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VEJA NESTA 
EDIÇÃO:

 Paróquia promove 
deliciosa

 Paella Caipira. 
Veja como você pode 
saborear esta delícia 

na página 8

Dia dos namorados 
chegando... 

Dois jovens casais de 
nossa paróquia contam 
como se conheceram 
e como permanecem 

juntos no amor e 
serviço a Cristo.
Páginas 3 e 4

Temos a grata satisfação 
de partilhar das alegrias do 

aniversário natalício do 
Diácono Aristides.  

Agradecer a Deus o seu “ SIM “ e 
inteira disponibilidade 

em servir a Igreja e a nossa 
comunidade paroquial 

MENINO JESUS DE PRAGA . 
Que Deus o cubra de infinitas 

bênçãos e torne mais 
feliz o seu viver . 
P  A R A B É N S !

JUNHO: Mês do Sagrado Coração de Jesus
Jesus manso e humilde de coração,

 fazei o nosso coração semelhante ao vosso

ANIVERSÁRIO 
NATALÍCIO DO 

DIÁCONO ARISTIDES
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Eu nasci anos depois do fim da 
última grande guerra e desde pequeno 
ouço falar que a terceira grande guerra 
estaria próxima. Acho que chegamos 
nela e nem nos demos conta disso... A 
diferencia é que eu, na minha grande 
inocência, imaginava que essa guerra 
seria de algum país rico contra outro 
país rico em busca de alguma riqueza 
maior ainda. 

Errei, errei feio. Descobri que o 
país mais forte da terceira guerra não 
é o que tem mais arma de fogo, não é 
o que investiu em armamento nucle-
ar. O país que vai ganhar a guerra é 
aquele que soube investir na ciência, 
na saúde, na infraestrutura hospita-
lar, porque o inimigo dessa vez não 
morre com tiro, ele é invisível. Mas 
de uma coisa eu estava certo: muitos 
vão morrer, essa guerra está aí para 
inverter os valores. 

Vejam: o petróleo sem consumo 
não é ouro negro; hoje o ouro é em 
gel e só serve para desinfetar. Os 
shoppings estão fechados; as lojas 
desertadas... e nos vem a pergunta: 
“pra que comprar?” Onde usar aquela 
bota comprada em loja cara, da nova 
coleção outono/inverno? Os carros 
caros não saem da garagem... As 
viagens foram canceladas. A Disney 
perdeu o encanto; parece mesmo que 
tudo se perdeu. Em todas as línguas a 
palavra mais falada nesse momento 
é: CASA que, além de morada, virou 
abrigo. 

Deixamos os trabalhos em cima 
das mesas e de um dia para o outro 
tudo parou.Tenho a sensação de que 
não me despedi de ninguém. Será 
que eu abracei o suficiente? Não sei. 
Precisou que o mundo parasse, que o 
vírus ameaçasse a nossa sobrevivência 
para que os pais percebessem que 

educação se faz em casa, que ensinar 
não é fácil, e que os professores são 
muito mais que heróis do que aqueles 
que o cinema mostra. 

E os mitos? Eles estão nos hos-
pitais, de máscaras e, muitas vezes, 
com pouca ou sem nenhuma condição 
digna de trabalho. 

Se você aprendeu com a sabedoria 
dos mais velhos, sorte a sua. O mundo 
depois desse tsunami será mais jovem, 
com menos rugas e menos sábio, 
ou talvez a sabedoria apareça nesse 
tempo para que você entenda que o 
mais importante não são os custos, 
são os valores. Entender que rico é 
um trabalhador porque sem ele não 
existiria riqueza; que amigos usam 
a tecnologia para se manterem perto 
e que não existe distância quando se 
ama; que vencer uma guerra no sofá 
é uma bênção! Está em suas mãos. A 
sua casa é a sua trincheira e a granada 
mais perigosa dessa guerra é a água 
e o sabão. 

Olhe para essa quarentena e veja 
que ela foi só um tempo de incubação. 
E que você precisou desse tempo para 
renascer. Aproveite e renasça outro, 
melhor, mais grato e disponível para 
as coisas de Deus. 

Em Cristo Jesus nosso Senhor!
Pe Sílvio Roberto

        Pároco

Queridos 
paroquianos, 

a paz!
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NamORAR: com o Amor no centro
Há 7 anos, a Gabriela Martins 

e o Arthur Reis se conheceram em 
um encontro do Jupac.  Há 6, eles 
começaram a namorar. Os dois já fre-
quentavam a Paróquia Menino Jesus 
de Praga, e com o início do namoro, 
como disse o Arthur, “juntamos o útil 
ao agradável”.

“Quando nós começamos no gru-
po de jovens, era o começo da nossa 
caminhada na vida cristã. Eu já servia 
nas missas, tocava, mas era diferente. 
Quando começamos a namorar, já co-
meçamos a ir juntos à missa e partilhar 
desses momentos. Desde o início, nós 
colocamos as coisas de Deus como 
prioridade”, contou Arthur.

“Nós evoluímos muito juntos. 
Muito do que crescemos espiritual-
mente, na nossa vida de oração, foi 
porque estávamos juntos na igreja. 
Um deu muita força para o outro. 
Um namoro baseado no que a igreja 
prega tem uma base mais sólida. Nós 
levamos o nosso relacionamento a sé-

rio. Não é uma brincadeira pra gente, 
porque é o chamado à nossa vocação, 
o matrimônio. Para nós, é uma coisa 
sagrada, uma coisa de Deus”, com-
plementou Gabriela. 

Com o grande envolvimento com 
o grupo de jovens, que acontece todos 
os sábados, além dos encontros dos 
quais o casal participa, o tempo deles é 
muito dedicado às atividades na igreja. 
E eles estão sempre ali, um ao lado do 
outro. “Para nós, estar junto, dentro 
da igreja, é uma coisa que sempre nos 
deu prazer, sempre gostamos muito de 
servir, fazendo o que Deus nos chama 
a fazer. E é uma coisa que aceitamos 
na alegria de saber que vamos estar 
ali um do lado do outro dando apoio”, 
disse Arthur. 

