
é muito vasto. Usando uma 
visão mais ampla, podemos 
dizer que não temos textos 
que se remontam, pois exis-
tem mil anos antes de Cristo 
até cento e vinte depois de 
Cristo, então usamos perí-
odos de produção literária 
desses livros. Nós lemos 
na SagradaEscritura, então 
umperíodo e que geralmente 
é muito vasto grande parte 

dos escritos bíblicos.”
Para compreendermos 

melhor, Pe. Hallison nos 
dá exemplos. “No caso do 
AntigoTestamento, ele foi 
do período do exílio e pós-
-exílio da Babilônia, que 
aconteceuentre quinhentos 
e oitenta seis/sete até qui-
nhentos e trinta e nove antes 
de Cristo. Então, podemos 
dizer que foi nesse tempoque 
houve a maior produção li-
terária da bíblia, pois foram 
produzidos muitos livros-
nesse período. Já do Novo 
Testamento, nós temos as 
cartas de Paulo por volta do 
ano cinquenta, os evange-
lhos entre os anos setenta, 
oitenta, mas o período de 
tempo e espaço de produção 
do Novo Testamento em 
relação ao An-
tigo Testamento 
é bem menor”, 
conclui.

Conhecendo a Bíblia – 
Quando ela foi escrita?
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Elson Rodrigues, técnico 
de enfermagem, fonoaudió-
logo e ministro da eucaristia 
na paróquia 

A história de Elson com 
a enfermagem começou em 
1990. Aoterminar o ensino 
médio, morando ainda com 
seus pais e trabalhando na 
agropecuária, ele e mais dois 
amigos resolveram fazer um 
curso técnico por conta do 
custo-benefício e retorno 
financeiro mais rápido. Além 
isso, sua principal motivação 
se deu pelo fato de salvar e 
amenizar o sofrimento físico 
e emocional de das pessoas. 

Para ele, essa é uma profis-
são como qualquer outra, mas 
ele ressalta que para um bom 
profissional, muitas vezes é 
sofrida e árdua, pois trabalha 
com o sofrimento e a morte. 
Mas, ao mesmo tempo,é uma 
satisfação muito grande ao ver 
a confiança, o amor e o carinho 
que os pacientes sentem por 
eles, pois muitas vezes eles são 
a única pessoa que os pacien-
tes têm para conversar, desa-
bafar e confessar sobre seus 
erros em seu leito de morte. E 
como um bom cristão, Elson 
se dispõe a levar o conforto da 
palavra de Deus e isso o faz 
superar todas as dificuldades 
e obstáculos da vida.

Estar na linha de frente 
durante a pandemia não é tão 
fácil, ele nos diz que seria 
orgulho dizer que não está 
com medo, principalmente 
pelo fato de após o trabalho 
retornar para sua família e 
correr o risco de levar a doença 
até eles.Como toda profissão, 

existem dias difíceis.Nesses 
28 anos trabalhando, foram 
muitas as vezes que ele foi 
trabalhar psicológica, física 
e emocionalmente abalado, 
mas quando ele chega dian-
te de algumas situações no 
trabalho, seus problemas não 
são nada comparados aos dos 
pacientes.

Como profissional e cris-
tão, ele deixa o medo, a angús-
tia, aansiedade, de lado para 
enfrentar e realizar da melhor 
forma possível o seu papel.

Uma das coisas que mais 
o deixa triste durante a pan-
demia é o grande número de 
profissionais da saúde que 
acabam se contaminando 
com o vírus.  Como gesto de 
cuidado e amor, ele não vê 
seuspais, que são idosos e mo-
ram em uma cidade próxima, 
além de evitar o contato com 
a esposa e filho. Além disso, 
aumentou os períodos de 
orações, assiste filmes, anda 
de bicicleta com seu filho e 
esposa, faz exercícios dentro 
de casa com a família, fala 
com seus familiares e amigos 
por telefone.

