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De volta à casa do Pai
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Amor de Avós

Dízimo: a prática da partilha 
iluminada pela fé

Avós são os pais com açúcar... 
Mas como os netos estão aproveitando 

este doce todo longe deles? 
Leia na página 10 os depoimentos de 
alguns avós de nossa comunidade e 
veja como eles estão tirando de letra 

este tempo de separação.
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Balanço Financeiro

É comum ao iniciarmos 
um ano ou uma nova etapa 
na nossa vida, ou mesmo 
antes de mudarmos de 
casa, fazermos uma lim-
peza. Para começar bem 
algo, é preciso limpeza!

Pois bem, quando nos 
propomos a mudar de 
vida, isso também se torna 
essencial. E se a mudança 
estiver relacionada à nos-
sa fé, esta limpeza atende 
pelo nome de “Perdão”.

Quando falamos em 
perdão das ofensas, a 
gente fala sempre como 
se tivéssemos que fazer 
um trabalho com outra 
pessoa. Na verdade,o que 
é preciso, antes, é que 
este trabalho seja feito 
conosco. Em psicologia, 
damos a isso o nome de 
RESIGNIFICAÇÃO, ou 
seja, a mudança de si mes-
mo. E a primeira mudança 
é, segundo São Francisco 
de Assis, que trabalhemos 
em nós a HUMILDADE. 

Quanto mais somos 
egoístas, orgulhosos e 
vaidosos (mesmo sem sa-
ber ou admitir que somos), 
mais difícil se torna a práti-
ca do perdão. O orgulhoso 
acredita ser melhor do que 
os outros e, portanto, ele se 
basta. O vaidoso, além de 
ter certeza de que é melhor 
que os outros, deseja que 
todo mundo saiba disso, 
que falem isso... deseja 
aparecer, pois depende de 
comentários alheios. Já o 
egoísta acredita que tudo 
precisa girar em torno dele. 

O orgulhoso se ofende 
quando? Simples: quando 
crê que não foi tratado 
como o melhor, uma vez 
que ele acredita ser. Já 
ovaidoso se ofende quan-
do percebe que não o re-
conhecem como melhor; e 
o egoísta quando enxerga 
que há mais pessoas no 
mundo que dividem com 
ele o mesmo espaço.

Se você não for egoísta, 

orgulhoso e vaidoso, cer-
tamente não se ofenderá! 
E assim não precisará 
perdoar ninguém. Diante 
disso, perceberá que o 
PERDÃO INCONDICIO-
NAL é um FATO, ou seja, 
se você muda a forma de 
se enxergar, de se ver no 
mundo, entenderá que 
o perdão é apenas uma 
consequência da forma de 
vida que escolheu para si 
mesmo.

Mas como mudar? Eis 
o desafio... Vamos a ele...

Pratique a empatia e a 
humildade: se tomarem o 
seu lugar, se sentarem à 
sua frente, não te derem 
valor como acredita que 
merece, não se importe, 
pois as coisas não depen-
dem do outro; o grande 
relacionamento, a grande 
questão é você e Deus! 
Quando você percebe 
que o outro é POBRE DE 
ESPÍRITO, resta rezar por 
ele, para que encontre 

PERDÃO INCONDICIONAL
o caminho de Deus. (Lc 
6,27-42).

Portanto, se você muda 
a forma como vê a si mes-
mo não é tão difícil perdoar. 
Você se ofende, na verda-
de, porque enxerga só a si 
mesmo! Olhe para Jesus 
na cruz, sendo esbofete-
ado, cuspido, açoitado, 
injustiçado... ainda assim, 
Ele olhou para o céu e 
disse:“PAI, perdoa-lhes 
porque eles não sabem o 
que fazem”.

O perdão precisa ser LI-
BERADO. Muitas pessoas 
amargas, depressivas, afli-
tas, mal resolvidasesper-
neiam, dão show, jogam 
a culpada sua infelicidade 
nas fraquezas dos outros, 
sepultam dentro de si o 
veneno e o lixo dos ou-
tros, perdem a alegria e a 
espontaneidade. Perdem 
a grande chance da con-
vivência fraterna. E, com 
isso, não é alguém livre 
porque quer ser o centro 

das atenções.Ficam me-
lindrosas, são impiedo-
sas para esconder suas 
próprias fraquezas. Não 
admitem nada de positivo 
em quem o maltratou. Acu-
sam o tempo todo. 

Olhem a TERNURA 
DE JESUS!! Aja com 
compaixão: LIBERA O 
PERDÃO! Orem pelos que 
o ofenderam, falem bem, 
pratiquem o bem a quem 
lhes ofendeu.

VAMOS LIBERAR O 
PERDÃO! 

Quando? HOJE!!!!
Um santo e abençoado 

mês de julho para vocês!

Pe. Sílvio Roberto dos Santos
Pároco
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Larissa
Freitas

As adaptações do sistema de 
ensino aconteceram muito 
rapidamente, assim que a 

pandemia se instalou, pois foi neces-
sário encontrar uma saída imediata 
para que os alunos não começassem 
o ano de 2021 muito atrasados no 
plano de estudo.

Para entendermos os maiores desa-
fios ocasionados por essas alterações, 
conversamos com professores, pais e 
alunos que tiveram que se adaptar aos 
novos dispositivos tão rapidamente 
quanto elas foram disponibilizadas. 

Angela Bellodi, professora de 
matemática da rede estadual de São 
Paulo, contou que sua maior dificulda-
de foi aprender as novas ferramentas 
de trabalho: “Apesar de já contar com 
a ajuda da tecnologia e de lousas in-
terativas na sala de aula, nunca havia 
tido necessidade de aprender a lidar 
com o que estamos fazendo agora. 
Para mim, que já leciono há 30 anos e 
estou prestes a me aposentar, foi todo 
um processo. Mas o próprio sistema 
de ensino foi nos auxiliando e eu fui 
pedindo ajuda para quem já sabia, 
para quem era mais jovem”. 

Para os pais Luciana Fabricio 
Picazio e Matheus Nassif Picazio, 
pais de três lindas meninas em idade 
escolar, a adaptação com as crianças 
em casa não foi tão complicada quanto 
temiam: “No começo, ficamos meio 
preocupados se iríamos dar conta, 

A pandemia e contato com novas tecnologias educacionais

Família Picazio
Professora Angela

uma mistura de preocupação e medo. 
Adaptamos a sala de casa para uma 
sala de aula e até hoje está assim, e nos 
saímos até que bem”, conta Luciana.  
O comprometimento aos estudos que 
as meninas já têm também facilitou 
o processo. “As meninas são muito 
estudiosas e não é difícil mantê-las 
em uma rotina. Acordam cedo, se 
arrumam e vão para o computador 
assistirem às aulas, depois almoçam, 
descansam e vão fazer os deveres da 
escola. Como profissionais da área 
da saúde, eu e meu esposo temos um 
estresse dobrado com essa situação 
que estamos vivendo. Chegamos em 
casa e tem todo um ritual a ser seguido, 
o que é cansativo depois de um dia 
intenso de serviço. Temos que fazer 
o jantar e à noite tenho que rever as 
tarefas das meninas, mas estamos 
dando conta”, conclui ela.

Apesar da dificuldade, tanto a 
professora Angela quanto Luciana 
e Matheus concordam que as aulas 
online foram uma maneira eficaz 
de remediar a situação escolar das 
crianças.