“Com isso, o nosso círculo social é 
basicamente o mesmo, nossos amigos 
são de dentro da igreja, do Jupac. E 
nos fins de semana, que é o tempo 
de descanso, desde sempre, nossos 
programas envolviam estar na igreja”, 

Maria Paula 
Laguna

disse Gabriela. 
Para o casal, os dois estarem juntos 

na igreja faz a diferença no relaciona-
mento. “Nos nossos princípios dentro 
do relacionamento, na tratativa que 
temos um com o outro, na questão 
da paciência, do carinho, do cuidado. 
Quando temos uma dificuldade, nós 
rezamos por isso. E é através da ora-
ção que cuidamos do nosso namoro, 
entregando nas mãos de Jesus e de 
Nossa Senhora”, falou Gabriela. 

Eles contaram um pouco sobre 
como é para eles, namorar com al-
guém que tem os mesmos ideais, que 
busca e vive as mesmas coisas. “Eu 
acho a coisa mais incrível do mundo 
namorar uma pessoa com quem você 
pode partilhar a sua vida em todos os 
aspectos. Poder contar com a pessoa 
em todos os lugares. A coisa mais 
gostosa é poder servir a Deus, sabendo 
que o Arthur também está ali, e que a 
gente pretende manter isso para nossa 
vida, manter isso como um princípio 
e viver isso junto”, contou Gabriela.

E o namorado complementou. 
“Não só nessa questão de comunidade, 
mas também de princípios, que são os 
nossos dogmas hoje. Falar de um na-
moro casto, de um matrimônio casto, 
com pessoas que têm pensamentos 
diferentes, é um pouco complicado. 
Nós como católicos, não conseguimos 
abrir mão dessas coisas. Principal-
mente, no nosso caminho de salvação, 
e se Deus quiser, de santidade, isso 
precisa acontecer com constância, 
sempre melhorando, um dia após o 
outro”, finalizou Arthur.

E falando sobre Dia dos Namo-
rados, eles não poderiam deixar de 
falar das coisas bonitas que veem 
um no outro. 

“O que eu vejo de mais bonito na 

Gabriela é o quanto ela batalha pelas 
coisas nas quais ela acredita e deseja. 
Ela não deixa de sonhar, por mais 
que muita coisa conspira para que ela 
desista, ela continua firme. Ela é uma 
mulher de ideias. Ela sabe o que ela 
quer. Ela é inspiradora nos detalhes, 
continua me conquistando no dia 
a dia…É uma coisa muito gostosa, 
porque a Gabriela é realmente minha 
amiga. Ela começou sendo a minha 
amiga, depois, mesmo que rápido, ela 
se tornou a minha namorada”.

“O que eu mais acho bonito no 
Arthur é o coração dele. Me encanta 
muito como ele consegue abraçar as 
pessoas de um jeito e se doar para 
os outros... Ele é uma pessoa que, 
se precisarem dele, ele estará lá para 
ajudar, isso para todo mundo que ele 
ama, e até mesmo para quem ele não 
conhece. Tudo que ele pega para fazer, 
ele faz de todo o coração”. 
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Além da Gabriela e do Arthur, es-
colhemos contar a história de mais um 
casal que se conheceu por um amor em 
comum:o de Cristo. Gabriella Massi 
começou a frequentar a paróquia 
com a sua irmã. Juntas iam no grupo 
de jovens da igreja, o Jupac. Foi lá 
que ela conheceu o José Victor, que 
costumava ir à igreja desde pequeno. 
“A gente começou a se paquerar no 
grupo de jovens. Vai fazer um ano que 
a gente se conhece, e oito meses que 
a gente começou a namorar”, contou 
José Victor.

É no Jupac que eles não só se co-
nheceram, mas que semanalmente os 
leva ainda mais perto de Deus. “Desde 
que a gente decidiu namorar, é uma 
caminhada, é um ajudando o outro a 
estar próximo de Deus. É um ajudando 
a levar o outro ao céu. E assim a gente 
vai crescendo, ajudando o outro a ser 
melhor”, falou José Victor.

Para eles a relação que começa 
dentro da igreja é diferente porque 
ambos pensam em construir algo com 

Deus no centro.“O principal de ter um 
namoro dentro da igreja são os dois 
terem o mesmo foco, que é seguir a 
caminhada juntos. Se fortalecer nela e 
um apoiando o outro”, disse Gabriella, 
explicando a conexão que existe entre 
eles. “A grande diferença é essa, com 
certeza se não fosse Deus e a Igreja 
nós não estaríamos juntos. Deus é o 
centro de tudo e é isso que nos move”, 
finaliza José Victor.

Construir uma relação nem sempre 
é fácil. Duas pessoas cuja personali-
dades são diferentes, criações opostas, 
pode ser um desafio. Mas para José 
Victor, o relacionamento que começa 
com os mesmos ideais faz as coisas 
serem mais leves. “A gente faz pla-
nos e pensa em construir as coisas 
juntos. Evoluímos e crescemos juntos 
e principalmente quando o que nos 
faz crescer é Deus, quando o gás do 
relacionamento é Deus”.

A homenagem para o Dia dos Na-
morados ficou por conta deles. Cada 

O amor por Cristo nos uniu

Nathane  Piloto

um destacou o que vê de mais bonito 
no outro. “O que eu vejo de mais bo-
nito na Gabi é o amor e cuidado que 
ela tem com os outros, o amor que ela 
tem por mim. O jeito que ela cuida 
de mim. A forma que ela tenta me 
aproximar mais de Deus”, declarou 
José Victor.

“O que eu mais vejo de bonito 
nele é o jeito que ele me ajuda a me 
aproximar de Deus, tanto no grupo 
quanto nas missas, ele está sempre 
me ajudando a não desistir e não 
desanimar e continuar na caminhada. 
E o jeito que ele se importa com as 
pessoas no grupo. Ele é uma pessoa 
que abraça, que ri, que brinca com todo 
mundo. O que eu mais vejo de bonito é 
o jeito que ele acolhe os outros, o jeito 
que ele tem carinho pelas 
pessoas. Ele se doa para 
ajudar todos”,finalizou 
Gabriella.

A palavra pandemia nos assusta e a 
situação que estamos vivenciando não 
é nada fácil. Mesmo assim, nunca pode-
mos perder a fé em Deus, nem deixar de 
acreditar que milagres acontecem. Para 
aliviar a tensão do cenário atual e nos 
fazer pensar positivo, a história de Hu-
dson Machado é baseada em superação 
e revela que a fé realmente supera tudo. 
Aos 42 anos, ele recebeu um novo rim 
e também uma nova vida.

Hudson é secretário da nossa Paró-
quia, sua função é cuidar das agendas 

dos padres e das reuniões de pastoral. 
Ele já trabalha com o Padre Sílvio há 
cerca de 22 anos e, desde criança, sofre 
com hipertensão.