Ele deixou um recado aos 
seus colegas de profissão: 

“Cuidado redobrado, mui-
ta atenção, não se desespere, 
pois somos nós os profissio-
nais escolhidos por Deus para 
cuidar das pessoas com esta 
doença. Temos o privilégio 
de servir a Deus, através da 
nossa profissão.Muitas vezes, 
somos tocados pelo Espírito 
Santo que age através dos 
nossos atos, palavras, gestos 

e a própria profissão, basta 
deixar ser conduzido por ele. 
Somos grandes heróis para 
o mundo hoje, mas para os 
nossos familiares sempre 
fomos. Tudo vai passar e dias 
melhores virão na confiança 
de nosso Senhor Jesus Cristo.”

Sara Catelan Costa, enfer-
meira técnica e estudante de 
enfermagem

Com uma história um pou-
co mais recente, Sara escolheu 
a profissão pela beleza que é 
ver alguém cuidando de outra 
pessoa com carinho e amor, 
sem ao menos conhecê-la. Au-
xiliar nas etapas mais difíceis 
da vida, desde o nascimento 
até a morte ésua principal 
inspiração. 

Para ela, sua principal 
motivação é ver o paciente 
que chegou tão debilitado ou 
gravemente ferido sem pers-
pectiva de prognóstico algum, 
receber alta do hospital. E 
ver o olhar de gratidão para 
comela e seus colegas, além 
do sorriso no rosto dizendo 
“muito obrigado e que Deus 
abençoe todos vocês”. Segun-
do ela, é a maior motivação 
que um profissional que atua 
nesta área pode ter. 

Sua descrição para o pro-
fissional de enfermagem 
é:uma pessoa que sente a dor 
do outro pelo olhar e busca 
ao máximo aliviá-la. Sempre 
age com profissionalismo, 
dedicação, respeitando as opi-
niões e escolhas alheias. Ver 
a vida diferente, entender que 
sempre haverá mudanças na 
rotina, que algo novo sempre 

estará por vir, que não é pos-
sível aprender tudo que existe, 
mas adquirir ao longo da vida 
ensinamentos e lições diárias 
com cada paciente que passa 
pelas em suas mãos.

A linha de frente sempre 
foi a realidade desses pro-
fissionais, a diferença é que 
agora estão lidando com uma 
pandemia, que no começo 
foi muito difícil, pois havia o 
medodo que estava por vir;a 
sensação que ela de descreve 
é de um soldado que vai para a 
guerra sem saber quais armas 
o inimigo esconde. Como tudo 
é recente, cada dia é um novo 
procedimento, mas Sara crê 
que Deus dá uma força extra, 
gerando uma esperança de 
combate maior que o medo 
que a rodeia. 

O que mais a marcou 
durante essa pandemia, traba-
lhando em uma unidade inten-
siva, foi o fato de os pacientes 
não receberem mais visitas 
de seus amigos e familiares 
e isso impactou muito para 
eles. Pois existem pacientes 
que contam nos dedos a hora 
que é liberada a entrada dos 
visitantes, isso foi e está sendo 
bem triste.

Quem trabalha àfrente de 
riscos, sempre precisa abrir 
mão de algo e o que mais 
impactou na Sara foi o fato 
de ter que abdicar de uma 
coisa muito importante para 
ela: estar longe da família e 
principalmente da avó mater-
na. O ato sagrado de pedir a 
bênção através de um abraço 
e um beijo no rosto foi o que 
mais doeu e ainda dói. Isso a 

fez ter uma lição sobre essas 
atitudes, que as coisas mais 
belas da vida estão em peque-
nos atos e que não custa caro 
realizá-los. 

Para passar por essa pande-
mia, ela tenta manter a mente 
tranquila, ter pensamentos 
positivos e se afasta de tudo 
que é negativo. Além disso, 
aproveita ao máximo quando 
está forado ambiente hospita-
lar, mantém contato com seus 
animais de estimação,  estuda 
e assiste filmes e séries.

Ele deixou um recado aos 
seus colegas de profissão: 

“Tudo nessa vida passa, 
após uma noite turbulenta 
sempre haverá o nascer do sol. 
Quando pensarem em desistir, 
lembrem-se de quantas vidas 
foram mudadas por nós, quan-
tos sorrisos já fomos respon-
sáveis por provocar em dias 
que habitava apenas tristeza. 
Tenham fé e esperança, sejam 
soldados que nunca fogem a 
uma boa luta, mesmo que seja 
quase impossível, estamos 
juntos nessa para vencer, vai 
dar tudo certo!”