“Eu acredito que é uma ótima 
maneira de atingir os alunos, prin-
cipalmente aqueles que gostam de 
estudar, dedicados. Os que não se 
interessam nem na sala de aula, nem 
a distancia estão se interessando. O 
governo disponibilizou várias fer-
ramentas para os alunos, centro de 
mídias, aplicativos, internet grátis. 
É bom para os alunos que aprendem 
novas tecnologias além do que estão 
acostumados (como redes sociais e 
jogos, por exemplo) e também para 
nós, professores, para conhecermos 
mais do ensino a distância”, relata 
Angela.

Para Luciana, “é um alívio saber 
que pelo menos as meninas estão 
tendo aulas praticamente no ritmo 
normal, com muitas atividades e 
deveres a fazer”.

As gêmeas e estudantes do 6º ano 
do ensino fundamental II, Marcela e 
Rafaela Picazio, de 11 anos, também 
nos contaram um pouco sobre como 
receberam a notícia de que teriam 
aulas online: “Quando recebemos 
a notícia ficamos felizes por poder 
estudar no conforto da nossa casa, 
porém, com o tempo, fomos sentindo 
saudades dos nossos amigos e profes-
sores. Também achamos mais fácil de 
nos distraircom alguma situação que 
esteja acontecendo na casa ou com 
os próprios alunos no computador”, 
relataram as meninas.

Até mesmo as maiores recla-
mações em relação à escola agora 
despertam saudades: “A própria 
conversa dos alunos na sala de aula 
que atrapalhava e agora dá saudade, e 
também das broncas dos professores” 
concluem.

É claro que as realidades diversas 
dos estudantes determinam o tama-
nho da consequência que terão de 
enfrentar quando tudo se normalizar, 
já que, infelizmente, não são todos 
que têm acesso à energia elétrica, 
computadores, internet, ou espaço e 
tranquilidade em casa para ter aulas 
e estudar com afinco. 

Mesmo assim, alguma atitude 
precisava ser tomada pelo governo 
em relação à educação e, apesar de 
sabermos que muito mais poderia ter 
sido feito, tentamos encontrar paz 
sabendo que, ao menos,algo foi feito.

No dia 24 de junho, o governo 
de São Paulo anunciou o retorno 
gradativo das aulas presenciais nas 
escolas a partir de 8 de setembro deste 
ano, e a proposta vale tanto para a 
rede privada quanto para a pública. 
Mas as aulas online continuarão, em 
paralelo com as aulas físicas, já que, 
inicialmente, o retorno é de somente 
35% dos alunos.

As novas regras, evolução de 
etapas e protocolos de segurança 
relativos à volta às aulas podem ser 
encontradas no site da Secretaria da 
Educação do Estado de 
São Paulo.
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• ENERGIA FOTOVOLTAICA

A Paróquia Menino Jesus de Praga tem um 
alto custo com energia, chegando em alguns 
meses no verão a ultrapassar nove mil reais. 

Diante disso, surgiu a ideia de instalar energia solar. 
Serão 124 painéis solares espalhados pelo telhado. 
O projeto começa a sair do papel este mês com 
previsão para término em setembro. É preciso uma 
homologação do sistema junto à  concessionária 
de energia.  Para o investimento, a comunidade 
realizou uma campanha de arrecadação de dinheiro. 
O objetivo era de duzentos e trinta mil reais, como 
afirma o Luiz Eduardo Ramos, tesoureiro: “Conse-
guimos o valor aproximado de cento e setenta mil 
reais. Mas devido a necessidade de contribuição à 
Diocese e também pela inadimplência, o valor teve 
uma redução de sessenta mil.” 

A novidade ainda não será o suficiente, mas 
dará uma redução na conta de energia de 20%. 

Luiz Eduardo ainda conta que durante a preparação 
tiveram uma surpresa: “O projeto inicial seria  que 
a instalação fosse feita sobre o telhado da Igreja. 
Porém, devido a problemas estruturais, não tive-
mos como obter o ART (documento que autoriza 
a instalação) sobre o telhado da Igreja. Com isso, 
tivemos que mudar todo o planejamento e teremos 
que fazer sobre o telhado do salão paroquial. Devido 
à necessidade de reforço deste telhado, tivemos que 
trocá-lo e colocar telha sanduíche, um gasto que não 
estava previsto de quarenta mil reais.”

A Paroquia ainda está precisando de doações.
Caso tenha interesse, é só procurar a secretaria 
paroquial. “Inclusive muito importante 
frisar que a nossa paróquia tem muito 
por fazer nas instalações em geral e sem a 
ajuda da comunidade nada disso 
é possível”, disse Luiz Eduardo.

Instalações começam neste mês; paróquia ainda precisa de recursos

Gabriel 
Bonfim
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Karina  Catelan

Todos nós vivemos um momento 
novo e um tanto desafiador; se rein-
ventar tornou-se algo comum em nosso 
meio e não foi diferente em relação ao 
recebimento do dízimo. Hoje, graças a 
Deus, temos tecnologias que nos per-
mitem, mesmo a distância, contribuir 
e apoiar a paróquia que frequentamos. 

O mês dedicado ao dízimo vem 
fortalecer em nós que, por mais difí-
cil que seja o momento, precisamos 
apoiar a nossa comunidade paroquial 
através das alternativas existentes 
e assim ajudar a igreja honrar seus 
compromissos mensais.  Conversamos 
com os coordenadores da pastoral do 
dízimo, Manoel De Cesare Filho e Joicy 
De Cesare para falar sobre como tem 
sido a arrecadação do dízimo em nossa 
paróquia e sua importância em tempos 
de pandemia. 

mm: Por que devemos devolver 
o dízimo? 

Muitos nos perguntam quais as ra-
zões que motivam o cristão a devolver 
o dízimo, permitindo assimque a Igreja 
Católica desenvolva suas atividades 

nas dimensões religiosa, missionária e 
social. A resposta é bastante simples: a 
motivação mais consistente é a fé, pois 
pela fé em Deus o dizimista é levado ao 
compromisso para com a Igreja, a fide-
lidade ao compromisso faz crescer sua 
confiança e a confiança desperta a sua 
gratidão a Deus, fonte de todo o bem.

mm: Como devemos compreender 
o dízimo? 

O Dízimo deve ser compreendido 
como resposta livre e amorosa ao 
Deus que tudo nos oferece. Na leitura 
da bíblia encontramos várias citações 
sobre o assunto, com ela vemos que o 
dízimo é compromisso de toda pessoa 
de fé. Esta é uma prática desde o Antigo 
Testamento; os primeiros cristãos que 
agiram assim permitiram que chegasse 
até nós a mensagem de Jesus Cristo. 
Dessa forma, podemos afirmar que é 
nosso dever fazer com que as futuras 
gerações também conheçam a Deus.

O cristão, ao tornar-se dizimista, 
observa de forma clara a retribuição 
de Deus ao seu gesto de partilha por 
tudo que recebe gratuitamente. Dízimo 

A Pastoral Diocesana do Dízi-
mo está promovendo no Facebook 
Diocese de São José do Rio Preto 
uma série de reflexões diárias sobre 
o significado, o valor e a importân-
cia do dízimo para as comunidades. 
Assista!

