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“Toda a Escritura é inspirada por
Deus, e útil para ensinar, para
repreender, para corrigir e para
formar na justiça.
Por ela, o homem de Deus
se torna perfeito, capacitado
para toda boa obra.”.
II Timóteo 3,16-17

<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

RESPONSÁVEIS PELOS
OUTROS, NA CARIDADE
Nesse mês de setembro, na liturgia, nos
alimentaremos, através das leituras, de várias orientações sobre a vida em comunidade, seja ela, família, igreja, grupo de amigos,
sociedade... Por isso, pensei em apresentar
alguns pensamentos extraídos de uma reflexão para a preparação das celebrações editadas pela CNBB.
Um dos grandes ensinamentos é com relação a correção fraterna, do diálogo de ajuda
entre os irmãos, como exigência do amor e
certeza da sua presença na comunidade reunida.
Somos responsáveis uns pelos outros,
sobretudo, quando o pecado está destruindo a santidade. Tal qual o profeta, identificado como “sentinela”, devemos ser pessoas
responsáveis por nós e pela comunidade.

Diante do erro não podemos ficar calados.
Ao deixarmos um irmão se perder, também
nos perdemos.
A sentinela deve estar sempre vigilante.
A nossa presença junto aos irmãos, especialmente aos que mais precisam de nós
na comunidade, não pode ser ocasional. O
Evangelho insiste: devemos esgotar todos os
meios para a reconciliação. E um alerta: não
agir sempre sozinho, mas pedir o auxílio dos
outros e da própria comunidade. Não sou eu,
mas a comunidade que tem o poder de “ligar
e desligar”.
Se pensarmos numa doença, como o
câncer, sabemos que, quanto antes for descoberta, mais chances teremos de erradicá-la ou ao menos de controlá-la eficazmente.
Nossa igreja e nossa pátria não seriam mais
sadias se tivéssemos coragem de enfrentar
os problemas na sua raiz e no seu início? Não
podemos confundir com hipocrisia, silêncio
com conivência e crítica com destruição.
A comunidade não pode ser um tribunal,
e sim um lugar da ação divina. O que nos
deve mover não é o nosso julgamento, mas
o coração de Deus (lembremo-nos da parábola da ovelha perdida). Quando dois ou três
se reúnem para tomar uma decisão sobre
outro irmão, o próprio Senhor se coloca no
meio deles.
A dimensão eclesial do Evangelho de
hoje nos leva a olhar a realidade de nossas
famílias, nas quais, em escala menor, percebemos a necessidade da correção fraterna.

Esta é indispensável no relacionamento entre
marido e esposa, entre pais e filhos entre si e
entre os demais membros da família.
Perdoar fraternalmente supõe outra qualidade orginalmente cristã: saber receber o
perdão.
A correção fraterna somente pode ser
vivida onde houver uma verdadeira relação
cristã comunitária. Tudo será mais fácil se
crermos e fizermos a experiência de que Jesus está no meio de nós.
Rezemos para que o Senhor, presente
no meio de nós, ensine-nos essa difícil forma
de amar que sabe corrigir sem desencorajar,
avaliar sem ofender, repreender sem humilhar.
E mesmo que alguém se afaste da comunidade, da família, do grupo de trabalho, por
alguma divergência para a qual não se vê solução, a caridade continua valendo, o respeito pelos sentimentos alheios também. Não
somos inimigos de ninguém. Vale aí a mensagem que costuma aparecer em alguns
adesivos e livros de pensamentos: Ama-me
quando eu menos mereço porque é quando
eu mais preciso.
Grande abraço!
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

SETEMBRO É O MÊS DA BÍBLIA
O mês de setembro foi instituído pela Igreja
Católica como o mês da Bíblia em homenagem
a São Jerônimo, cuja festa se comemora no dia
30 de setembro. Homenagem esta, prestada por
ter sido um grande apaixonado pelas Sagradas
Escrituras e responsável pela sua tradução para o
latim, chamada VULGATA.
A Comissão Bíblico Catequética, da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), juntamente com as Instituições Bíblicas, entre elas o
Serviço de Animação Bíblica, instituiu como tema
para o mês da Bíblia 2014 : “Discípulos Missionários a partir do Evangelho de Mateus “, e como
lema: “Ide, fazei discípulos e ensinai” (cf. Mt 28,1920). Buscando aspectos fundamentais aos cristão
como: o encontro com Jesus Cristo, a conversão,
o seguimento, a comunhão fraterna e a missão.
Nas Sagradas Escrituras, Deus se nos revela
através de palavras
e de acontecimentos intimamente
entrelaçados, de
tal sorte que as
obras ajudam a
manifestar e confirmar os ensinamentos e realidades significadas
pelas palavras; e
estas, por sua vez,
proclamam
as
obras e elucidam o
mistério nelas contido (DV 2/162).
Deus se serve de autores humanos, por Ele inspirados e de linguagem humana, e até dos gêneros
literários usados em cada época, para nos manifestar a sua verdade.
Não se lê a Sagrada Escritura apenas por uma
curiosidade científica ou para deleite estético. É
um falar com Deus. Lembramo-nos de que assim
se estabelece colóquio entre Deus e o homem,
uma vez que ”a Ele falamos quando rezamos e a
Ele ouvimos quando lemos os divinos oráculos”
(Santo Ambrósio , DV )
O evangelho de Mateus tem primeiramente
a finalidade de demonstrar que Jesus é o Messias