Quando tinha 29 anos, sofreu o 
primeiro infarto, seguido de mais qua-
tro nos anos seguintes, que resultaram 
em diversas angioplastias e em cinco 
stands. Em 2013, foi diagnosticado com 
insuficiência renal e, então, iniciou as 
hemodiálises. O tratamento era realizado 
três vezes por semana.Com os dois rins 
totalmente paralisados, o hospital se 
tornou sua segunda casa – precisou ficar 
internado várias vezes. Durante cinco 
anos aguardando na fila para transplante, 
Hudson teve que retirar seu nome duas 
vezes da lista, devido a problemas no 
coração, provocados pela pressão alta. 

Entretanto, ele nunca perdeu a fé.
Em meio a um momento tão compli-

cado, com tantas notícias ruins espalha-
das pelo mundo todo, Hudson recebeu 
um presente de Deus. No dia 3 de abril 
deste ano, o médico caminhou até ele 
carregando uma notícia que mudaria 
tudo, uma notícia extremamente boa, 
que chegou pela frase: “Temos um rim 
para você.”

Hudson, então, passou pela cirurgia, 
que foi muito tranquila e não lhe causou 
dores. Ficou apenas 14 dias no hospital 
para se recuperar. Depois de alguns dias, 
fizeram exames e os resultados foram 
ótimos. Onossosecretárioestámuitobem.

“Hoje, só posso agradecer a Deus 
por todo este período de recuperação. 
Agradecer a todas as equipes médicas 

que me acompanham com muito carinho 
e a todos da Paróquia que rezaram por 
mim. Tenho certeza que só tive forças 
para passar por todo este período de 
hemodiálise porque sempre tive carinho 
de todos na Paróquia”, afirma Hudson.

Sua vida realmente mudou depois do 
transplante, para melhor, é claro. “Rezo 
todos os dias para que possamos passar 
por este momento difícil de isolamento e 
voltarmos à nossa vida normal, para que 
possamos nos abraçar e louvar a Deus por 
tudo que Ele fez de maravilhas 
em nossas vidas. Que Deus 
nos abençoe sempre!”.

“TEmos um rIm Para você!”
Durante momentos difíceis, é 
sempre bom ler histórias que 

inspiram e que fazem acreditar 
cada vez mais no prazer de 
viver e ser guiado pela fé

Ingrid 
Bicker

• HISTÓRIAS INSPIRADORAS
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Larissa
Freitas

Ninguém poderia imaginar que, de 
uma hora pra outra, algo tão grande 
quanto uma pandemia iria desestru-
turar não só a nossa vida particular, 
mas também a de diversos setores 
importantes da gestão do país.

Muitos perderam seus empregos 
em cortes de gastos realizados por 
empresas, que não tiveram suporte 
suficiente do governo para manterem 
seus estabelecimentos funcionando, e 
é inegável o quanto muitas áreas do 
comércio e serviços foram gravemen-
te afetados.

Mas, por mais incrível que possa 
parecer, existem áreas que tiveram 
relativo sucesso durante esses tempos 
difíceis, como pequenas lanchonetes 
locais, confeiteiras, artesãs, entre-
gadores e alguns outros serviços 
realizados por autônomos, que com a 
impossibilidade das grandes empresas 
atuarem no mercado, tiveram mais 
oportunidade de se destacar.

Segundo levantamento realizado 
pelo Serviço Brasileiro de Apoio às 
Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), 
que ouviu mais de 6 mil empreende-
dores brasileiros, 400 mil pequenos 
negócios registraram um aumento 
médio de 47% na receita, tudo porque 
se adaptaram mais rapidamente às 
condições restritas de trabalho durante 
a pandemia. 

Graças à evolução tecnológica ca-
racterística da última década, grande 
parte das ferramentas para atender 
online são gratuitas ou de baixo cus-
to, o que garantiu a continuidade do 
serviço de diversas áreas comerciais.

Com a necessidade emergencial, 
muitos criaram coragem para se 
reinventar, enquanto outros desenvol-
veram novas habilidades para suprir 
demandas antes inexistentes para a 
população geral, como a produção 
de máscaras de tecido.

Conversamos um pouquinho com 
Nathália Risso, de 27 anos, que é con-
feiteira autônoma e dona do Doçuras 
da Ná,que faz um trabalho voltado 
para produção de bolos, doces e arti-
gos de papelaria criativa para festas de 
aniversário e comemorações em geral. 

Em tempos de crise: renovação

MM - Nathália, como você acha 
que a pandemia afetou a sua área de 
atuação?

Por incrível que pareça, não senti 
minha área afetada. Apesar do dis-
tanciamento social, ninguém deixou 
de comemorar, apenas se tornou algo 
intimista. Acredito que as incertezas 
vindas desse momento difícil tenham 
deixado as pessoas mais dispostas a 
celebrar momentos especiais com a 
família.

MM - Podemos dizer que, apesar 
de todos os pontos negativos na eco-
nomia do país, houve mais procura 
pelo seu trabalho?

Sim, desde o início da pandemia, 
se incentivou muito a compra de 
pequenos empreendedores, artesãos 
e comércios locais, o que ajudou 
muito. Percebi também que o desejo 
de comemoração das pessoas au-
mentou, pois a procura por bolinhos 
de aniversário e mesversário cresceu 
significativamente em relação ao ano 
passado.

MM - Quais adaptações foram 
necessárias para continuar seu ritmo 
de trabalho?

Por trabalhar sozinha, as adapta-
ções foram tranquilas. Intensificamos 
a limpeza na cozinha, dos utensílios 
e de todos os ingredientes compra-

que vivemos. Ninguém vai deixar de 
consumir, então acho importante per-
cebermos o que as pessoas precisam 
nesse momento e o que nós podemos 
oferecer para suprir essa necessidade.

Sabemos que mesmo com as fle-
xibilizações liberadas pelo governo 
do estado, o cenário econômico ainda 
vai demorar para se recuperar. Por 
isso é importante apertar os cintos e 
direcionar o foco para quais mudanças 
podem ser feitas dentro limitações 
pessoais e daquelas impostas pelas 
autoridades.