Julho, mês do dízimo: a sua importância 
e os desafios durante a pandemia

“Cada um dará segundo o que tiver, em proporção das bênçãos que o Senhor, 
teu Deus, lhe tiver dado” (Deuteronômio 16, 17)

Fique Sabendo!

é dom, partilha e ação amorosa com a 
igreja e com os irmãos.

mm: Para que é utilizado o dízimo 
arrecadado? 

Na nossa paróquia Menino Jesus 
de Praga,o dízimo é usado para pagar 
todas as despesas ordinárias como, por 
exemplo:  salário dos padres, salários 
dos funcionários, despesas com energia 
elétrica, telefonia, internet, materiais de 
limpeza, insumos para aulas de cate-
quese, crisma, cursos e também oferece 
subsídioas pastorais da comunidade 
para que desenvolvam suas atividades.

mm: Conte um pouco para nós 
sobre a pastoral do dízimo

Aqui na paróquia temos uma 
pastoral do dízimo já consolidada há 
muitos anos,desde que a paróquia foi 
implantada. Essa pastoral é composta 
por pessoas de boa vontade que se 
doam como voluntários para receber a 
devolução do dízimo dos paroquianos. 

A equipe está sempre engajada e 
disposta a ajudar, sempre estamos nas 
missas no fundo da paróquia para faci-
litar a devolução do dízimo, porém com 
esta pandemia que estamos vivendo e 
a não realização de missas presenciais, 
a paróquia teve que se reinventar na 

questão dos recebimentos do dízimo.

mm: Quais são as opções para 
devolver o dízimo no tempo de pan-
demia? 

A devolução do dízimo pode ser 
feita das seguintes formas: por depósito 
bancário, diretamente na secretaria 
paroquial ou por meio de um aplicativo 
que foi desenvolvido especialmente 
para esse momento tão difícil pelo qual 
estamos passando.

mm: Gostariam de deixar algum 
recado ou agradecimento? 

Nós, da pastoral do dízimo, junta-
mente com nosso pároco Silvio Roberto 
dos Santos, gostaríamos de nesse mês 
de julho dedicado ao dízimo e aos dizi-
mistas, agradecer por todos que foram 
fiéis na devolução do dízimo mesmo 
em meio a essa pandemia, que não 
mediram esforços para continuar sendo 
fiéis ao compromisso do dízimo. Nosso 
muito obrigado e que Deus 
continue os abençoando, 
protegendo e cumulando 
de muita saúde e alegrias.
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Luane Rodrigues de 
Paula

Já Luane Ro-
drigues de Paula, 
especialista em 
geriatria e clínica 
médica, fala so-
bre os idosos que 
fazem parte do 
principal grupo de 
risco da Covid-19. 
“Os idosos são os 
mais susceptíveis à 
forma mais grave 
da doença e ao psi-
cológico abalado. 
Temos que controlar com cautela e 
carinho suas doenças crônicas. É ne-
cessário que se adaptem à nova rotina 
de isolamento, usando máscaras, oran-
do em suas casas; e jamais podemos 
esquecer que Deus está 
nos protegendo. Logo, 
tudo isso vai acabar.”

Coragem: sentimento necessário 
em momentos difíceis. Fé: sempre 
necessária e ainda mais evidente em 
meio a uma pandemia. O medo sempre 
vai existir, mas é preciso enfrentá-
-lo com coragem e fé. É isso que os 
profissionais da saúde estão fazendo 
na linha de frente do combate ao co-
ronavírus. O trabalho dos médicos e 
enfermeiros é intenso. São os heróis 
da vida real, fora dos quadrinhos e dos 
filmes.“O amadurecimento pelo qual 
minha filha passou, eu nunca tive na 
minha carreira. Eu trabalhei por anos 
como médica da Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) e, infelizmente, já vi 
muita gente morrer. Mas ver duas, três, 
quatro pessoas morrerem no mesmo 
dia eu nunca vi. Ela viu.” 

Mariana Lemos é recém-formada 
em medicina e está fazendo um estágio 
em geriatria em São Paulo. Ela é filha 
de Maria Angélica Benes Teixeira 
Lemos, médica especialista em car-
diologia, que trabalha no Hospital 
de Base. Desde o início de março, 
Mariana está cuidando de pacientes 
contaminados pelaCovid-19. 

Depois de três meses com essa 
mesma rotina, Mariana estava exaus-
ta, chorava todos os dias. Tinha que ser 
muito forte para ver pessoas morrendo 
o tempo todo, por isso, a mãe insistiu 
para que viesse passar um tempo com a 
família. Com poucos dias em São José 
do Rio Preto, os sintomas apareceram. 
Logo, o chefe do estágio teve o exame 
confirmado para coronavírus. Sendo 
assim, ela fez o teste, que também 
deu resultado positivo.

Durante 14 dias, a jovem precisou 
ficar isolada dentro da própria casa. 
Segundo a mãe, foi muito difícil. “Eu 
não podia nem entrar no quarto dela 
para pegar na mão, apoiar, abraçar e 
ficar perto durante esse período. É uma 
doença muito cruel, o ser humano foi 

Maria Angélica 
e Mariana 
com a família 
(marido e filho)

Hermony Aparecida Del Conte

Rita de Cássia Helú Mendonça Ribeiro

Na linha de frente
feito para ficar junto. Eu apenas for-
necia água, comida, mas nem sequer 
podia vê-la.”

Maria Angélica afirma que unir a 
fé com a medicina foi fundamental. 
Como médica, ela conta que nunca 
deixa a esperança do paciente ir 
embora, sempre o faz  lembrar que 
há um Deus que ama e quer ver as 
pessoas bem. “Ninguém fica doente 
porque Deus quis, mas sim por con-
sequência de atitudes ou por coisas 
que simplesmente acontecem na vida 
da gente. Precisamos enfrentar com 
coragem e fé.”

Quando a filha ficou doente, a 
médica lembrou da época em que 
o padre Sílvio esteveinternado. “Eu 
sempre perguntava para um amigo 
meu sobre o estado de saúde do 
padre, até que um dia eu parei, pois 
pensei: se eu creio em Jesus e creio 
que existem milagres e a proteção de 
Deus, preciso rezar e crer que ele vai 
melhorar”, explica.

Foi assim também com a filha. Ma-
ria Angélica não fez o papel de médica 
nessa hora, não ficou preocupada com 
porcentagens e dias críticos. É claro 
que ela auxiliou Mariana, ficou atenta 
aos sinais, perguntou frequentemente 
como é que estava se sentindo, mas, 
naquele momento, como mãe e cristã, 
a solução foi pedir para Nossa Se-
nhora. “Mãe, Deus me deu Mariana 
e apenas ele pode me tirá-la, mas 
você também é mãe dela, então, por 
favor, cuide dela e interceda por ela 
por mim”, foi o seu pedido.

Graças a Deus e a Nossa Senhora, 
Mariana já é considerada recuperada 
da doença. Ela precisou voltar para 
São Paulo pararetomaro estágio. “Foi 
uma ação de Deus, não tenho dúvidas 
disso. Recebemos uma imensa bênção 
aqui na nossa casa”, conclui Maria 
Angélica.

Além disso, outros 
profissionais da saúde 

que frequentam a Paróquia 
também nos deixaram os 

seus depoimentos. 