A impressão digital na

prometido pelos profetas e pelas promessas presentes no Antigo Testamento. Uma segundo objetivo é de fortalecer a fé cristã das comunidades,
nesse momento marcado por conflitos, tensões e
de crise para aquelas e aqueles cristãos, que ainda
estavam estruturalmente ligados à comunidade
judaica.
O Serviço de Animação Bíblica, tem como
proposta, que neste mês de setembro, estudemos estes textos em grupos ou nas pastorais. E
nós como paroquianos da Igreja de Santa Rita de
Cássia de Sorocaba, somos todos convidados a
escutar e aprofundar a Palavra de Deus. Convide
seus companheiros de pastorais ou mesmo um
grupo de amigos e neste mês façam momentos
de reflexão seguindo a sugeastão do Serviço de
Animação Bíblica: no primeiro encontro por meio
do texto de Mt 18,1-6.19-20,
a reflexão
deve ser sobre
o “ser discípulo
e suas exigências”. No segundo encontro (Mt
5,1-11), onde refletiremos sobre
as “atitudes sintonizadas com
o Reinado de
Deus.” Em nosso
terceiro encontro Mt 18,1-22,
trataremos sobre as “relações
fraternas”, no último encontro Mt 25,31-46, trataremos em “como realizar a vontade de Deus no
dia-a-dia.” Ao final destes encontros somos convidados a tomar consciência do nosso ser batizado
e da nossa missão na sociedade e no mundo.
Aproveitemos este mês dedicado a Bíblia
para nos unirmos mais como irmãos em Cristo,
ouvirmos, refletirmos e colocarmos em prática
a palavra de Deus, que assim como inspirou os
autores da Bíblia, continua de algum modo misterioso a inspirar a Igreja e os fiéis, quando lemos
esses livros.
Um Santo mês da Bíblia à todos.
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09/set
10/set
11/set
12/set
13/set
14/set
15/set
16/set
17/set
18/set
19/set
20/set
21/set
22/set
23/set
24/set
25/set
26/set
27/set
28/set
29/set
30/set

Lc 4,16-30
Lc 4,31-37
Lc 4,38-44
Lc 5,1-11
Lc 5,33-39
Lc 6,1-5
Mt 18,15-20
Mt 1,1-23
Lc 6,12-19
Lc 6,20-26
Lc 6,27-38
Lc 6,39-42
Lc 6,43-49
Jo 3,13-17
Jo 19,25-27
Lc 7,11-17
Lc 7,31-35
Lc 7,36-50
Lc 8,1-3
Lc 8,4-15
Mt 20,1-16
Lc 8,16-18
Lc 8,19-21
Lc 9,1-6
Lc 9,18-22
Lc 9,7-10
Lc 9,43-45
Mt 21,28-32
Jo 1,47-51
Lc 9,51-56

Você gostaria de usar o
espaço da Revista Chuva
de Rosas para uma
homenagem?

Entre em contato conosco!
pascom@paroquiasantarita.com.br

Chuva de Rosas - Setembro de 2014 | 3

<em foco>
Por Fábio Ribeiro

Você sabia?

Eleições 2014

A hora do Voto

No próximo dia 5 de outubro os brasileiros
do Oiapoque ao Chuí vão às urnas. O eleitor
deverá votar em: Presidente, Governador,
Senador, Deputado Estadual e Deputado
Federal. Uma escolha muito séria, afinal,
escolheremos quem deverá nos representar
por 1.460 dias, ou seja, 4 anos, exceto
senadores que exercem seus mandatos
por 8 anos. Havendo segundo turno a data
escolhida é 26 de outubro.
É muito comum ouvirmos muitas pessoas
dizerem que vão anular o voto, votar em
branco ou nem votarão. Com isso, deixamos
no poder os mesmos e conhecidos políticos
de sempre.
É importante fazermos uma reflexão,
afinal, é por meio do voto que temos a chance,
a oportunidade de mudar o que está ruim, de
trocarmos, de tentarmos e apostarmos que
o nosso voto pode dar certo. Por falar nisso,
você se lembra em quem votou nas eleições
passada?
Não podemos correr o risco de votar
somente por votar. Quem vota dessa

<em destaque>

maneira está ajudando o Brasil a continuar
caminhando por estradas tortas e muitas
vezes sem volta.
É preciso votar de forma consciente e
buscar conhecer o histórico do candidato, seu
passado, sua administração, principalmente
caso já tenha exercido cargos políticos; se
teve envolvendo em escândalos, corrupção,
atos ilícitos etc.
Vale lembrar uma frase de Tancredo
Neves que diz: “A cidadania não é atitude
passiva, mas ação permanente, em favor da
comunidade.”