E não se esqueçam: temos que 
continuar fazendo o nosso melhor 
para nos cuidar e prevenir, usando a 
máscara, higienizando bem as mãos, 
evitando aglomerações e, claro, não 
sair de casa quando não for neces-
sário. Oramos a Deus pelas famílias 
que perderam entes queridos para o 
coronavírus e para que o divino Pai 
abençoe os cientistas e pesquisadores 
que estão trabalhando para encontrar 
uma vacina e que continue dando 
forças para os 
profissionais da 
saúde que en-
caram todos os 
dias este peri-
goso  trabalho.

dos nos mercados, Uso de máscara 
ao fazer entrega para os clientes e 
planejamento da compra de produtos 
pela internet, reduzindo assim o meu 
risco de exposição ao vírus.

MM - Qual dica você daria para os 
trabalhadores que, assim como você, 
querem sobreviver em um cenário 
difícil como este em que estamos 
vivendo?

Reinventar-se. Nós temos a capa-
cidade de nos adaptarmos ao meio em 
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• Procissão da Penitência
Maria Paula Laguna

Nathane
Piloto

Clara Vicentin Rossi, 10 meses

Laura Rodrigues Paladino de Jesus, 
6 meses

O batismo precisou 
ser remarcado

O batismo é um sacramento de renascimento. 
Deixamos de ser criaturas e passamos a ser Filhos de 
Deus.O ritual é o fundamento de toda a vida cristã; é a 
presença do Espírito Santo em nossas vidas que nos 
habilita para os demais sacramentos. Mas a pandemia 

do novo coronavírus fez com que celebrações 
religiosas sofressem mudanças nos últimos meses.

A pequena Laura Rodrigues 
Paladino de Jesus, de apenas seis 
meses, vai precisar esperar o isola-
mento social terminar para concre-
tizar a cerimônia que tem grande 
importância para a sua mãe Isabela 
Cristina Rodrigues, e seu pai, Gui-
lherme Paladino de Jesus. “Ficamos 
chateados, pois essa cerimônia é 
simbólica para nós. Mas compreen-
demos a situação, inclusive se não 
fosse adiado pela igreja, acredito que 
nós iríamos cancelar, pois também 
estamos preocupados, e o que vale 
antes de tudo é a segurança de to-
dos”, contou Isabela.

Para Isabela, o adiantamento não 
prejudica o bebê espiritualmente, 
pois a cerimônia é um evento sim-
bólico, mas que a espiritualidade 
vem do afeto e do amor dentro 
da família. “Tenho certeza de que 
ainda que não tenha sido realizado 
o batizado, o Espírito Santo está 
fortemente presente na nossa casa, 

e nos protegendo nesse momento 
de tantas preocupações”, conclui 
Isabela. Apesar de não saber como 
e nem quando será realizado o 
batizado, dadas as incertezas do 
momento, Isabela explica que a 
celebração não será como antes 
e nem como planejaram, mas 
que, sem dúvidas, terão todos os 
cuidados solicitados.

A Clara Vicentin Rossi, de 
10 meses, tinha o batizado 
marcado, mas também vai 

precisar esperar por conta do co-
ronavírus e das alterações impostas 
pela diocese como medida de pre-
venção ao vírus. A mãe, Jaqueline 
Vicentin Rossi, conta que no início 

ficaram tristes, pois já estavam 
organizando todos os preparativos.

Porém a tristeza passou quando 
pensou nos cuidados que a Igreja 
teve com ela e sua bebê. “Vai além 
do nosso cuidado, uma vez que 
envolveria outras famílias e entes 
queridos”, ressalta Jaqueline. Em 
casa, ela tem mantido suas ora-
ções, pois para ela o adiantamento 
também não prejudica sua filha. 
“Entrego a vida dos meus filhos 
todos os dias para Jesus e nosso pai 
maior cuidar. Só a fé e a crença em 
Deus é capaz de cuidar e curar em 
muitas situações”, finaliza.

Jaqueline também alerta sobre 
a cerimônia para quando tudo 
voltar ao normal. “Tentar realizar 
o batizado com poucas pessoas, 
se for recepcionar os padrinhos 
e familiares dar preferência para 
local aberto.”

Com o isolamento social que o país 
está vivendo há mais de 2 meses, por 
conta da Pandemia do coronavírus, 
os estoques de sangue estão cada vez 
mais baixos. Pensando nisso e em algo 
que pudesse ajudar as pessoas, foi que 
a liga Acadêmica de Hematologia, 
Transfusão e Transplante do curso 
de medicina da FACERES, resolveu 
criar uma campanha para mobilizar 
a população a doar. 

“A campanha virtual foi uma forma 
que nós, da Liga, pensamos para con-
seguir aumentar o estoque de bolsas 
de sangue dos hemocentros porque, 
devido a esse cenário de quarentena 
e afastamento social, o número de 
doadores espontâneos foi afetado 
diretamente e, consequentemente, 
diminuíram os estoques de bolsas”, 
explicou a presidente da Liga, Bren-
naFiorilli Assunção.

O projeto é divulgado pelas redes 
sociais, com o uso de hashtags. “Para 
contabilizar o número de doações, nós 
pedimos para que as pessoas, que fi-
zeram ou farão as doações, marquem:  

#DoeSangueNaQuarentena, a 
hashtag que pode salvar vidas

Condições básicas para doar:
 Sentir-se bem, com saúde;
 Apresentar documento oficial de identidade com foto, emitido 

por órgão oficial e válido em todo território nacional;
 Ter entre 16 e 69 anos, 11 meses e 29 dias;
 Pesar mais de 50 Kg.

No dia da doação:
 Nunca doar sangue em jejum;
 Fazer um repouso mínimo de 6 horas na noite anterior à doação;
 Não ingerir bebidas alcoólicas nas 12 horas anteriores à doação;
 Evitar fumar por, pelo menos, duas horas antes e depois da 

doação;
 Evitar ingerir alimentos gordurosos.

Quem não pode doar:
 Quem teve diagnóstico de hepatite após os 11 anos de idade;
 Mulheres grávidas ou que estejam amamentando;
 Pessoas que estão expostas a doenças transmissíveis pelo sangue, 

como aids, hepatite, sífilis e doença de chagas.

Quantas doações podem ser feitas por ano:
 Homens: 60 dias (até 4 doações por ano);
 Mulheres: 90 dias (até 3 doações por ano).
 
  Em relação ao COVID-19, aqueles que apresentam sintomas 

respiratórios e febre ou que tiveram algum contato com casos suspeitos 
estão inaptos a doação por um período de 30 dias. 