Rita de Cássia Helú Mendonça 
Ribeiro é enfermeira e trabalha dando 
aulas na Faculdade de Medicina de 
Rio Preto (Famerp). Ela acompanhava 
os alunos nas aulas práticas dentro 
do hospital, mas, com a pandemia, 
tudo mudou. “Temos que lidar com 
uma nova perspectiva e com a ins-
tabilidade não sabemos o que irá 
acontecer. Agora, percebemos ainda 
mais a necessidade do profissional 
de enfermagem, que são verdadeiros 
heróis. É necessário ter uma valoriza-
ção financeira também, com um piso 
salarial digno.”

A médica especialista em psi-
quiatria, Maria Cristina Cardoso de 
Toledo Góes, afirma que a procura por 
ajuda e por fortalecimento emocional 
aumentou consideravelmente durante 
este período. As pessoas buscam por 
palavras de esperança e conforto. 
Com isso, além da valorização dos 
profissionais que estão na linha de 
frente, ficou evidente a necessidade do 
especialista em saúde mental. “Nesse 
momento, também é muito importante 
se preocupar com o estado de saúde-
-mental dos profissionais da linha de 
frente. Eles precisam de suporte e 
ajuda”, menciona.

Ingrid 
Bicker

A enfermeira Hermony Aparecida 
Del Conte, que frequenta a nossapa-
róquia e é coordenadora do grupo de 
oração, trabalha em UTI há 14 anos. 
Ela deixa seu depoimento sobre a 
experiência em cuidar de pacientes 
contaminados pela Covid-19. “O 
sentimento é de que estamos ali para 
oferecer o melhor cuidado ao paciente 
nesse momento tão difícil para ele e 
sempre embasados cientificamente 
para realizar o tratamento da forma 
mais adequada. É importante lembrar 
sempre que Deus está conosco em to-
dos os momentos e que Ele nos fornece 
a força necessária para desempenhar 
da melhor forma o nosso trabalho.”

Hermony conta que a mudança 
de rotina acontece na gravidade 
dos pacientes. Aqueles que estão 
contaminados como coronavírus 
são considerados graves e instáveis 
hemodinamicamente. Muitas vezes, 
respiram com ajuda de aparelhos, 
necessitam de drogas vasoativas para 
a melhora da instabilidade e qualquer 
manipulação altera todo o quadro de 
padrão respiratório deles. São pacien-
tes que precisam de toda a atenção 
direcionada a eles. Normalmente, 
ficam sedados em uso de ventilação 
mecânica por muitos dias. “Precisa-
mos usar Equipamentos de Proteção 
Individual para nos proteger e, com 
isso, gastamos mais tempo nesses 
cuidados. Existe ainda o desgaste 
emocional de ver o sofrimento do 
paciente, sem contar que temos que 
lidar com o medo da contaminação, 
muito maior em contaminar outras 
pessoas.”
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Maria Paula 
Laguna

O dia de Corpus Christi, 
uma das datas mais co-
memoradas da Igreja 

Católica, neste ano foi diferen-
te. As igrejas, os sacerdotes, os 
fiéis, enfim, todos precisaram 
adaptar a comemoração para 
que ela pudesse acontecer 
mesmo com o distanciamen-
to, e todos os cuidados com 
a higiene. 

Foi pensando nessas mu-
danças e no que fazer neste 
dia, para que ele fosse tão 
especial como em todos os 
anos, que a equipe de liturgia 
da Paróquia Menino Jesus de 
Praga teve algumas ideias. 
Além de fazer uma adoração 
do lado de fora da igreja, eles 
resolveram adaptar o tradicio-
nal tapete colorido de Corpus 
Christi, por um minitapete, 
com cestas, para a arrecadação 
de máscaras. 

“Quando nós, da equipe de 
liturgia estávamos pensando o 
que faríamos neste dia, como 

Durante o ano todo, em 
todas as épocas, a pastoral dos 
Vicentinos, por meio de três 
conferências, a Menino Jesus 
de Praga e a Maria Mãe de Jesus 
(da paróquia), e a São Pedro (da 
capela), ajuda os mais necessita-
dos. Em meio a essa pandemia, 
muitas famílias que já viviam 
com o pouco, hoje não têm mais 
nenhuma fonte de renda. Com 
essa situação, os vicentinos estão 
fazendo um complemento para 
as cestas básicas das famílias.

“A cada 15 dias, nós estamos 
levando uma média de 6kg de 
carne por família, dentre carne de 
frango, moída, suína e linguiça. 
Além de frutas, legumes e uma 
bandeja com 48 ovos”, explicou 
Maury Cesar Castro, confrade 
vicentino da conferência Maria 
Mãe de Jesus. 

Ele explicou que, atual-

mente, são cerca de 40 famílias 
cadastradas, que são assistidas 
pelas duas conferências da 
paróquia, mais a da capela. 
“Assistimos efetivamente com 
alimentos, remédios, fralda e até 
ajuda de aluguel quando neces-
sário, durante essa pandemia. E 
o que de maior necessidade eles 
precisam para sobreviver. Nós 
acompanhamos essas famílias 
com visitas domiciliares para a 
leitura do Evangelho, e ajudar na 
parte espiritual delas também”, 
disse Maury. 

“A meta principal do vicen-
tino, é fazer o que Jesus pediu 
aqui na terra: ajudar o próximo. 
Nós ajudamos para que todos 
possam viver com dignidade, 
tentamos diminuir o sofrimento 
e a dor de quem precisa. É muito 
gratificante poder ajudar, colo-
car a ação, na oração”, falou o 

confrade Maury.
Como a arrecadação dos 

alimentos nas missas foi pre-
judicada, muitos paroquianos 
estão envolvidos para conseguir 
arrecadar alimentos, de todas as 
formas possíveis. E com isso, as 
três conferências da comunidade 
estão conseguindo ajudar várias 
outras. 

Conferência Maria Mãe de Jesus, 
presidente: Rafaele Anatrielo 

Conferência Menino Jesus de 
Praga, presidente: Marcelo Doro 

Conferência São Pedro, 
presidente: Sebastião Brandi

O Pedágio do Bem, que 
arrecadou todo tipo de 
roupas, desde camisetas, 

blusas de frio, até roupas de 
cama, foi realizado no dia 20 de 
junho. A ideia surgiu do desejo 
que os dois grupos, JUPAC e 
AJEC, tinham, desde antes da 
pandemia, de fazer alguma ação 
em conjunto. “Depois que tudo 
isso começou, com muitas pes-
soas passando dificuldades, nós 
resolvemos unir a ideia e fazer 
acontecer a campanha. Além de 
ser uma forma de poder reen-
contrar os amigos dos grupos, 
e matar a saudade, mesmo que 
de longe, cada um dentro do seu 

carro. Foi muito legal ver todos 
abraçando a mesma causa. A 
igreja toda, as pastorais, todos 
abraçaram a causa”, explicou a 
coordenadora do JUPAC, Laura 
Vilela. 

Para evitar aglomeração e 
manter o distanciamento, os 
coordenadores dos dois grupos 
(José Victor, Laura, Bruna, 
Gessica, Pedro e Paulo Victor) 
ficaram na porta lateral da 
igreja recebendo as doações, 
enquanto as pessoas passavam 
de carro. Para deixar o clima o 
mais parecido com os grupos, 
eles colocaram até música. “Nós 
entregamos uma lembrancinha 

O AmOR ATRAVés dA ObRA – ações de caridade 
promovidas por diferentes grupos de nossa paróquia

EquIpE dE LITuRGIA: AJEC E JupAC:

VICENTINOs

para quem doou, para ter um 
estímulo maior, e lembrar um 
pouco tudo o que vivemos no 
grupo”, disse Laura. 