Eleições em São Paulo
Vagas para Senador
Vagas para Deputados Federais
Vagas para Deputados Estaduais
Eleitores
População

Igreja convoca dia especial de
oração pelo Sínodo da Família

O último domingo deste mês de
Setembro, dia 28, será dedicado à oração pela
III Assembleia Geral do Sínodo dos Bispos, que
decorrerá no Vaticano de 5 a 19 de Outubro,
tendo como tema “Os desafios pastorais da
família no contexto da evangelização”.
Num comunicado divulgado neste
sábado, 6, o Secretariado do Sínodo convida as
Igreja particulares, as comunidades paroquiais,
os Institutos de vida consagrada, associações
e movimentos a rezarem nas Celebrações
Eucarísticas e noutros momentos celebrativos,
nos dias anteriores e durante os trabalhos
sinodais. Em Roma, informa a nota, serão
feitas orações todos os dias na capela onde
se venera o ícone de Nossa Senhora, “Salus
populi romani”, da Basílica de Santa Maria
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• Que o voto é secreto desde 1932, com
a edição do Código Eleitoral;
• Que a partir de 1950 se utiliza uma
cédula única para marcar ou escrever
o nome ou número dos candidatos,
depositadas em urnas manuais;
• Foi na década de 1980 que surgiu a ideia
de conceber uma máquina de votar para
ser utilizada nos pleitos eleitorais brasileiro.
Uma ideia consolidada no ano de 1990 e
implementada em 1991 com a construção
da primeira urna eletrônica brasileira;
• A partir de 1996, o TSE (Tribunal
Superior Eleitoral) iniciou a implantação do
voto eletrônico no país utilizando a urna
eletrônica brasileira;
• Que em 2012 o TSE implantou a urna
eletrônica com reconhecimento biométrico
das digitais do eleitor;

Maior. Os fiéis são convidados a unirem-se na
sua oração pessoal a esta intenção, sobretudo
nas famílias. Recomenda-se também a reza do
Terço, pelos trabalhos sinodais.
Num dos próximos dias o Secretariado
do Sínodo publicará um breve subsídio, em
diversas línguas, com a Oração da Santa
Família para o Sínodo, composta pelo Papa
Francisco, e algumas intenções propostas para
a Oração dos Fiéis.

1
70
94
31.648.266
43.663.669

Oração à Sagrada Família pela
Terceira Assembléia Extraordinária do
Sínodo dos Bispos
Jesus, Maria e José, em Vós,
contemplamos o esplendor do verdadeiro
amor, a Vós, com confiança, nos dirigimos.
Sagrada Família de Nazaré, tornai também
as nossas famílias lugares de comunhão e
cenáculos de oração, escolas autênticas do
Evangelho e pequenas Igrejas domésticas.
Sagrada Família de Nazaré, que nunca
mais se faça, nas famílias, experiência de
violência, egoísmo e divisão: quem ficou
ferido ou escandalizado depressa conheça
consolação e cura.
Sagrada Família de Nazaré, que o
próximo Sínodo dos Bispos possa despertar,
em todos, a consciência do carácter sagrado
e inviolável da família, a sua beleza no projeto
de Deus. Jesus, Maria e José, escutai, atendei
a nossa súplica.

<dízimo>
Por Humberto Matavelli

REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO

Dízimo é uma pastoral
Não se implanta o dízimo por decreto. Tanto
para a implantação como para a manutenção
do dízimo é importante que a paróquia conte
com uma “equipe missionária do dízimo”.
Esta deve ser uma equipe bem formada e
bem aceita na paróquia. Esta equipe deve ser
preparada para que possa atuar com muita
sintonia e organização, preferencialmente
contando com representantes das diversas
pastorais e movimentos da comunidade.
A equipe da pastoral do Dízimo não pode
ser considerada uma equipe secundária, ou
um apêndice. Não se trata de uma equipe
com a finalidade de captar recursos para a
igreja ou administrar uma obra. Não se trata de
um ato meramente financeiro-administrativo
dentro de uma comunidade. É, isto sim,
um trabalho Pastoral. É uma pastoral tão
importante quanto a pastoral da Catequese,
da Liturgia etc. Se a pastoral do Dízimo não
vai bem, todas as outras são prejudicadas. A
equipe, portanto, deve ter consciência de que
esse é um trabalho pastoral.
Por isso, o objetivo principal da Equipe
de Pastoral do Dízimo é evangelizar sobre o
Dízimo. E isso deve ser feito de modo tal que
todos os membros da comunidade se sintam
solidários e co-responsáveis na manutenção
da paróquia. Na verdade, para sermos fiéis à
Bíblia, o Dízimo deveria ser a única fonte de

Espaço
Resiliência
• Psicologia • Fonoaudiologia
• Psiquiatria • Psicopedagogia
• Terapia de Casal e Família

Av. Pereira da Silva, 888
Santa Rosália • 15 3411-5540
www.espacoresiliencia.com

recursos de uma comunidade de fé. Então,
ele seria sinal de partilha e de comunhão, a
exemplo das primeiras comunidades cristãs.

Conhecimento do Dízimo.
A equipe deve conhecer bem o assunto.
Deve estar preparada para ajudar a esclarecer
dúvidas sobre o Dízimo.

O testemunho da equipe.
Quem faz parte desta equipe precisa ser
dizimista para valer. Tentar convencer a outros
sobre algo de que não estamos convencidos
não funciona. Quando vamos motivar os fiéis
sobre o Dízimo, devemos falar da experiência
própria, algo que sai de dentro com plena
convicção. Todos devem dar testemunho.

Disponibilidade
para o dízimo.
A equipe deve ter tempo para se dedicar à
Pastoral do Dízimo. Preferencialmente nos dias
em que há mais movimento na comunidade.
Normalmente as missas são aos sábados e aos
domingos. Antes e após as missas, a presença
de elementos da equipe do Dízimo possibilita
a contribuição dos dizImistas.