CRITÉRIOS PARA A DOAÇÃO DE SANGUE
 (Ministério da Saúde)

#DoeSangueNaQuarentena
Saiba mais sobre a campanha, e 
tire suas dúvidas sobre a doação 

de sangue. 
“#DoeSangueNaQuarentena” e 
“#Faceres”, e com isso, conseguimos 
contabilizar o número de pessoas que 
doaram”, comentou a vice presidente 
da Liga, Ana Flávia Fonseca Borges.

Hemocentro: 7h-13h (todos os dias) 
Beneficência: 7h-17h (segunda a sábado)



JUNHO/2020 7

Gabriela 
Garcia

É natural que no momento 
que estamos vivendo de pan-
demia, nós. seres humanos, 
nos sintamos mais acuados, 
mais retraídos, com ansiedade, 
medo, desconforto, porque 
foi nos tirada a nossa forma 
de conviver com as pessoas, a 
nossos vínculos diários, nossos 
trabalhos foram comprometidos, 
seja parando ou tendo que nos 
readaptar em casa. É natural que 
vários desses sintomas estresse, 
de insônia, medo rondem nossa 
mente. Apesar da ansiedade ser 
uma resposta natural do nosso 
corpo, algo fisiológico, essencial 
para a nossa sobrevivência, em 
alguns momentos pode se tornar 
nociva, como nos explicou a 
psicóloga Fernanda Lopes.

As pessoas estão com medo 
em relação ao futuro. Surgem 
questionamentos: “Quando 
isso vai acabar?”“Vou manter 
meu emprego?”“Meu negócio 
vai falir?”“Meus avós vão ficar 
bem?” São tantas perguntas e 
poucas respostas por enquanto. 
O estresse já faz parte do dia a dia 
de muita gente, mas é possível 
reverter esse quadro e viver esse 
momento com mais serenidade.

Há alguns sintomas que 
merecem a sua atenção. É im-
portante se fazer as seguintes 
perguntas: Você vê perigo em 
tudo? Sente que seu sono so-
freu alterações? Tem sofrido 
com tensões musculares? Tem 
preocupações excessivas com 
o futuro? Sente dificuldade 
para se concentrar? Sente falta 
de ar, coração acelerado, suor 
excessivo, boca seca, náuseas 
quando está ansioso? Você sente 
que a ansiedade tem paralisado 
e impedido você de viver bem 
e de forma saudável?

Em situações como a que 
estamos vivendo, nossa mente 
cria um cenário tenebroso e 
passamos a acreditar que aquilo 
é verdade. Diante disso, nosso 
corpo tem três formas de reagir: 
fugimos da situação, paralisa-
mos ou brigamos, muitas vezes 
ante a uma situação imaginária 
que nunca se concretiza. É 

como se o nosso corpo entrasse 
no “modo de sobrevivência”, 
travando para que as coisas da 
vida fluam bem. Caso isso se 
agrave, pode virar um transtorno 
de ansiedade, quando a pessoa 
precisa buscar tratamento com 
apoio terapêutico, ou mesmo de 
um psiquiatra. 

“A ansiedade faz parte 
de nossas vidas”, nos explica 
Fernanda,“mas em excesso 
pode prejudicar a saúde mental 
e física. Algumas pessoas podem 
vir a desenvolver o transtorno de 
ansiedade nesse período. Para ter 
um diagnóstico correto, procure 
sempre um psicólogo, que é 
o profissional mais adequado 
para auxiliá-lo. Mesmo assim, 
ter consciência dos sintomas é 
importante também, afinal, para 
procurar ajuda é preciso saber 
que algo não vai bem.

Fernanda Lopes, psicó-
loga voluntária em nossa 
paróquia,enumera algumas 
dicas que podemos implementar 
no dia a dia para aprender a 
lidar com a ansiedade em meio 
a tantas incertezas. Confira na 
entrevista que fizemos com ela.

MM – Fernanda, estamos 
vivendo inundados de informa-
ções sobre a pandemia. Temos 
informações constantes sobre 
números de infectados, sobre-
viventes e mortos no Brasil e 
no mundo. Até que ponto isso 
pode gerar ansiedade?

Fernanda -Um dos prin-
cipais fatores de ansiedade é 
o excesso de informação que 
recebemos em tempo real sobre a 
pandemia. A mídia está aí, pronta 
para trazer os fatos, mas cabe a 
cada um de nós filtrar o que con-
sumir. O ideal é evitar manter os 
noticiários da televisão ligados 
o dia todo, caso contrário, isso 
pode gerar muita angústiae pâni-
co. Procure separar um período 
do dia no qual irá se informar 
sobre o que está acontecendo e 
quais são as atualizações. Por 
mais que seja importante saber 
o que acontece no mundo em 

Como lidar com Transtorno de Ansiedade em tempos de coronavírus

relação à pandemia, coloque a 
sua saúde mental em primeiro 
lugar nesses momentos.”

MM - Mas como se desligar 
das informações se as redes so-
ciais estão repletas delas?

Fernanda – Se perceber que 
está cansado, evite receber as 
notícias sobre o coronavírus. 
Como o celular está sempre 
em nossas mãos, evite abrir 
as redes sociais o tempo todo, 
pois as informações estarão lá. 
Ao se sentir muito estressado, 
com medo excessivo e ansioso, 
procure se desconectar um pouco 
da realidade. Isso quer dizer 
mergulhar em novas histórias, 
capazes de acalmarem a sua 
mente por alguns instantes. 

MM – Temos percebido que 
há uma série de alternativas na 
internet de programação inte-
ressante...

Fernanda – Sim! Há vários 
serviços de streaming e editoras 
estão liberando filmes, séries e 
livros neste período. É, portanto, 
uma maneira barata e simples de 
trabalhar a sua ansiedade. 

MM- E desenvolver trabalhos 
manuais ou alguma forma de ex-
pressão artística também ajuda?

Fernanda - Às vezes, tudo o 
que você precisa para aprender 
como lidar com a ansiedade é 
incluir na sua rotina atividades 
que te ajudem a expressar o que 
sente. Escreva, pinte, desenhe, 

cante. Todas essas atividades são 
a expressão do que você pensa e 
sente e podem ajudar a eliminar 
a angústia e o medo. Além disso, 
você ocupa seu tempo e não 
fica apenas sentado em frente 
à televisão ouvindo as notícias. 

MM - A vida corrida de antes, 
quando muitos passavam poucas 
horas em casa, virou do avesso 
e agora as horas em casa são 
muitas... É possível estabelecer 
uma rotina de atividades mesmo 
dentro de casa? 