“Como nós conseguimos 
arrecadar muita coisa, acabamos 
dividindo em quatro lugares 
diferentes. A Pastoral dos Vicen-
tinos nos ajudou a direcionar as 
doações para a Associação Ma-
dre Teresa de Calcutá, o Lar São 
Vicente de Paula, a Capela São 
Pedro e a Creche Irmã Julieta”, 
explicou uma das coordenadoras 
do AJEC, Bruna Hadad. 

“Acreditamos ser muito im-
portante esse tipo de ação tanto 
para quem recebe essa ajuda, 
que acaba sendo um pouco 
esquecido em meio a tudo que 
estamos vivendo. Mas também 
por nós mesmos, pelos grupos, 
porque foi uma forma de fazer 
com que todos os adolescentes 
e jovens que frequentam os 
grupos estivessem presentes, e 
é um jeito de manter os jovens 
ativos, firmes na caminhada. Foi 
muito bacana!”, finalizou Laura. 

não poderia ter a procissão, 
surgiu a ideia de ter uma 
adoração ao lado de fora da 
paróquia. Em todos os anos, 
nós fazemos o tapete e arreca-
damos alguma coisa. Já teve 
artesanato, enxoval de bebê, 
e ficamos pensando no que 
fazer. E pensando no momento 
que estamos vivendo, surgiu a 
ideia de fazer o minitapete e 
arrecadar máscaras”, explicou 
Lilian Bonora, integrante da 
equipe. 

Foram arrecadadas cerca 
de 500 máscaras, que foram 
todas doadas para o Hospital 
Bezerra de Menezes. “Fica-
mos surpresos com o número 
de doações que recebemos. 
Nós ficamos muito felizes de 
conseguir ajudar, foi muito 
importante para nós poder 
fazer essa ação; nos deu uma 
sensação de conforto, um sen-
timento de gratidão na alma 
e no coração, porque em um 
momento como o que estamos 
vivendo é muito prazeroso po-
der ajudar uma instituição que 
tanto ajuda a outras pessoas”, 
finalizou Lilian. 

Além da equipe de litur-
gia (Nonato, Lilian, Elzinha, 
César e Francine), a coordena-
dora do CPP, Renata, também 
fez parte da ação.
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Gabriela 
Garcia

A mudança da rotina nas 
celebrações eucarísticas na 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga em Rio Preto foi pos-
sível de ser vivenciada por 
quem participou das missas 
nos últimos dias. 

Se por um lado a incerteza 
de um momento novo e de-
safiador ocasionado pela pan-
demia do coronavírus ainda 
é uma frequente para muitas 
pessoas, por outro, o cuidado 
e a segurança da comunidade 
com os fiéis trouxeram ainda 
mais a certeza de que a luta 
pela causa e a doença é uma 
responsabilidade de todos 
nós.

Com um público reduzido 
e cumprindo rigorosos cuida-
dos sanitários, as missas fo-
ram retomadas no último dia 
trinta de maio. Para participar 
foi necessário retirar senha 
na secretaria paroquial, usar 
máscara de proteção, além 
de higienizar as mãos, os pés 
e também ocupar espaços 
respeitando as marcações 
de distanciamento entre os 
bancos.

Para muitos paroquianos, 
participar desse reencontro 
com o templo eucarístico 
foi muito importante neste 
momento.

“Foi uma graça de Deus 
estar na nossa amada Paró-
quia no primeiro domingo 
do retorno às missas e ter 
a oportunidade sublime de 
voltar à casa do Pai todo o 
domingo no dia do Senhor”, 
afirma Tatiane Michele, 39, 
que participou das celebra-
ções em nossa comunidade.

Segundo ela, as medidas 
de segurança elaboradas 
pela paróquia contribuíram 
assiduamente para que as 
missas ocorressem com muita 
tranquilidade por todos os 
fiéis.“O amor prevaleceu em 
cada detalhe seja no cuidado 
que tiveram desde ao entrar 
na Igreja com a higienização 
dos pés e mãos com álcool gel; 
a exigência para a utilização 
de máscara; a orientação 
carinhosa para evitar que 
pessoas do grupo de riscos, 
idosos ou crianças menores 
de 13 anos; o auxílio gentil 
para me encaminhar ao local 

A amizade, sobretudo neste tempo que estamos viven-
do de pandemia, de privação de liberdades, de fazermos 
nossas atividades, de estarmos próximos daqueles que 
queremos bem, tem se mostrado ainda mais importante.  e 
isso incluem os nossos amigos. Mas diante deste cenário é 
comum nos sentirmos impotentes e, então, nos perguntamos 
de que modo podemos aliviar os sofrimentos, a solidão dos 
outros e também as nossas? Podemos servir aos demais 
com a nossa amizade, nos fazendo próximos, utilizando as 
ferramentas da tecnologia a nosso favor, colocando um tom 
sobrenatural ao utilizá-las, nos servindo delas para estarmos 
mais pertos. Tendo em vista como podemos amar e assim 
servir as pessoas com a nossa amizade, procuremos com 
aquilo que está ao nosso alcance fortalecer nossas amizades, 
semear esperança.

Nestes tempos de tanta dificuldade, procurei por duas 
pessoas da comunidade para que pudessem dividir conosco 
como está sendo o dia a dia do confinamento social sem 
a presença dos amigos, já que o dia deles é comemorado 
em 20 de julho.

Intensa, mesmo que pela internet
“Quem convive comigo sabe o quanto sou intensa em 

minhas amizades, adoro abraçar, está com a casa cheia de 
amigos porque realmente amigos são verdadeiros tesouros. O 
confinamento devido à pandemia modificou completamente 
as relações entre as pessoas, o que pra mim inicialmente 
não foi nada fácil, pois os amigos nos ajudam em diversos 
momentos da vida e, como enfrentar uma pandemia, esse 
distanciamento social sem quem amamos por perto? Tive 
que inovar, procurar soluções, assim tenho recorrido à 
internet, whatsapp, chamadas de vídeo, ligações telefôni-
cas diariamente, assisto as lives que o acampamento nos 
proporciona que são verdadeiras bênçãos. Isso tudo para 
apaziguar tanta saudade. Mas pensando sob outro ângulo 
vejo que estamos crescendo muito, valorizando o que re-
almente tem relevância. Na minha vida em primeiro lugar 
está DEUS, não sou absolutamente nada sem Ele e nesse 
momento peço muito a DEUS e ao ESPÍRITO SANTO para 
que nos ilumine e nos dê sabedoria para passarmos essa 
fase, porque tenho muita fé que vai passar porque JESUS 
ESTÁ NO COMANDO SEMPRE.”