Organização.
A equipe deve ser bem organizada. É
importante que na equipe haja alguém com
experiência administrativa e contábil para ajudar
nos relatórios, com experiência em informática,
alguém com facilidade de comunicação oral
e escrita para eventuais comunicados junto à
comunidade, pessoas com boa espiritualidade
e espírito de oração, pessoas criativas, alguém
que se proponha a estudar o tema “dízimo” e
partilhar com o grupo.

União.
Todos os membros da equipe trabalharem
juntos e de forma organizada, falando a
mesma linguagem e seguindo a mesma
orientação.

FUNDAMENTAÇÃO
BIBLICA

Os lucros e as perdas da vida
(Mt 25,31-46; Ap 20, 12-15);
Quando o Filho do Homem voltar
na sua glória e todos os anjos com ele,
sentar-se-á no seu trono glorioso. Todas
as nações se reunirão diante dele e ele
separará uns dos outros, como o pastor
separa as ovelhas dos cabritos. Colocará
as ovelhas à sua direita e os cabritos à
sua esquerda. Então o Rei dirá aos que
estão à direita: - Vinde, benditos de meu
Pai, tomai posse do Reino que vos está
preparado desde a criação do mundo,
porque tive fome e me destes de comer;
tive sede e me destes de beber; era
peregrino e me acolhestes; nu e me
vestistes; enfermo e me visitastes; estava
na prisão e viestes a mim. Perguntarlhe-ão os justos: - Senhor, quando foi
que te vimos com fome e te demos de
comer, com sede e te demos de beber?
Quando foi que te vimos peregrino e te
acolhemos, nu e te vestimos? Quando
foi que te vimos enfermo ou na prisão
e te fomos visitar? Responderá o Rei:
- Em verdade eu vos declaro: todas
as vezes que fizestes isto a um destes
meus irmãos mais pequeninos, foi a
mim mesmo que o fizestes. Voltar-se-á
em seguida para os da sua esquerda e
lhes dirá: - Retirai-vos de mim, malditos!
Ide para o fogo eterno destinado ao
demônio e aos seus anjos. Porque tive
fome e não me destes de comer; tive
sede e não me destes de beber; era
peregrino e não me acolhestes; nu e
não me vestistes; enfermo e na prisão
e não me visitastes. Também estes lhe
perguntarão: - Senhor, quando foi que te
vimos com fome, com sede, peregrino,
nu, enfermo, ou na prisão e não te
socorremos? E ele responderá: - Em
verdade eu vos declaro: todas as vezes
que deixastes de fazer isso a um destes
pequeninos, foi a mim que o deixastes
de fazer. E estes irão para o castigo
eterno, e os justos, para a vida eterna.
Vi os mortos, grandes e pequenos,
de pé, diante do trono. Abriram-se livros,
e ainda outro livro, que é o livro da vida.
E os mortos foram julgados conforme o
que estava escrito nesse livro, segundo
as suas obras. O mar restituiu os mortos
que nele estavam. Do mesmo modo,
a morte e a morada subterrânea. Cada
um foi julgado segundo as suas obras.
A morte e a morada subterrânea foram
lançadas no tanque de fogo. A segunda
morte é esta: o tanque de fogo. Todo o
que não foi encontrado inscrito no livro
da vida foi lançado ao fogo.
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<santo do mês>
Por Carolina P. Querino

20 de setembro

Santa Cândida
A primeira referência sobre Santa
Cândida foi encontrada no calendário da
Igreja de Córdoba e em alguns documentos
da antiga Galícia, ambas na Espanha. Mas foi
pela tradição cristã do povo napolitano, na
Itália, que se concluiu a história desta santa.
A vida cristã de Cândida iniciou quando
ela foi convertida, segundo essa tradição,
pelo próprio apóstolo Pedro, de passagem
por Nápoles. Naquela época, o apóstolo,
com destino a Roma, atravessou Nápoles,
onde a primeira pessoa que encontrou na
estrada foi a pequena Cândida. Percebeu,
imediatamente, que a pobre criança estava
doente. Parou e perguntou-lhe se conhecia
a palavra de Jesus Cristo. Diante da negativa
e em seu ardor de levar a mensagem do
Evangelho, Pedro falou-lhe da Boa-Nova,
da fé e da religião dos cristãos; curou-a dos
males que sofria e a converteu em Cristo.
Assim, Cândida foi colhida pela luz de
Deus e curada do físico e da alma. Chegou
em casa falando sobre o cristianismo e
contando tudo o que o apóstolo Pedro lhe
dissera. Muito intrigado e confuso, Aspreno,
um parente que a criava, saiu para procurálo. Quando se encontraram, com muito zelo
Pedro converteu também Aspreno, que o
hospedou em sua modesta casa por alguns
dias.
O apóstolo acabou por catequizar os
dois e, em seguida, batizou-os e ministroulhes a primeira eucaristia durante a
celebração da santa missa. Esse local