Pastoral da
 Saúde em Oração

A Pastoral da Saúde da paró-
quia está promovendo,através 
do WhatsApp da pastoral, 
uma corrente de oração entre 
os agentes, além de novenas 
pedindo pelos doentes, pro-
fissionais e neces-
sitados vítimas da 
pandemia.

Karina  Catelan

Nem todo herói usa capa...
Em tempos de pandemia do novo coronavírus, fomos levados a refletir sobre a importância dos profissionais da saúde. Estes que hoje estão diretamente 

na linha de frente, mas que, ante qualquer doença, eles estão a “linha de frente”.A enfermagem, um dos ramos da saúde, é uma profissão que envolve 
muito amor, carinho e cuidado, mas, muitas vezes, não é reconhecida como deveria.

Neste mês de maio,comemoramos duas datas especiais: dia 12é dia mundial do Enfermeiro e dia 20 é dia nacional Técnicos e Auxiliares de En-
fermagem. Como uma forma de homenagem e gratidão a esses heróis, compartilharemos duas histórias que nos inspiram dentre tantas que existem! 
Deixamos aqui a todos profissionais da saúde o nosso MUITO OBRIGADO e que Deus sempre os abençoe!
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ACONTECIMENTOS NA CAPELA

Diante do preocupante 
cenário atual, a equipe da 
Capela também teve que 
adequar suas atividades 
para seguir as exigências 
necessárias à segurança e 
proteção de todos. Antes 
do início do isolamento, 
a Capela era responsável 
pela missa das oitohoras 
da manhã, aos domingos 
e das terças-feiras. O gru-
po também ministrava os 
momentos de intercessão 
e oração, além de turmas 
da catequese e primeira 
eucaristia, administração 
da pastoral Litúrgica e 
do Dízimo, Ministrantes 
e Acólitos e o Ministério 
de Música. 

“No momento, estão 
suspensas as atividades”, 
afirma Waldira Nonato, 
administradora e partici-
pante da equipe econômi-
ca. Entretanto, é possível 
assistir às missas e às lives 
de intercessão acessando 
os canais paroquias. “As 
terças-feiras estamos fa-
zendo live com os servos 
do grupo de oração, no 
qual levamos a oração 
e já alcançamos mais 
de seiscentas famílias”, 
acrescenta a coordenadora 
do CPP da capela. 

Outra atividade que 
teve de ser adaptada foi 
o trabalho social. “Nos 
organizamos para receber 

as doações de alimentos, 
marcando dia e hora, e foi 
um sucesso, com a partici-
pação de toda comunidade 
que tudo realizou com todo 
cuidado cumprindo as 
normas de distanciamento. 
Agradecemos ao empenho 
de todos!”, explica Waldi-
ra e completa garantindo 
que estão atendendo todas 
as famílias cadastradas e 
que necessitam de ajuda 
durante esse momento 
delicado. 

Para os que quiserem 
ajudar ou continuar a 
contribuir com o dízimo, 
Waldiraconta que nos ví-
deos publicados e através 
das lives fica disponível 
para os fiéis o número da 
conta e os demais detalhes 
necessários para a contri-
buição. 

Por enquanto, ainda 
não há previsão para re-
torno à normalidade das 
realizações, mas outras 
medidas já estão sendo 
estudadas e promovidas 
para integração paroquial. 
“No momento vou ver com 
o coordenador de pastoral 
se organizamosvisitas ao 
Santíssimocom horas mar-
cadas”, completa Waldira.

Ana Clara 
Moreno

Capela em tempos de 
pandemia se reinventa
Estejam vigilantes, mantenham-se firmes na fé, sejam 

homens de coragem, sejam fortes.
1 Coríntios 16, 13

Mesmo à distância, a comunidade da Capela S. Pedro está unida nas celebrações da Semana Santa. No domingo 05/04, 
colocaram ramos em suas portas para celebrar o Domingo de Ramos

Adoração na sexta-feira da Paixão

Todas as terças-feiras,às 20h, a Capela São Pedro celebra um momento de Oração com o Grupo de Oração Rechacri 
transmitido pelo Facebook (https://www.facebook.com/saopedrocap) e Instagran (@cap_saopedro)

Os Vicentinos de nossa Capela assistem 
muitas famílias que necessitam da doação 
dos alimentos para sobreviverem. Contato 
para mais informações Sr.Sebastião 17-

99128-4550
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A pandemia causada pela dissemi-
nação do novo coronavírus provocou-
modificações em vários setores, seja no 
nossopaís e tambémno mundo todo.