Ana Cristina Viali de Barros Bacherini

Uma batalha a ser vencida no dia a dia
“Como eu vou te responder isso... que estou sofrendo 

muito. Uma batalha comigo mesma! Eu tenho uma amiga 
– a Rosa Helena - e somos amiga-irmã, pois temos uma 
história linda entre nós. Nos tornamos amigas em comum 
depois que minha amiga se tornou vizinha; descobrimos 
que ela era amiga da minha irmã, inclusive conviveu com 
ela, antes de falecer há quase 40 anos. Essa minha amiga 
veio ser minha vizinha há 30 anos e somos amigas até hoje. 
Nesses tempos de pandemia, gostaria demais poder conver-
sar com ela, já que compartilhamos tudo, vivemos todos 
os momentos juntas, e agora, estamos separadas, inclusive 
perdi o nascimento da bisneta dela. Mas mantenho contato 
por telefone e conseguimos nos encontrar com todas as 
medidas de prevenção. É difícil, mas dá para viver amor, 
amizade, mesmo com a distância. Ficar longe dos pais, dos 
amigos é complicado”. 

Célia Regina Fugiwara Macedo

Como as amizades têm sido mantidas 
nestes tempos de pandemiaDe volta à casa do Pai

Paroquianos comentam sobre como foi o retorno das missas 
presenciais na comunidade em tempos de pandemia

Victor 
Dodorico

correto para sentar no banco; 
as informações para evitar 
qualquer contato físico, as ja-
nelas abertas para circulação 
de ar, bem como o cuidado 
amável que tiveram na hora 
da oferta e, principalmente, 
com a nossa higienização das 
mãos para receber a Santa 
Eucaristia, tudo sem sair do 
banco em que permaneci do 
começo ao fim da celebração, 
afirma Tatiane”.

Quem também se emocio-
nou com o retorno das missas 
presencias da nossa Paróquia 
foi a Camila Maria Furlanetto, 
39, que comenta um pouco 
sobre esse sentimento que é 
um misto de emoção, carinho 
e gratidão.

“Retornar às missas pre-
senciais da nossa comunidade 
foi muito marcante, pois por 
mais que durante todo esse 
período acompanhamos as 
missas e nossas atividades re-
ligiosas pelos canais digitais, 
estar dentro da igreja, desse 

calor dos fiéis, da comunidade 
e diante ao altar é diferente. 
A presença que sentimos de 
Cristo é diferente, foi emo-
cionante”, completa Camila.

Diante do aumento do nú-
mero de casos do Covid – 19 
em Rio Preto nos últimos dias 
e como uma maneira preven-
tiva afim de evitar qualquer 
risco de disseminação do 
vírus em nossa comunidade, 
as missas presenciais foram 
suspensas a partir do último 
dia vinte e seis de junho na 
Paróquia Menino Jesus de 
Praga e na Capela São Pedro 
por tempo indeterminado.

As celebrações eucarís-
ticas ocorrem normalmente 
às 19h no sábado, e às 18h 
no domingo, e são transmi-
tidas no Canal do Youtube e 
mídias sociais da 
Igreja – Facebook 
e Instagram.
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A pandemia tem sido 
motivo de muitas coisas 
ruins, mas o isolamento so-
cial também trouxe muitas 
reflexões, novas adaptações 
e muita fé. Em um momento 
tão delicado como este, as 
pessoas tiveram que se adap-
tar a muitas coisas novas, tal 
como conviver em família o 
dia todo, trabalhar de casa, 
ver a família através de vi-
deochamada ou até mesmo 
ter a coragem de enfrentar 
os hospitais nessa época de 
medo.

Adriane Cirelli, frequen-
tadora da Paróquia e diretora 
da AACD (Associação de 
Apoio a Criança Deficiente) 
conta que pra ela a pande-

mia teve um significado 
muito diferenciado, uma 
vez que teve que frequentar 
o hospital por duas vezes. 
A primeira foi por ter duas 
tias idosas e solteiras que 
ficaram doentes e dependem 
dela, e a outra foi por ter tido 
uma infecção e por isso ficou 
hospitalizada.

E além de passar por es-
sas questões, teve a tristeza 
de ter que fechar as portas 
da Associação, que é tão 
importante na vida das mães 
e, principalmente, de seus 
filhos. Com isso, Adriane 
deixa uma reflexão muito 
interessante: “Quando surge 
a necessidade, você se veste 
de fé e enfrenta o desafio pra 

cuidar do outro e meu mantra 
sempre será: sou vacinada no 
sangue de Jesus”.

Para Marcela Pinoti, 
assessora de imprensa e 
redatora da Pascom na 
nossa paróquia, a maneira 
de enfrentar o isolamento 
foi confiando totalmente 
em Deus para que Ele faça 
o melhor. Ela diz que o 
isolamento trouxe medo, 
insegurança, angústia, ins-
tabilidade física, financeira 
e emocional e novas manei-
ras de se reinventar.“Estar 
diante do desconhecido e 
da impotência de decisões 
mexe com toda a estrutura 
que achávamos que estava 
sob controle. Pra mim, a 

lição que fica é que estamos 
aprendendo a cada dia o real 
valor da solidariedade, da 
compaixão e da valorização 
do importante: da vida.”

Edimilson Silva é fre-
quentador da Paróquia e diz 
que teve um pouco de difi-
culdade no começo da qua-
rentena, pois a mudança na 
rotina trouxe certa ansiedade 
e um pouco de desespero. 
Mas com o passar dos dias, as 
coisas foram mudando e ele 
foi se adaptando a essa nova 
realidade, fazendo reuniões 
a distância, conversando 
com parentes e amigos ape-
nas por meios eletrônicos, 
participando na medida do 
possível dos eventos da 

Paróquia e acompanhando 
as missas da forma que é 
possível também.

“Analisando hoje o que 
mudou, posso dizer algumas 
coisas: de uma forma geral eu 
estou mais sereno, tranquilo; 
vejo que coisas que às vezes 
tinham muita importância, 
hoje não são tão importan-
tes assim. Agradeço a Jesus 
por estar sempre ao meu 
lado e nesses momentos tão 
difíceis, me possibilitando 
encontrar a felicidade nas pe-
quenas coisas e nas atitudes 
mais humildes.”

A pandemia e as lições que têm nos deixado

Emanuelle 
Cristina

MISSA APOSTOLADO DA ORAÇÃO
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AMOR De AvóS
Carinho de vovó e vovô, quem não gosta? Dia 26 comemoramos o dia 

dos avós, em recordação a são Joaquim e sant’Ana, avós de Jesus. para 
homenageá-los nada melhor do que ouvir deles como é essa experiência e 

como está sendo durante a pandemia. Confira!

Sou avó de cin-
co netos:Ruan de 
13,Cheryde 10, Fran-
cisco de 3, Angelina 
de 2 e o Vicente de 5 
meses. Ser vó durante 
a pandemia não está 
fácil, pois o isola-
mento foi necessário 
e eu que ficava com os menores todos os dias. A 
partir do momento da pandemia, nós tivemos que 
fazer esse isolamento. 

A saudade é grande, mas podemos nos ver pelos 
grupos do celular, pelo WhatsApp, pelo Instagram, 
mas nada é como poder abraçá-los e beijá-los. O 
amor por eles é imenso e cada dia  aumenta mais. 
Servó é uma dádiva, agradeço a Deus esses presen-
tes que ele nos deu. A nossa família com certeza é 
muito mais alegre, muito melhor com a presença 
deles na nossa vida. 