recebeu o nome de “Ara Petri”, que significa
Altar de Pedro. Depois, antes de partir, o
apóstolo consagrou Aspreno primeiro bispo
de Nápoles e pediu para a pequena Cândida
continuar com a evangelização, salvando as
almas para Nosso Senhor Jesus Cristo.
Aquele lugar onde fora celebrada a
santa missa por São Pedro tornou-se de
grande veneração por Cândida. Ela deixou
seu lar com todos os confortos, preferindo
passar seus dias numa gruta escura nas
proximidades de “Ara Petri”, onde vivia
em penitência e oração, catequizando e
convertendo muitos pagãos. Após alguns
anos, o número de cristãos havia aumentado
muito. Por isso, quando o imperador romano
ordenou as perseguições contra a Igreja,
os convertidos foram obrigados a fugir ou
esconder-se.
Então, o bispo Aspreno embarcou
Cândida, junto com outros cristãos, com
destino a Cartago, no norte da África,
tentando mantê-los a salvo da implacável
perseguição, mas não conseguiu. Foram
alcançados, presos e torturados. Cândida foi
levada a julgamento e condenada à morte
porque se negou a renunciar à fé em Cristo.
No Martirológio Romano, encontramos
registrado que a virgem e mártir cristã
Cândida morreu no Anfiteatro dos martírios
de Cartago, no dia 20 de setembro. Suas
relíquias, encontradas nas Catacumbas de
Priscila, agora estão guardadas na igreja
Santa Maria dos Milagres, em Roma.

Muitos séculos mais tarde, pesquisas
arqueológicas feitas na cidade de Nápoles
encontraram no local “Ara Petri” um antigo
cemitério de cristãos. O fato colocou ainda
mais devoção sobre a figura de Santa
Cândida, eleita pelos fiéis como padroeira
das famílias e dos doentes.
Ela recebe, no dia 20 de setembro,
as tradicionais homenagens litúrgicas
confirmadas pela Igreja.

ORAÇÃO À
santa cândida

Virgem e Mártir Santa Cândida,
protetora das famílias, socorro dos doentes,
e que realizastes a um grau heróico o ideal
da mulher cristã, nós recorremos a vós para
alcançar de Deus a graça da fidelidade ao
nosso batismo. Guardai em nossas famílias
a fé viva nos ensinamentos de Cristo e a
obediência ao sucessor de São Pedro, o
Sumo Pontifície. Ajudai as nossas famílias;
levai alívio e saúde do corpo e da alma aos
nossos doentes; protejei-nos em nossos
negócios temporais e espirituais e alcançainos a salvação eterna, pelos méritos da
Paixão e Morte de Nosso Senhor Jesus
Cristo. Amém.

Hidráulica
Santa Inês
A LOJA
ESPECIALIZADA EM HIDRÁULICA
PRODUTOS TIGRE - DECA - ELUMA

(15) 9.9739-8999 • 3232-7993
Entregamos para Sorocaba e Região

Deca
METAIS E REGISTROS

Tubos de cobre

R. HERMELINO MATARAZZO, 148
15-3232-6700
hidraines@uol.com.br
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<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho

Vivo na presença de Deus e com
intercessão de Santa Rita
Nascida em
Sorocaba,
no dia 05 de
março de 1958,
Meire Masuela
Negretti da
Silva é nosso
perfil nessa
edição

Filha de Christovam Masuela Horca (in
memoriam) e Alice Negretti Masuela, Meire,
ao lado do irmão Ademir, teve uma infância
muito feliz. “Tive a oportunidade de subir nas
árvores frutíferas do quintal da minha casa e
de correr e brincar em ruas sem asfalto”.
Meire, que sempre morou na Vila
Santana, começou a frequentar a Igreja Santa
Rita quando ainda era criança. “Minha mãe
sempre foi muito devota de Santa Rita, e de
tanto acompanhá-la na igreja aprendi a rezar
e admirar a Santa”.
Meire fez a primeira comunhão, crisma,
se casou, participou de quermesses e festas,
trezenas e novenas na Igreja Santa Rita. “Não
consigo falar da minha vida sem pensar na
igreja, onde cresci e me tornei uma pessoa
melhor, com valores e atitudes cristãs”.
Meire casou-se com Isaías Rodrigues da
Silva e teve dois filhos: Francine e Guilherme.

“Eles e minha mãe, de 87 anos, são os meus
tesouros, a minha razão de viver!”
Formada em Letras, Meire trabalhou
como professora durante 30 anos, passando
por várias escolas. “Depois de uma trajetória
maravilhosa, de grandes realizações,
ensinando alunos de diversos locais, tive o
privilégio de me aposentar na mesma escola
onde aprendi a ler e escrever: no Genésio
Machado, onde me dediquei com muito
amor”.
Meire sempre se considerou católica,
pois frequentava as missas aos domingos e
rezava para Santa Rita nos momentos difíceis.
“Porém, foi em um momento de muita
dificuldade que eu e meu marido passamos
que Deus colocou na minha vida anjos
que me direcionaram ao conhecimento da
Bíblia Sagrada e, aos poucos, fui guiada pelo
caminho certo”.

Hoje, Meire participa ativamente na igreja
e sente a presença de Deus e a intercessão de
Santa Rita a todo o momento em sua vida e
de sua família. “Tudo gira em torno da fé, que
é acreditar naquilo que ainda não aconteceu,
mas que está no comando de Deus e vai se
realizar no tempo Dele. Vale muito a pena
viver nessa espiritualidade!”
O grande desejo de Meire é continuar
com saúde para sempre servir a Deus e viver
em harmonia com a sua família. “Louvo e
agradeço a Deus por trabalhar como líder
na Pastoral da Criança, onde me dedico, há
três anos, visitando famílias e participando
das atividades, como brincadeiras e teatros.
Participar da Pastoral da Criança é muito
gratificante! Estou muito feliz em participar
dessa obra que, neste mês de setembro,
comemora 12 anos em nossa Paróquia”,
finaliza Meire.