Fernanda – Sim, mas será 
preciso fazer algumas adapta-
ções. É importante criar horários 
de trabalho, intervalos, refeições 
e também ter momentos de lazer 
e descanso. A rotina é muito 
importante para organizar a 
mente ao longo do período de 
isolamento social. Caso não crie 
uma rotina, pode ser que acabe 
passando o dia todo de pijama 
trabalhando na cama, o que a 
longo prazo não é saudável. 
Lembre-se de que você passará 
muitos dias em casa, portanto 
deve fazer com que estes dias se-
jam os mais saudáveis possíveis.

MM- Existem também for-
mas de controlar a respiração...

Fernanda - Há técnicas sim-
ples que podem ser adotadas no 
dia a dia para ajudar a lidar com 
a ansiedade. Nem todo mundo 
sabe, mas a respiração é bem 
poderosa, pois é capaz de dimi-
nuir nossos níveis de ansiedade. 

PARÓqUIA
3 Agende, na secretaria (3304-6020), uma triagem com a 

assistente social;
3 Avaliação socioeconômica;
3 Se aprovado, será agendado o horário com o profissional;
3 O acompanhamento com o profissional não tem custo.

Caso queira um acompanhamento particular, há excelentes 
profissionais tanto em nossa paróquia quanto fora dela. Deixamos 
aqui os contatos da Fernanda que, gentilmente, nos cedeu um 
tempo na sua agenda para nos dar esta entrevista. 

Fernanda Lopes 
Fone: – (17) 98824 9248
Insta: viagestaodepessoas

Já percebeu como a respiração 
fica ofegante quando você está 
nervoso e tenso? Nesses momen-
tos, ela fica curta e muito rápida. 
A respiração diafragmática 
funciona de maneira simples: 
coloque uma mão no abdômen 
e a outra no peito, mantendo os 
ombros eretos; respire profun-
damente pelo nariz, levando o 
ar até o diafragma (abdômen) 
e não permitindo que ele se 
limite apenas até o peito; expire 
pela boca. Repita o processo de 
maneira lenta de 6 a 10 vezes.

MM - Ainda é difícil para a 
maioria das pessoas admitirem 
que precisam de ajuda especia-
lizada. O que você diria a elas?

Fernanda-Não há vergonha 
nenhuma em cuidar da sua saúde 
mental durante a quarentena ou 
mesmo fora dela. A ansiedade e o 
medo excessivos podem ser pre-
venidos e tratados, ou seja, você 
pode e deve buscar suporte. Um 
profissional especializado o aju-
dará a enfrentar esse momento 
com mais segurança e de maneira 
saudável. Comece eliminando 
o preconceito e aceitando que 
precisa de ajuda e que isso não 
desmerece ninguém.

Se você não sabe como 
lidar com a ansiedade e sente 
que precisa de auxílio psico-
lógico não hesite em procurar 
um profissional, como afirmou 
Fernanda. Neste momento, a 
maioria dos profissionais da 
área estão trabalhando remo-
tamente também, atendendo os 
pacientes online.“Conseguimos 
manter a sessão, geralmente são 
feitas semanais, utilizando o 
WhatsApp, por videochamada, 
até mesmo com uma ligação no 
telefone conseguimos manter o 
tratamento feito dessa forma”, 
reafirma Fernanda. Veja no box 
como conseguir ajuda.
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Emanuelle 
Cristina

O mês de junho é a épo-
ca mais aguardada do ano, 
quando celebramos os san-
tos Antônio, João e Pedro 
e também participamos das 
festas juninas. Essa festivi-
dade é muito aguardada pela 
comunidade, pois é realizada 
desde o início da fundação da 
Paróquia.

A Festa Junina começa 
a ser preparada com quatro 
meses de antecedência e 
conta com várias barracas, 
shows musicais, espaço kids 
e muita dança. E o mais le-
gal é que toda arrecadação é 
voltada para a paróquia, para 
manutenção, investimento e 
ação social.

Toda a celebração é mon-
tada e organizada pelo San-
dro, coordenador de eventos, 
com a ajuda de várias pasto-
rais e equipes que fazem a 

PaElla caIPIra
Quando – 11/07
Sistema Drive Thru – das 11h30 às 14h30
Vendas – a partir de 04/06
Onde – Secretaria da Paróquia ou coordenadores das equipes

Emanuelle 
Cristina

Paella Caipira: Festa Junina diferente

 Regina na igreja de 
Santo Antônio, em Lisboa

Final da trezena de Santo Antônio, em 2018Final da trezena de Santo Antônio, em 2017 Encerramento da trezena de Santo Antônio em 2019

festa acontecer, pois todos 
sabem que a comunidade gos-
ta muito da festa e aproveita 
para rezar, brincar, se divertir, 
enfim, confraternizar. Mas 
para que tudo isso aconteça, 
Sandro sabe e ressalta que 
a união faz a força e por ser 
uma festa típica e de grande 
proporção, todas as pastorais 
e movimentos são convidados 
a ajudar. 

Mas este ano, por conta da 
pandemia, e tendo como foco 
a  segurança de todos, essa 
comemoração foi cancelada, 
ou melhor, será  realizada 
de uma maneira um pouco 
diferente. 

Para sentir um gostinho de 
festa junina e ainda ajudar a 
paróquia, o CPP juntamente 
com a coordenação de even-
tos, idealizou a Paella Caipira, 
uma comida bem típica que 

será preparada pelo Chef 
Casinha.

O “evento” acontecerá no 
dia 11 de julho e o sistema 
será drive thru, com entrega 
na hora do almoço. As vendas 
iniciarão dia 04 de junho na 
secretaria da paróquia e entre 
equipes de pessoas que esta-
rão com convites também.

A paróquia Menino Jesus 
de Praga precisa muito da 
colaboração da comunidade 
para ter recursos e realizar a 
manutenção paróquia, pois, 
como ressalta Renata, coor-
denadora do CPP,  estamos 
vivendo um momento muito 
difícil.

Venham, prestigiem, co-
laborem e sabo-
reiem essa deli-
ciosa Paella.

O mês de junho é mar-
cado por Festas Juninas, 
em homenagem aos santos 
juninos. Entretanto, a origem 
dessa festividade é anterior 
ao nascimento de Cristo. 
Sabe-se que os povos pagãos, 
saudavam seus deuses com 
danças, fogueiras e frutos 
típicos da época, para garantir 
boas colheitas. Mas com a 
expansão do Cristianismo, a 
Igreja incorporou a tradição 
e, no século VI, as festivi-
dades passaram a celebrar o 
nascimento de três grandes 
santos: Santo Antônio,São 
João Batista e São Pedro. 