Ser avô é uma expe-
riência única e diferente. 
Temos mais tempo para 
acompanhar e curtir sem 
a responsabilidade de 
criar e educar, embora às 
vezes temos que fazê-lo, 
principalmente na parte 
religiosa. Com nossa neta 
mais velha, a Helena, foi assim: convidamos o Pe. 
Sílvio para almoçar conosco e nesse dia ela ficou 
conhecendo o Pe. e se encantou por ele. Nesse 
dia, ele disse que minha neta era muito sapeca e 
ela nunca mais se esqueceu disso. Falamos que 
iríamos à missa e ela quis ir conosco e lá ficou o 
tempo todo abanando a mãopara o Pe. e assim, ela 
quis ir conosco outras vezes. 

Ela já está ficando sozinha conosco, apesar de 
muito grudada à mãe. Em casa, ela se sente muito 
bem, porque tem três coisas que ela adora: o cão-
zinho Thor, a piscina e banheira do vovô. A vovó 
mantém sempre alguma surpresa após as refeições, 
compra brinquedos divertidos, enfim, agrada. Não 
imaginava que ser avô seria tão legal. Com relação 
à netinha mais nova, Maria Clara de 2anos, é um 
pouco diferente, pois ela é muito ativa e agora que 
começou a falar e a andar com mais desenvoltura 
e então está interagindo melhor conosco apesar do 
distanciamento que os pais a mantém. Ela também é 
apaixonada pelo Thor adora brincar com o cachorro 
e dar comida na mão para ele e ele pega a comida 
com delicadeza. Estamos ansiosos por podermos 
estar com as duas juntas conosco sem os pais por 
perto, pois as duas se adoram e isso nos deixa ainda 
mais felizes.

Ser avó é algo muito bom, mas ao 
mesmo tempo complicado, porque 
até que você não é, você acha que 
o sentimento e a grandiosidade que 
você tem que viver é ser mãe, o amor 
maior que existe é o teu filho. Os filhos 
crescem, casam e vem os netos e você 
pensa, vou amar igual eu amo meu 
filho. Você acha que vai conseguir ter 
essa medida,mas como o amor não 
tem medida para dosar, Deus não deu essa graça de ter 
essa diferença, porque realmente ele não é maior, mas 
ele é muito mais intenso.

Eu faço parte da educação do meu neto, pois desde 
os 30 dias que ele nasceu minha nora voltou a trabalhar e 
eu cuido dele. Já moramos juntos, já moramos separado, 
mas sempre eu que cuidei dele. Então, eu vivo essa graça 
de poder conviver com ele e faço parte da sua educação, 
mas não educo, cuido, mas não sou responsável por ele. 
Então, dividir isso com os pais nos deixa muito leve e 
assim fica um amor muito gostoso, fica intenso.

Tenho 2 netos, o Pedro Henrique e a Maria Fernanda 
que não mora comigo, mas a gente faz muito parte da 
vida dela e essa intensidade no sentimento acredito que 
deve a isso. Porque, fica com os pais as responsabili-
dades e o amor fica leve. Além disso, os netos chegam 
em uma época da vida que temos um aprendizado com 
os filhos, acertos e erros e agora você consegue errar 
menos com os netos. 

Nessa pandemia, estou vivendo uma experiência 
louca de assistir com ele as aulas online e para eles é 
normal porque já vivem isso, para mim foi um pouco 
estranho, mas ao mesmo tempo uma nova experiência 
adquirida junto a eles. Então, eles também nos ensinam. 

Minha filha é muito indepen-
dente e nesses cinco anos sempre 
cuidou sozinha do Lucas, mesmo 
depois da separação recente. Ela 
é funcionária da prefeitura, mas 
com a pandemia e as escolas 
fechadas não tendo com quem 
deixá-lo, ele começou a ficar 
comigo um dia sim e um dia 
não, já que eu trabalho 12x36, 
então no dia da minha folga eu fico com ele. No 
começo da pandemia, quando tudo estava fechado 
o pai que é comerciante ficava com ele, mas agora 
tudo ficou mais complicado sem a escola.

OdILA bRITO ROdRIGuEs CELIA REGINA mACEdO VERA LúCIA VERA

ARdELENE GuRIAN

NEusA GuRIAN

mERCIA mACAGNANI

ALFONsO FERRANTE bRuNO

Estamos passando por um 
período que nunca imaginamos 
que viveríamos um dia, tiraram 
nossa vida e nos colocaram em 
outra que não estávamos acos-
tumados.Sem sair de casa, sem 
ter nossas atividades normais, 
nossos passeios, viagens, visitas 
a amigos e familiares, mas ain-
da bem que tenho uma grande 
alegria e diversão, os netos! São 
2 meninos gêmeos de 5 anos, 
Alexandre e Benjamin.

Como os pais são médicos não pararam de trabalhar 
e os meninos vêm bastante aqui para casa. No mês de 
maio, um dia antes do meu aniversário nasceu a minha 
netinha Helena, que veio preencher ainda mais meus dias, 
com amor,alegria e cuidados. Tem dia que nem lembro 
que não estou mais nas minhas atividades. 

Para ser bem sincera estou gostando muito de me 
dedicar mais a minha família sem preocupação de ter 
que sair, trabalhar e etc. Este período que estamos em 
casa me faz lembrar os tempos de minha avó, que sempre 
estava em casa, cozinhando e cuidando da família.Temos 
que aproveitar esta oportunidade que estamos tendo de 
menos agitação e mais dedicação

Apesar de estar vivendo um 
pouco longe, minha primeira 
experiência como avó está sen-
do incrível! Estou morando em 
SP há 4 meses, sou enfermeira 
e devido à pandemia consegui 
emprego lá. Fico triste por es-
tar longe do meu netinho, mas 
estou no combate ao Covid19 e 
me sinto muito orgulhosa, pois 
consegui chegar a tempo em Rio 
Preto para ver seu nascimento. 
Vivenciei a experiência mais 
incrível da minha vida e tive a 
oportunidade da estar presente no parto dele. Sou 
uma pessoa completa, tenho a profissão que amo, 
uma famíliamaravilhosa, uma filha exemplar que só 
me enche de orgulho e um neto lindo que eu amo 
muito, posso dizer que estou realizada.

Karina 
Catelan

Tenho 4 netos e agora chegou o 
meu primeiro bisneto. Está sendo 
uma experiência incrível! Minha 
neta mora em SP, mas devido 
à pandemia, ela veio ter o bebê 
aqui. Foi gratificante, porque  eu 
pude curtir o meu bisnetinhoe só 
tenho agradecer  a Deus  por essa 
oportunidade  de cuidar  dele  nessa 
pandemia  que estamos  vivendo.

Desejamos a todos um 
feliz dia dos avós, Deus 

abençoe vocês!
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Corpus Christi

No dia 25 de julho é come-
morado o Dia do Motorista, 
data que tem o objetivo de 
homenagear a atuação desses 
profissionais que são tão im-
portantes para a sociedade. Eles 
movimentam o país sobre rodas 
– sejam elas de caminhões, de 
ônibus, de táxis ou de veículos 
de passeio. São eles quem têm a 
responsabilidade de transportar 
pessoas, alimentos, insumos 
industriais, medicamentos e tan-
tos outros produtos essenciais.