Você conhece a Pastoral da Criança?
A Pastoral da Criança tem como objetivo a promoção do desenvolvimento integral de crianças entre zero e seis anos de idade em seu ambiente
familiar e em sua comunidade. Quer saber mais? Entre em contato com algum Líder da Pastoral da nossa Paróquia e confira mais detalhes!

Frios - Queijos finos
Produtos para festas - Bebidas
Frangos e muito mais
FRIOS FATIADOS COM OS MELHORES
PREÇOS DA REGIÃO
Fone: (15) 3231-9849

Av. Dr. Artur Bernardes, 420 - Vila Progresso
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O ADMIRÁVEL
ALFAIATE

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

O Profissional mais procurado,
até hoje, como criador de vestuário
masculino elegante, exclusivo,
personalizado e de alta qualidade.
QUEM É ELE?
O Alfaiate é um artista e artesão especializado na alfaiataria, arte altamente especializada, complexa e de muita precisão,
que resiste de maneira surpreendente ao
avanço do tempo e ao mercado industrial.
Ele é apaixonado pelas tendências da moda
masculina... Sente-se realizado em transformar tecidos em roupas exclusivas e de alta
qualidade, especialmente os ternos que são
o símbolo da elegância... Tem muita habilidade manual, destreza, precisão e paciência... Tem excelente visão, capacidade de
concentração e atenção aos detalhes... Tem
inteligência espacial e o senso estético do
belo... Sabe sentir as pessoas e se comunicar
com elas.

COMO O ALFAIATE TRABALHA?

O trabalho do Alfaiate é meticuloso e
muito cuidadoso, próprio da arte da alfaiataria... Consiste em tirar as medidas exatas
do corpo do cliente, criar e desenhar um
modelo exclusivo... Ajudar a escolher o tecido adequado... Traçar o molde da roupa de
acordo com as medidas, o modelo e o tipo
do tecido... Cortar, montar, alinhavar e costurar com muita precisão a roupa escolhida...
Provar no cliente tantas vezes quantas forem necessárias para ajustes... Tornar a roupa
elegante e personalizada, com talhe perfeito, de acordo com a preferência, o gosto, o
corpo e o estilo de vida do cliente.

O ALFAIATE TEM
ONDE TRABALHAR?

Tem um amplo mercado de trabalho,
muito competitivo e exigente de qualidade... Pode trabalhar como autônomo no seu
próprio ateliê, com clientes particulares que
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Dia 06 de Setembro
é o Dia do Alfaiate

preferem roupas elegantes, bem ajustadas
ao corpo e com caimento perfeito, tanto
para o dia a dia como para as ocasiões especiais... É muito requisitado em indústrias de
confecções masculinas para a linha de montagem... Também em lojas de roupas masculinas, para ajustes nas de modelos clássicos,
corte preciso e reto... Pode especializar-se na
confecção de calças ou camisas sob medida, como Alfaiates calceiros ou camiseiros...
Pode ser estilista de roupas femininas com
talhe masculino, como os terninhos e os tailleurs... Pode ser figurinista criando, organizando e conservando figurinos para artistas
vestirem em espetáculos teatrais, filmagens,
novelas, shows, apresentações de TV...

GOSTARIA DE SER
UM ALFAIATE?

O Alfaiate é o profissional formado na
prática como aprendiz, auxiliando um Alfaiate experiente na arte da alfaiataria, que
hoje, com as novas tecnologias no fabrico
de máquinas cada vez mais precisas, e tecidos mais confortáveis consegue criar roupas elegantes, confortáveis, com perfeição
de corte e caimento perfeito, simplicidade e
discrição, adaptadas ao corpo do cliente, ao
seu modo de vida e seu estilo pessoal.
O aprendiz deve também ampliar sua
qualidade profissional, exigida pelo mercado, com o conhecimento de desenho geométrico para traçar os moldes e desenho
de moda para criar modelos... Conhecer e
aprender a trabalhar bem com as máquinas
de costurar (mecânicas, elétricas e eletrônicas) e as máquinas de fazer acabamento...
Estar sempre atualizado com as tendências

da moda masculina... Aprender cortar os
diferentes tipos de tecido na posição correta, montar e alinhavar a roupa... Prová-la no
cliente e fazer os ajustes... Conhecer informática para poder trabalhar em indústria de
confecção, onde trabalhará com produção
em massa, porem, sem a possibilidade da
criação de modelos exclusivos.

CURIOSIDADES SOBRE A
ALFAIATARIA E O ALFAIATE

A palavra Alfaiate, em português, vem
do árabe alkhayyat do verbo khata que significa coser... Em francês é Tailleur... Em Italiano é Sarto... Em espanhol é Sastre...
Na Idade Média, a função da roupa era
esconder e proteger o corpo e por isso ela
era larga e sem forma tendo uma ou duas
peças produzidas pela própria pessoa. Apenas algumas pessoas mais abastadas tinham
artesãos que faziam suas roupas.

SURGIRAM OS ALFAIATES
E A MODA

Foi no período seguinte, a Renascença
na Europa entre os séculos XII e XIV, quando a tendência foi acentuar a forma do
corpo com roupas mais curtas e apertadas
que surgiram os Alfaiates profissionais que
desenvolveram a alfaiataria, essa arte altamente especializada, complexa e de muita
precisão, para produzir roupas perfeitas,
requintadas e personalizadas... Foi nessa
época que as pessoas da sociedade passaram a sentir desejo de renovar seus guarda-roupas. Foi o surgimento da moda.
Parabéns aos admiráveis Alfaiates artistas criadores da elegância masculina!