Popular no Brasil e em 
Portugal, Santo Antônio 
nasceu em Lisboa (Portugal) 
em 1195, e faleceu em Pádua 
(Itália), no dia 13 de junho de 
1231. Embora Santo Antônio 

seja famoso por seus pães, 
pela ajuda na procura de ob-
jetos perdidos e pela proteção 
aos soldados e comerciantes, 
ele é mais conhecido por ser 
o santo casamenteiro. A sim-
patia mais famosa é colocar 
sua imagem de cabeça para 
baixo durante a madrugada 
do dia 13 e só podendo ser 
colocado de volta à posição 
de origem, caso o namorado 
apareça.

Já o santo cujo nome 
significa “Deus dá a graça”, 
é São João Batista, precursor 
de Jesus. O único profeta a 
anunciar a chegada do Mes-
sias e a mostrá-Lo no meio do 
povo. Foi ele quem batizou 
no Rio Jordão o próprio autor 
do batismo, proclamando-o 
como Cordeiro de Deus que 
tira o pecado do mundo (Jo 

1,29). No dia 24 de junho, 
celebramos seu nascimento. 

Outro santo festejado em 
junho é São Pedro, nomeado 
chaveiro do céu, responsável 
por abrir a porta para quem 
deseja entrar. Também lhe é 
atribuída a responsabilidade 
de fazer chover, daí o ditado: 
“São Pedro está lavando o 
céu”. Primeiro discípulo a ser 
chamado por Jesus (Lc 6,14), 
foi convidado por Cristo para 
caminhar com Ele e abando-
nar seu barco na praia, pois 
o faria se tornar um pescador 
de homens. Assim, São Pedro 
deixou tudo e passou a pro-
fessar sua fé em Cristo. 

HIsTÓrIa E TraDIÇÃo: os saNTos JuNINos

Ana Clara 
Moreno

Além dos três santos ju-
ninos terem a sua origem e 
significado especiais, eles têm 
também sua particularidade na 
vida de cada pessoa. Na nossa 
paróquia há vários devotos, 
entre eles a  Regina Celi Pi-
nhata Novelini, coordenadora 
do Apostolado da Oração, 
que, influenciada pela mãe 
desde a infância, passou a ser 
devota de Santo Antônio e, 
aproximadamente há oito anos, 
realiza a trezena dedicada a ele, 
juntamente com a comunidade. 
Porém,  este ano, para a se-
gurança de todos, não será 
possível que os devotos se 
unam presencialmente. Então 
a solução será mais uma vez a 
internet:  a trezena vai  acon-
tecer diariamente, a partir do 
dia 1° de junho, pelo facebook 
da Paróquia. Desse modo, to-

Uma devota especial

dos os devotos e paroquianos 
poderão continuar a tradição, 
mas de um jeito 
diferente.
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ACONTECIMENTOS NA CAPELA

Desde a fundaçãoem 
1981, a comunidade nunca 
deixou de festejar a data de 
São Pedro, mas neste ano, 
por causa da pandemia, foi 
preciso se reinventar. As 
missas serão transmitidas 
pela internet nos dias 26, 
27, 28 e 29.

Sandra Freire, que é 
coordenadora do CPP, 
comentou a novidade: 
“Nem chuva nunca nos 
atrapalhou, São Pedro 
sempre ajudou nossa festa.  
Agora é algo novo, será um 
pouco triste, mas vamos 
acompanhar online, todos 
estão convidados”. 

Além da transmissão, 
os paroquianos poderão 
reservar frango assado 
no dia 27 para comer em 
casa.  Waldira Nonato, 
coordenadora do CPAE 
da Capela, que irá ajudar a 
comunidade, acredita que o 
momento será passageiro: 
“Com Amor e Fé, vamos 
chegar lá e tudo passa. Que 
Deus nos abençoe”.    

A capela foi fundada 
pelo Bispo Dom José de 
Aquino Pereira e Monse-
nhor Leibenitz Cesário de 
Castro, com a intenção de 
acolher os fiéis do jardim 
Maracanã e Matinha. An-
tes, pertencia à Paróquia 
do Perpétuo Socorro. São 
Pedro foi escolhido para ser 
o padroeiro com o objetivo 
de fortalecer a fé da região.

Gabriel 
Bonfim

CAPELA DE SÃO 
PEDRO TERÁ 

TRÍDUO ON-LINE

O Grupo de Oração RECHACRI 
realizou Novena de Pentecostes de 
22/05 a 30/05. Foram nove dias de 

oração em preparação à Solenidade 
de Pentecostes em lives transmitidas 

pelas nossas redes sociais

CONSELHO ECONÔMICO 
- CAPELA SÃO PEDRO

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

Neste período de quarentena, 
continue fazendo sua devolução do dízimo 
ou oferta. Pode ser através de depósito ou 

transferência bancária para a conta da Capela 
ou diretamente com o Conselho Econômico, 

com a Waldira, a Marilda ou a Cleide
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Coordenadora do 
Apostolado da Oração

Regina Céli 
Pinhata Novelini

Devoção e Solenidade do Sagrado Coração de Jesus
A espiritualidade do Coração de 

Jesus tem a mesma idade da Igreja. 
Nasceu aos pés da Cruz, quando o 
soldado romano atravessou o lado 
aberto de Jesus, e daquele sofrido 
e rasgado Coração brotou sangue 
e água, símbolo dos sacramentos 
e da divina graça em nosso viver.

O fim principal desta devoção 
é levar as almas ao Divino Amor. 
Portanto, o Sagrado Coração de 
Jesus será para essas almas “a fonte 
inesgotável de todos os bens e toda 
sorte de graças”.

Margarida Maria Alacoque, 
uma humilde irmã religiosa da 
Visitação de Paray-le-Monial, na 
França, foi escolhida por Deus para 
revelar ao mundo seu imenso amor 
pelos homens e sua tristeza por 
esse amor não ser correspondido.O 

Sagrado Coração de Jesus, cercado 
de chamas, rodeado de uma coroa 
de espinhos revelou-se a ela em 
diversas ocasiões. 