São Cristóvão é comemo-
rado no mesmo dia. O Santo 
é considerado o padroeiro dos 
motoristas e Cristóvão significa 
“aquele que carrega Cristo”. 
Reza a lenda que Cristóvão 
trabalhou por um bom tempo 
transportando pessoas nas cos-
tas para que pudessem atraves-
sar um rio. Em uma das vezes 
em que ele carregou pessoas, ele 
carregou um menino nas costas 
e, a cada passo que dava, o seu 
peso ia aumentando. Então São 
Cristóvão, disse: “Parece que 
estou carregando o mundo nas 
costas”. O menino respondeu: 
“Tiveste às costas mais que o 
mundo inteiro. Transportaste o 
criador de todas as coisas. Sou 
Jesus, aquele a quem serves”. 
Desde então, passou a ser conhe-
cido como protetor e padroeiro 
dos viajantes e motoristas.

O Motorista Waldemar de 

Aguiar, 73 anos, está no ramo 
há 55 anos. Por fazer parte do 
grupo de risco, e devido à ida-
de, ultimamente está fazendo 
poucas viagens, mas já sente 
os efeitos da pandemia. Em 
uma entrevista para o Jornal 
da Paróquia Menino Jesus de 
Praga, ele conta como está 
sendo trabalhar nesse período.

mm - Como está sendo o 
trabalho de motorista nesse 
tempo de pandemia que esta-
mos vivendo? Qual a maior 
dificuldade?

A maior dificuldade foi com 
a alimentação. Na usina, o re-
feitório fica fechado e a comida 
é entregue por uma abertura da 
cozinha, e o motorista come 
no caminhão ou em qualquer 
outro lugar ali por perto. E na 
estrada, os restaurantes não 
funcionavam. As cargas estão 
diminuindo também por causa 
da pandemia.

mm- O que mudou no seu 
trabalho durante a pandemia? 

A exigência com a higie-
nização e os cuidados com a 
prevenção. Lembrar de lavar 
as mãos com maior frequência 
ou passar o álcool quando não 
pudesse lavar as mãos e usar a 
máscara.

mm - Você sente medo por 
continuar trabalhando neste 

tempo? Como lida com isso?
O medo existe, mas tomo os 

devidos cuidados, peço a prote-
ção de Deus e sigo em frente.

mm -Qual a importância 
de ser motorista neste tempo 
em que o trabalho de vocês 
foi essencial para o país não 
parar?

A profissão do motorista é 
de grande importância porque o 
transporte de alimentos, medi-
camentos, produtos hospitalares 
depende dele.

mm - Como você vê as 
pessoas que ajudaram os mo-
toristas entregando marmitas 
nas rodovias?

Uma atitude humana, por-
que a alimentação está sendo 
um grande problema enfrentado 
pelos motoristas.

mm - No mesmo dia, é dia 
de São Cristóvão, ele é padro-
eiro dos motoristas e dos via-
jantes. O senhor é devoto dele? 

Sim, sou devoto. Sempre 
peço a intercessão dele nas 
viagens. Nesse dia (de São 
Cristóvão), vou à missa receber 
a bênção de Deus pela interces-
são dele. 

mm - Em suas viagens você 
está sempre em oração?

Sim, a vida inteira. Tra-
balhando, rezando o rosário 

e ouvindo uma rádio católica 
(rádio Aparecida e a 9 de julho).

Outro motorista também 
cedeu uma entrevista para o 
Jornal da Paróquia, foi Marcos 
Roberto Alves de Moraes, 50 
anos, que atua na profissão há 
32 anos. Para ele, se não fosse 
essa profissão talvez estaríamos 
enfrentando outro tipo de co-
lapso, o do desabastecimento.

mm - Como está sendo o 
trabalho de motorista nesse 
tempo de pandemia que esta-
mos vivendo? Qual a maior 
dificuldade?

Muito difícil. Dirigir precisa 
de muita atenção e concentra-
ção, já é um trabalho cansativo. 
Com a pandemia, ficamos mais 
tensos, pois as paradas estão 
mais longas. Muitos postos 
não estão funcionando, hotel 
também não, então precisamos 
rodar mais tempo até achar uma 
parada tranquila.

mm - O que mudou no seu 
trabalho durante a pandemia? 

Agora na pandemia acabo 
fazendo menos paradas, uti-
lizando os postos de grandes 
redes que tenham uma estrutura 
e higienização melhor. Em 
todas as minhas viagens, estou 
usando máscara e redobrando os 
cuidados com as mãos, usando 
bastante álcool em gel.

mm - Você sente medo por 
continuar trabalhando neste 
tempo? Como lida com isso?

Sinto medo, pois posso 
adquirir o vírus em qualquer 
lugar, e trazer para dentro de 
casa, ou para dentro da empresa 
onde trabalho que tem mais de 
90 funcionários.

mm - Qual a importância 
de ser motorista, neste tempo 
em que o trabalho de vocês 
foi essencial para o país não 
parar?

Já passamos por uma situa-
ção onde os motoristas fizeram 
uma paralisação e pudemos 
sentir os efeitos negativos que a 
paralisação causou. Somos mui-
to importantes para o funciona-
mento do Brasil. É gratificante 
você ser uma pequena parcela 
de um setor tão importante para 
todos.

mm - Como você vê as 
pessoas que ajudaram os mo-
toristas entregando marmitas 
nas rodovias?

Acho uma ação muito 
bonita,pois os caminhoneiros 
e carreteiros são os mais atin-
gidos. Ficam muito tempo fora 
de casa, e às vezes as condições 
de trabalho são 
precárias. 

A caminho da fé: relatos de motoristas na pandemia

Nathane
Piloto
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ACONTECIMENTOS NA CAPELA

Em tempos normais, antes da 
Pandemia do Coronavírus chegar, 
todas as terças-feiras, à  noite, acon-
tecia o Grupo de Oração Rechacri, 
na Capela São Pedro. Mas, com 
o início da quarentena, os grupos 
presenciais ficaram suspensos por 
tempo indeterminado,  e foi aí que 
as lives começaram. 

“No meio do mês de março, 
quando começou a quarentena, nós 
sentimos a necessidade de não parar 
a evangelização. Sentimos no cora-
ção o desejo de continuar de alguma 
forma a levar Jesus para as pessoas, 
mesmo que de forma online. Por 
isso, resolvemos fazer momentos 

de oração 
para que 
cada pes-
soa que 
assistisse 
pudesse 
sentir a 
presença 
de Jesus 
em sua 
casa, e se 

abastecer para enfrentar esse mo-
mento de tanta incerteza, medo e 
desespero”, disse Rosemeire Cris-
tina da Silva Moraes, coordenadora 
do GO Rechacri. 

Com autorização do Padre Sílvio, 
as lives de oração do Grupo de Ora-
ção da Capela São Pedro acontecem 
toda terça-feira, das 20h30 às 21h30. 
Elas são transmitidas pelo Facebook 
e Instagram da Capela São Pedro. 

“Estão envolvidos o Ministério 
de Música, mais duas pessoas res-
ponsáveis pela transmissão, e apenas 
três servos do grupo para conduzir a 
oração, tomando todos os cuidados 
necessários”, explicou Rosemeire. 

Para os interessados em acessar, 
seguem os endereços das páginas:

Facebook: Capela São Pedro 
-Jd. Maracanã 

Instagram: cap_saopedro

Maria Paula 
Laguna

Jesus na sua casa

Missas presenciais respeitando o 
distanciamento e todas as 

normas da vigilância sanitária

Equipe da Capela São Pedro na 
preparação do frango assado em prol da 
construção externa das portas da Capela. 

Foi um sucesso e estava delicioso!!!
Missa em homenagem a São Pedro em 29/06, 

na Capela, celebrada pelo padre Berti