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

Esquecendo a Raiva

Amir e Farid eram dois mercadores árabes muito amigos. Sempre viajavam juntos,
cada qual com seus camelos, mercadorias
e empregados.
Numa das viagens em que o calor se
apresentava abrasador, pararam as margens de um grande rio.
Farid resolveu tomar um banho, e para
isso mergulhou e acabou sendo arrastado
pela correnteza do rio.
Amir, pressentindo o risco que corria o
amigo, atirou-se no rio e o salvou, embora
com esforço.
Muito agradecido, Farid chamou um de
seus empregados e lhe ordenou que escrevesse numa pedra, em letras bem grandes:
“Aqui, com risco de perder a sua própria
vida, Amir salvou o seu amigo Farid.”
A viagem prosseguiu. Os negócios se
realizaram e no retorno, pararam no mesmo local para um descanso rápido.

<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

Começando a conversar, iniciaram uma
discussão por divergências de opiniões.
Com os ânimos acirrados, Amir esbofeteou Farid.
Então Farid se aproximou da margem
do rio, escolheu uma pequena vara e escreveu na areia:
“Aqui, por motivos tolos, Amir esbofeteou Farid”
O empregado que escrevera na rocha a
frase anterior, ficou intrigado e perguntou:
- Senhor, quando foi salvo, mandou
gravar o feito numa pedra. Agora escreveis
na areia a ofensa recebida. Por que agiu assim?
Farid largou a vara e respondeu:
Os atos de bondade, de amor devem
ser gravados na rocha para que todos os
que tiverem oportunidade de tomar conhecimento deles, procurem imitá-los.
Porém, quando recebemos uma ofen-

sa, devemos escrevê-la na areia, bem perto
das águas, para que seja por elas levada.
Assim procedendo, ninguém tomará
conhecimento dela. E acima de tudo, para
que qualquer mágoa desapareça do nosso
coração.
Sábia ponderação de Farid.

Para Refletir!
Se todas as pessoas agissem desta
forma, menos ódio e desamor haveria
sobre a terra.
A gratidão seria a nota constante
nos relacionamentos humanos e ninguém esqueceria o bem recebido e os
gestos de bondade se espalhariam.
Lembre-se: A mágoa sempre gera
infortúnios para si e infelicidade para
os outros.

“O consumidor e os planos de saude”

Olá amigos. Este mês de setembro vamos
tratar dos planos de saúde e você.
Muitos são os planos comercializados no
Brasil, porém a grande maioria já está lista
negra da Agência Nacional de Saude Suplementar (ANS). Vamos conversar sobre pontos
principais deste assunto.
Inegavelmente o usuário de plano de
saúde é um consumidor, o que o torna titular
dos direitos previstos no Código de Defesa
do Consumidor. Isso decorre da combinação
dos artigos 2º e 3º do CDC, posto que o usuário é pessoa física que adquire e utiliza serviço
como destinatário final, e o plano de saúde é
pessoa jurídica de direito privado que desenvolve atividade de comercialização e de prestação de serviço. A legislação específica de
saúde prevê a aplicação do CDC aos contratos de plano de saúde, de forma subsidiária.
A seguradora pode aumentar o valor da
mensalidade do plano de saúde? Sim, a Seguradora pode aumentar o valor da mensalidade do contrato de seguro de saúde, desde
que respeitados os limites previstos pela ANS
– Agência Nacional de Saúde Suplementar. E

quanto a negar a cobertura de exames e/ou
o reembolso de despesas médicas? A seguradora somente poderá negar o atendimento
ou o reembolso desde que tais procedimentos estejam especificamente incluídos no rol
de exclusões do contrato celebrado entre
as partes. Caso o procedimento não esteja
previsto nesta cláusula, o segurado poderá
ingressar com ação judicial requerendo o recebimento dos valores despendidos.
A Seguradora deve arcar com os medicamentos também? O artigo 16 da RN nº
211/2010, expressamente assevera que, no
caso de tratamento domiciliar, os medicamentos utilizados não podem ser excluídos
de cobertura. A obrigatoriedade de se informar o consumidor de forma precisa, clara e
completa decorre naturalmente da qualidade de fornecedor no mercado de consumo.
É possível concluir, pela breve exposição
feita acima, que: o usuário de plano de saúde, contratado diretamente com a empresa
fornecedora do plano, é consumidor para os
fins do Código de Defesa do Consumidor,
fazendo jus aos direitos nele previstos, em

especial o direito à informação. A informação
deve ser interpretado de forma ampla, e, em
sede de contratos de plano de saúde, deve
compreender o direito à informação, por escrito, dos motivos da recusa à pedido de consulta ou procedimento cirúrgico.
Para documentar a situação, o usuário
pode abrir uma reclamação junto à ANS, enviar uma notificação judicial ou extrajudicial,
enviar um e-mail ou propor medida cautelar
de justificação. Poderá o consumidor propor
ação judicial para obter o cumprimento do
contrato, servindo-se tais documentos como
prova da negativa injusta, o que servirá para
fins do julgamento do feito e para apreciação
de pedido liminar.
Até a próxima edição, com as bênçãos
de nossa Padroeira Santa Rita de Cássia.
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<agenda>

pastoral da criança

Trídio de São Francisco
Dia 01, 02 e 03 de
Outubro às 19h

Missa de Ação de
graças pelos 12 anos da
Pastoral da Criança
Dia 14/Setembro às
8h30 na Comunidade
Santa Edwiges