Com o avançoda disseminação e 
o risco de contágio do vírus, medidas 
de isolamento social foram decretadas 
pela Organização Mundial de Saúde 
e órgãos públicos, afim de evitar o 
contato e a propagação da COVID-19, 
interrompendo o contato de pessoas 
que estejam aglomeradas tanto em lo-
cais públicos quanto espaços privados. 

Adjunto de um cenário novo e 
desafiador, igrejas católicas de todo 
o país se reinventaram e levaram as 
celebrações para dentro das casas de 
seus fiéis.

Os bancos deram lugar ao silêncio 
de um período totalmente novo, mas 
que era acompanhado por milhares de 
pessoas, a um toque de distância e a 
qualquer lugar do mundo: pelo celular. 
As igrejas se uniram à tecnologia, com 
lives, bate-papos e se desafiaram mes-
mo que em um período transformador 
através da internet.

A união e o engajamento da comu-
nidade em auxiliar esse novo momento 
é fundamental, relata Renata Teodoro 
dos Santos, 48, Coordenadora do CPP 
da Paróquia Menino Jesus de Praga.

“Tivemos que nos adaptar rapida-
mente.Buscamos opções e recursos 
para estarmos nessa nova realidade. 
Convidamos um número limitado de 
pessoas da nossa paróquia e montamos 
uma equipe reduzida que já possuía 
habilidades com a parte de mídias 
sociais para nos ajudar. A adesão foi 
muito rápida; prontamente eles acei-
taram e mergulharam a fundo nesse 
projeto,sempre pensando no melhor 

para a nossa comunidade, pesquisan-
do alternativas e equipamentos que 
pudessem gerar uma transmissão das 
celebrações com uma ampla qualidade 
de som e imagem”, destaca Renata.

Ainda, segundo ela, o envolvimento 
das pastorais da liturgia, ministros e dos 
leitores também foi essencial para que 
as celebrações chegassem na casa de 
todas as pessoas.

Internet é aliada e celebrações são 
aprovadas pela comunidade

Acompanhar as missas e eventos 
da igreja pelas redes sociais da Paró-
quia tem sido muito interessante para 
Valéria Bernardino Souza. Ela que já 
acompanhava outras celebrações pelo 
Youtube achou muito bom, e não teve 
dificuldades em se conectar.

“Eu acho que através de orações, 
televisão, internet, a mídia é rápida. É 
interessante este estilo de celebração, 
eu também acompanho as celebrações 
direto de Fátima, em Portugal, pelo 
Facebook, e o Santo Terço. Recebo 
o aviso quando estão começando a 
celebração. É lindo, e também é muito 
bom assistir nossa missa daqui”, afirma 
Valéria.

“Não só isso, mas também nos 
gloriamos nas tribulações, porque 
sabemos que a tribulação produz 
perseverança; a perseverança, um ca-
ráter aprovado; e o caráter aprovado, 
esperança. E a esperança não nos de-
cepciona, porque Deus derramou seu 
amor em nossos corações, 
por meio do Espírito Santo 
que ele nos concedeu”. 
(Rm 5,3-5)

Em tempos de pandemia, 
todas as pessoas tiveram que 
se adequar às novas reali-
dades e para a comunidade 
continuar recebendo Jesus 
Eucarístico, mesmo que 
espiritualmente, o pessoal 
da Paróquia encontrou uma 
maneira de transmitir as 
missas através das mídias 
sociais que, por sinal, tem 
sido um sucesso, e com 
transmissões cada vez com 
mais qualidade.

A equipe que cuida desse 
trabalho é formada por quatro 
integrantes: Carlos Renato, 
Danilo, Léo e Manoel que 

tiveram a ideia das trans-
missões e levaram o desejo 
até a Renata, coordenadora 
do CPP, que, após falar com 
padre Silvio, acatou pronta-
mente a ideia. Cada um desses 
membros tem um pouco de 
noção na área de fotografia 
e de filmagem, mas o único 
que realmente é profissional 
na área de edição é o Danilo 
que, mesmo assim, nunca 
havia feito transmissões por 
celulares, mas apenas com 
equipamentos profissionais.