Numa dessas vezes, Jesus 
revelou à Santa Margarida Maria 
sua grande promessa: “Margarida, 
disse Jesus, eu te prometo na infi-
nita misericórdia do meu Coração, 
que concederei oportunidade de 
arrependimento final a todos os que 
comungarem na primeira sexta-
-feira em nove meses consecutivos, 
que eles não morrerão no pecado 
e sem receber os sacramentos, 
tornando-se meu Coração refúgio 
para eles.

Quanto à solenidade do Sagra-
do Coração de Jesus, Ele mesmo 
pediu à Santa Margarida Maria: 
“Peço-te que a primeira sexta-

-feira depois da oitava de Corpus 
Christi, seja dedicada a uma festa 
especial para honrar o meu Co-
ração, comungando neste dia e 
dando-lhe a devida reparação por 
todos os pecados cometidos pela 
humanidade”.

Que o encanto do Coração de 
Jesus nos invada e impulsione 
nossas mãos a construir um mun-
do novo em que reinem a paz e a 
justiça. A solenidade deste ano de 
2020 será dia 19 de junho.  Pe-
çamos a Jesus que até lá nossas 
Igrejas estejam com todos seus 
rituais normalizados!

Coroação de Nossa Senhora

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

Paróquia participa do projeto do SESI na 
entrega das refeições para pacientes e 

acompanhantes na região do Hospital de Base 
(meses de maio e junho)

Clube de Mães da paróquia 
Menino Jesus de Praga confecciona
 e doa 500 máscaras para a APAEPe Sílvio Roberto é entrevistado na TV Unifev 

em Votuporanga no programa COLETIVA

Noivado de Sérgio e Nathália 
( ex BBB )

Aniversário de casamento 
Marcelo e Lu

Altar aos santos 
do mês de junho
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Com o impacto negativo 
do isolamento social, 
muitos paroquianos 

e comunidade local foram 
afetados emocionalmente e 
também em seus negócios, 
principalmente os autôno-
mos. Diante deste cenário, a 
coordenadora do CPP Renata 
Teodoro e o coordenador da 
pastoral do empreendedor 
Amélio Berto apresentaram 
em uma reunião com o Padre 
Sílvio e demais pastorais um 
“Projeto de Apoio e Autoaju-
da aos Paroquianos”.

Com muita alegria foi 
lançado mais um desafio e 
uma ação do bem que reunirá 
a comunidade,contará com a 
participação de todos e em 
apoio a condução estará a 
Pastoral do Empreendedor 
(PE),que tem como a missão 
nacional fomentar nas pesso-
as com perfil empreendedor 
a confiança ilimitada em 
Deus e a ética cristã, sendo 
a presença de Jesus Cristo, 
o Bom Pastor, a principal 
referência no mundo dos 
empreendedores.

Além disso, a pastoral 
também fomenta no empre-
endedor a espiritualidade, 
ensinando-o a orar com os 
acontecimentos do cotidiano 
e ter uma postura de fé diante 
dos obstáculos que fizeram, 
inclusive, com que o “Projeto 
de Apoio e Autoajuda aos 
Paroquianos” fosse criado 
em nossa paróquia seguindo 
três diretrizes que devem se 
sustentar sempre juntas, como 
pilares para darem apoio ao 
concreto.São elas:

1) Emocional e Espiritual: 
que compreende a missão da 
PE com os empreendedores 
e a de outras pastorais que é 
de cuidar e pastorear dando 

apoio, ajuda, suporte, orienta-
ção a espiritualidade defé, de 
esperança às famílias eparo-
quianosde nossa comunidade.

2) Orientação Profissional 
e Técnica: que incluireuniões, 
palestras,orientações técnicas 
individuais, com órgãos pro-
fissionais e parceiros volun-
tários para tirarem dúvidas, 
ajuda psicológica, orientado-
res de métodos eficazes em 
vendas, marketing,assuntos 
de RH, novas técnicas de 
trabalho home office, como 
aproveitar as redes sociais, 
lives, palestras motivacio-
nais, como apoio aos em-
preendedores afetados de 
algum modo e que estejam 
necessitando de ajuda com 
assuntos profissionais e téc-
nicos para melhor condução 
do seu empreendedorismo e 
seu negócio diante do novo 
cenário pós pandemia.

3) Rede de Contatos, Ne-
gócios, Serviços e Recoloca-
ção no Mercado de Trabalho: 
que tem como missão apoio e 
ajuda aos negóciosfamiliares 
de nossos paroquianos e de 
nossa comunidade, que é o 
de fazermos negócios entre 
os paroquianos, termos uma 
rede de contatos, conhecen-
do os negócios e serviços 
prestados pelo irmão com 
o qual convivemos durante 
as atividades religiosas em 
Cristo, dando preferência em 
fazer negócios,adquirindo 
produtos e serviços com 
nossos irmãos do bem.

Para que isso aconteça 
foi criado um grupo de 
“Negócios c/ FÉ PE PMJP”, 
nele existe uma rede de con-
tatos para expor, divulgar 
seu negócio, seu serviço 
ajudando e sendo ajudado 
em seus negócios, além de 

indicações entre os partici-
pantes. Para o paroquiano que 
queira participar,solicite na 
secretaria da paróquia, pelo 
telefone(17) 3304-6020, por 
algum dos coordenadoresde 
pastorais, pelo coordenador-
da PE Amélio (17) 99132-
7887 oupela coordenadora do 
CPP Renata (17)99711-4081. 

Para o futuro, há o plane-
jamento de uma plataforma 
digital que irá conter todos os 
contatos dos participantesco-
mo se fosse uma agenda dos 
empreendedores, com opção 
de consulta e busca pelas 
categorias de seus negócios 
e serviços. Assim, dar visibi-
lidade e direcionamento aos 
negócios, como também a 
realização de reuniões como 
o “Café com fé” uma reunião 
de espiritualidade, conheci-
mento, troca de informações, 
contatos e experiências em 
networking.

Neste grupo também 
haverá ajuda e apoio aos pa-
roquianos que foram afetados 
com a perda de empregos, 
para que não se sintam desam-
parados junto a nossa comu-
nidade do bem, assim serão 
acolhidos com a tentativa de 
recolocação no mercado de 
trabalho. Aceite fazer parte, 
pois juntos somos mais fortes!

Redes sociais da PE
https://instagram.com/pastoral-
doempreendedorPMJPRP
https://www.facebook.com/pas-
toraldoempreendedorPMJPRP
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JUNHO/202012

Na solenidade 
de Pentecostes 

retorno dos fiéis 
com 80 pessoas 

por missa na 
paróquia Menino 
Jesus de Praga