Dia 03 às 12h
Bênção dos Animais
Dia 04 às 19h
Procissão e Missa

Missa dos
enfermos

REUNIÃO DO CPP
Dia 10/Outubro às 20h

Dia 16/Setembro às 15h

Horário de missas da
Paróquia Santa Rita de Cássia
ministério dos proclamadores

Segundas às 18h15
Terças às 07h, 15h

Estão abertas as inscrições até 18 de setembro para interessados em participar do Ministério dos Proclamadores (Animador/Salmista/Leitor). Os interessados podem dirigir-se diretamente a Secretaria da Paróquia.
O Curso de Formação
para Proclamadores (Novos e Atuais) será no dia
20 de setembro, às 16hs,
na própria Paróquia.
NÃO FALTEM.

Mãe Rainha
Dia 18 às19h missa em
honra a Mãe Rainha

Venha rezar o Santo Rosário conosco
Todas as quintas às 14h30.

Terças a Sábados às 19h
Domingos à 07h, 10h e 19h
Todos os dias 22 ao meio-dia,
em louvor a Santa Rita de Cássia

Comunidade de Santa Edwiges
Missa aos Domingos ás 8h30
Convidamos a todos para
participarem da missa em honra
a Santa Edwiges. Todos os
dias 16 a partir das 19h30.

ORIENTAÇÃO PROFISSIONAL
TODAS ÀS QUARTAS-FEIRAS DAS 8H ÁS 12H

Atendimento aos sábados até às 12h
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<aconteceu>

Fotos: José Juarez de Sousa

Missas do Mês Vocacional

Pastoral da Criança
No dia 09 de Agosto, na Celebração
da Vida na Pastoral da Criança, tivemos
a apresentação de mais três crianças na
nossa Pastoral, foram recepcionadas com
Oração e mensagens de bem-vindas.

Também as crianças assistiram um
teatro apresentado pelos líderes da
Pastoral, que trouxe uma mensagem para
as crianças, com o título: Em busca da boa
educação.

No final para homenagear os pais foi
oferecido um chocolate quente com pães
caseiros e bolo, e as crianças pintaram
cartões com mensagens aos pais. Foi mais
uma manhã repleta de bênçãos e alegria.
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<motivação>
Por Luis Marins

Cumprir a palavra
Tenho recebido dezenas de mensagens de
pessoas que reclamam do desaparecimento
da virtude de cumprir a palavra. O que mais
me chama a atenção nessas mensagens é que
a maioria delas é de pessoas jovens, abaixo
dos 35 anos. Digo isso porque há uma ideia de
que cumprir a palavra é coisa do passado ou
de pessoas velhas.
É realmente incrível como as pessoas
não cumprem a palavra. Dizer ou não
dizer; prometer ou não prometer parece
ser a mesma coisa. E a consequência do
desaparecimento dessa pequena virtude é
que todos perdem. Perde o que deu a palavra
e não cumpriu pois sua credibilidade foi para
o ralo. E ninguém mais em sã consciência
acreditará em qualquer coisa que ela disser ou
prometer. Perde, obviamente, a vítima do não

cumprimento que foi enganada, acreditando
na palavra de alguém.
Conversei com vários profissionais do
comportamento humano sobre as possíveis
causas dessa praga que está assolando o
mundo atual e poucos conseguiram me
responder. Não se cumpre mais horário,
nem prazo, nem mesmo pequenas coisas
de pouco valor. Dar retorno é quase um
milagre. As pessoas prometem retornar uma
ligação ou uma informação e simplesmente
desaparecem.
Isso sem falar nos negócios. As mensagens
que recebo contam histórias incríveis
de vendedores que prometeram e não
cumpriram, enganaram e até de clientes que
prometeram um determinado pagamento
e depois disseram não ter prometido.

<cantinho da criança>

Olá crianças! Os Evangelhos você sabe que
são 4 livros da Bíblia que contam a história de
Jesus. Vamos encontrá-los neste Caça-Palavras?

M AT E U S H F R D E D E
KLOK JHTJOÃOK J
LOKJLUCASGRES
J G R W Q A S D F GH Y
GH J K O I U Y T R E D W
ASVBNHMARCOSX
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Pequenos golpes parecem ser absolutamente
a regra. Deposito amanhã o seu dinheiro
e não depositar; mudar cláusulas de uma
negociação; fazer medições fraudulentas, etc.
etc. E um respeitado advogado me disse que
nem mesmo contratos assinados são hoje
cumpridos totalmente o que sobrecarrega
a justiça. Parece que ninguém mais cumpre
a palavra, me disse um juiz de direito com
inúmeras causas desse teor.
Será que realmente cumprir a palavra caiu
de moda? Como viver num mundo onde a
desconfiança é a regra? Como conviver numa
realidade em que o que as pessoas falam e
prometem nem sempre será a verdade? Será
que não estamos dando, todos nós, um tiro
nos próprios pés e todos perdendo?
Pense nisso. Sucesso!

caça palavras