Pensando nas pessoas 
que não têm redes sociais, 
surgiu a campanha dos 1000 

inscritos no Youtube, que 
é um veículo que muitas 
pessoas utilizam, no qual 
não há necessidadeter uma 
conta, porém é preciso que 
se obtenha no mínimo 1000 
inscrições para a transmissão 
ao vivo. Com isso, começou 
o pedido de adesão ao canal 
do YouTube da paróquia e, 
em questão de horas, já havia 
atingido a marca para liberar 
as lives através da plataforma, 
que é muito importante para 
conectar cada vez mais fiéis 
que estão buscando assistir 
as celebrações.

Esse trabalho está sendo 

muito importante para cada 
um desses meninos. Para 
Manoel, é gratificante ajudar, 
mesmo que não seja profissio-
nal, pois gosta de contribuir 
com a comunidade e fará o 
que estiver ao seu alcance 
para ajudar nesse momento 
tão difícil para todos.

Léo se coloca sempre à 
disposição para servir, prin-
cipalmente quando a missão 
é levar Jesus até o outro em 
suas casas e diz estar muito 
feliz em fazer parte de uma 
equipe tão abençoada e unida. 
Segundo Carlos, cada um 
está passando um pouco do 

que sabe e juntos ganhando 
conhecimento e adquirindo 
uma grande aprendizagem.

E além desse belo trabalho 
de estar levando o Senhor 
para perto das pessoas, Danilo 
confessa que estava afastado 
e, por conta desta “missão es-
pecial”, voltou à comunidade. 
E ressalta uma frase sempre 
dita pelo padre Sílvio: “Não 
importa seu dom, use ele para 
Jesus”.

Ficar dentro de casa durante o dia 
todo, por conta da pandemia do novo 
coronavírus, tem sido difícil para muitas 
famílias, mas, para conter o avanço no 
número de casos, é necessário abrir mão 
das atividades cotidianas e criar uma 
nova rotina em casa, visto que é a melhor 
maneira de evitar a contaminação. Com 
toda essa situação preocupante que as 
pessoas estão vivenciando, surge uma 
dúvida: como se manter são em meioa 
uma crise mundial?

A resposta para essa pergunta não 
se resume a uma receita pronta, em que 
todos vão utilizar da mesma fórmula pa-
raficar bem neste momento complicado. 
Entretanto, há algumas dicas essenciais 
que podem ajudar a população em geral e 
ser úteis para tirar o tédio da quarentena. 

Tudo começa, é claro, pela fé. De 
acordo com o Padre Sílvio, a maioria das 
pessoas vivia reclamando antes da pande-
mia que não tinha tempo para realizar as 
coisas que tinha vontade. Agora, houve 
uma reviravolta que aconteceu com tanta 
intensidadequeestá sendo necessário até 
inventar o que fazer. “Que tal utilizarmos, 
como os primeiros cristãos, a comunhão 
de alma?Por exemplo, partilhando com 
o grupo de parentes ou amigoscomo tem 
sido esse tempo de confinamento; qualli-
ção tem tirado dessa experiência; o que 
descobriu de novo nesses momentos de 
recolhimento e deixar conselhos para as 
outras pessoas.”

A psicóloga Fernanda Lopes explica 
queé natural se sentir sozinho, angustia-
do, ansioso e estressado dentro de um 
momento como esse; os seres humanos 
se frustram ao ter que passar por uma 
mudança brusca em suas rotinas e na 
maneira de conviver em sociedade.

E o que muda de pessoa para pes-
soa? Como cada um consegue encarar 
tudo isso. Fernanda recomenda pensar 
sempre positivo e perceber o lado bom 
da situação, visto que de alguma forma 

há uma evolução, muitas pessoas estão 
aproveitando para se adaptar no trabalho, 
aprender a utilizar novas tecnologias, 
entre muitas outras coisas; pessoas que se 
reinventaram, descobriram que são capa-
zes de fazer ou produzir algo específico 
que nunca imaginaram desenvolver, ou 
até renovaram atividades.

Outra forma de amenizar é com a 
aceitação. É preciso aceitar que é um 
momento difícil não apenas no Brasil, 
mas também no restante do mundo. Com 
isso, a pessoa consegue refletir e dar início 
ao autoconhecimento, percebendo quais 
são seus pontos fortes, o queainda falta 
desenvolver, coisas que são necessárias 
para melhorar o convívio familiar e de que 
forma pode se conhecer melhor.

Uma boa dica da psicóloga é procurar 
por cursos disponíveis online - existem 
muitos gratuitos. Antes, verificar um tema 
que é prazeroso, por exemplo, alguns 
gostam de cozinhar, outros, de costurar, 
ler, dançar. É fundamental assistir a vídeos 
sobre os determinados assuntos, que vão 
ajudar a pessoa a aprender algo novo ou 
melhorar em uma habilidade existente.

Aqueles que têm filhos pequenos 
podem aproveitar para ler e contar novas 
histórias, brincar de coisas que a criança 
gosta e ensinar brincadeiras de suas 
épocas. Também é interessante perceber 
as dificuldades escolares dos filhos e 
estimulá-los para que façam atividades 
relacionadas aos temas. 

Por último, Fernanda afirma que a 
fé motiva todas essas dicas citadas an-
teriormente. “A fé costura tudo isso: a 
aceitação, a positividade, o olhar para si 
mesmo. Essa é uma oportunidade de se 
conectar consigo mesmo e 
a espiritualidade entra para 
selar e fazer um laço em 
todas as coisas, portanto, é 
essencial.”

Como se manter são 
durante a pandemia?

Ingrid 
Bicker

Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, 
perseverem na oração. (Rm 12,12)

Igrejas encontram novos meios de evangelizar durante a crise 
do COVID - 19 e realizam celebrações pela internet.

fé em TemPOS De PANDemIA

Victor Dodorico

A NOvA mISSÃO De LevAR JeSUS PARA cASA DAS PeSSOAS

Emanuelle 
Cristina
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Equipe que filmou e disponibilizou 
a missa da Instituição da Eucaristia 

durante a celebração

Missa da Instituição da Eucaristia (Quinta-feira santa)

Missa do domingo de Ramos

Mural dos padroeiros da 
Rede de Comunidade

Sexta-feira da Paixão

Sexta-feira da Paixão celebração 
das 15h

Casal José e Célia Bastos celebram Bodas de Ouro matrimonial 

Vigília Pascal

Pe. Berti no Domingo de Páscoa

Papa Francisco em lágrimas pela 
pandemia do Coronavirus

Quinta-feira Santa

Live - “Entgra, a porta está aberta”

vIGÍLIA PAScAL
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No último domingo, a 
liturgia do Bom Pastor, 
tocou muito na questão 
do cuidar das pessoas 
que Deus nos confiou.  O 
Pastor que vem para unir 
o rebanho, trazer a paz 
e a justiça para o povo. 
 “Foi pensando em cuidar 
do outro, que resolvi fazer 

a reunião virtual com os 
padres, diácono e coor-
denadores de pastorais,”, 
declara a coordenadora 
do CPP Renata Teodoro. 
Com três objetivos bási-
cos; aproximar, interagir 
e informar, a reunião 
virtual mostrou o quanto 
é importante a união de 

todos; cada um na sua 
casa, mas juntos. 

A reunião informou 
sobre o conteúdo das ações 
da paróquia que estão 
sendo realizadas na qua-
rentena e orientou sobre a 
necessidade de olhar para 
o nosso irmão e ver suas 
necessidades.

A ideia segundo Re-
nata é criar mais reuni-
ões online para estarmos 
juntos, partilharmos esse 
momento tão delicado e 
cuidar daqueles que estão 
próximo.

O resultado da reunião 
online foi proveitoso e 
gerou muita alegria en-

tre os participantes. Nos 
permitiu viver o Amor e 
a fraternidade, e  assim 
realizar o ultimo desejo de 
Cristo : “ QUE TODOS SE-
JAM UM PARA 
QUE O MUN-
DO CREIA “

• cPP - ReUNIÃO ONLINe

Marcela  Pinoti

CPP realiza reunião online com 
padres, diácono e coordenadores


