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Revista

“As vocações nascem na oração e da oração.
E só na Oração podem perseverar e dar fruto”.

Papa Francisco
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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

No último Domingo de agosto, a Igreja 
comemora o Dia do Catequista. Deve tratar-
se de função bastante importante para lhe 
dedicarem um dia: um dia de orações, de 
estudos, de apelos e agradecimentos.

O que é, realmente um catequista? 
Segundo o documento da C.N.B.B., 
“Catequese Renovada, é alguém integrado 
na Comunidade que conhece a sua História, 
as suas aspirações, e sabe como animar 
e coordenar a participação de todos. O 
catequista não é, portanto uma pessoa 
preocupada só com as crianças: é mais 
preocupado com a comunidade, com os 
adultos, com os pais das crianças. Porque 
quem catequiza é a comunidade. Por isso, 
catequista é construtor e animador de 
Comunidades”.

Seu campo de trabalho é amplo: constrói 
a comunhão dos adultos na Paróquia e 
transmite às crianças os ideais de Jesus, 
que sustentam essa comunhão. Não tem 
preocupação só com instruir nas verdades da 
Fé; tem maior preocupação com fazer viver a 
Fé em comunhão. Para inserir a criança numa 
comunidade de Fé é preciso que exista essa 
comunidade: o responsável por isso é o 
catequista...

A importância deste ministério na 
Igreja de hoje é patente. Diga-se como 
são os catequistas e saber-se-á como é a 
paróquia. Catequistas acomodados, paróquia 
acomodada. Catequistas atualizados, 
paróquia atualizada.

Que preparo não devem ter essas 
mulheres e esses homens que assumem tal 
tarefa, numa paróquia! Em primeiro lugar, 
trata-se de um preparo permanente. Não 
existe diploma de catequista... Existe ingresso 
num processo contínuo de formação para 
uma tarefa tão fundamental: a comunidade 
caminha e os catequistas devem caminhar 
também. E à frente! De modo especial, exige-
se dos catequistas hoje, consciência crítica 
para entender o mundo em que vive a Igreja, 
a Comunidade.

É um mundo com problemas sociais, 
econômicos, políticos. Sem conhecê-los e 
sem saber as suas causas, o catequista não 
poderá dizer o que Deus quer do homem 
hoje. Esse hoje, são as condições sociais 
e políticas em que ele vive. Precisará ter 
experiência e conhecimento da Bíblia, a 
Palavra de Deus, a Mensagem de Amor que 

CATEQUISTA, CONSTRUTOR 
DE COMUNIDADE

deve ser transmitida ao homem de hoje. Não 
basta conhecer a doença para ser um bom 
médico. É preciso conhecer e ter o remédio.

Sobretudo, espera-se do Catequista uma 
vida de oração. Vida de oração não é andar 
de terço na mão recitando fórmulas de prece. 
Vida de oração é como vida de amor. É uma 
união profunda com Deus, que nos leva a 
nos sentir com Ele, e ver como Ele vê; a vê-
Lo em todos e em todas as coisas; a querer o 
que Ele quer.

Se você sente este chamado de Deus 
para ser catequista em nossa paróquia, 
procure participar de nossas reuniões, onde 
buscamos nos capacitar para essa missão 
tão especial. Pode me procurar ou a Silvia, 
coordenadora, para maiores informações. 
Quem sabe para o próximo ano você poderá 
ser um de nós...

Deus abençoe os nossos catequistas e 
nossa comunidade!!!
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

LEITURA
Agosto 2014

01/ago Mt 13,54-58
02/ago Mt 14,1-12
03/ago Mt 14,13-21
04/ago Mt 14,13-21
05/ago Mt 14,22-36
06/ago Mt 17,1-9
07/ago Mt 16,13-23
08/ago Mt 16,24-28
09/ago Mt 17,14-20
10/ago Mt 14,22-31
11/ago Mt 17,22-27
12/ago Mt 18,1-5.10.12-14
13/ago Mt 18,15-20
14/ago Mt 18,21-19,1
15/ago Mt 19,3-12
16/ago Mt 19,13-15
17/ago Lc 1,39-56
18/ago Mt 19,16-22
19/ago Mt 19,23-30
20/ago Mt 20,1-16
21/ago Mt 22,1-14
22/ago Lc 1,26-38
23/ago Mt 13,44-46
24/ago Mt 16,13-20
25/ago Mt 23,13-22
26/ago Mt 23,23-26
27/ago Mt 23,27-32
28/ago Mt 24,42-51
29/ago Mc 6,17-29
30/ago Mt 25,14-30
31/ago Mt 16,21-27

 Agosto foi estabelecido como mês vocacional 
em 1973, porém naquela época, rezava-se e 
trabalhava-se de modo especial, para suscitar 
e fortalecer as vocações consagradas, como a 
dos padres e das freiras. Pouco a pouco, o termo 
VOCAÇAO, passou a adquirir um significado 
muito mais amplo.

Assim, falar em vocação é falar dos padres, 
religiosos e religiosas. Mas também é falar dos 
leigos, que respondem ao chamado de Deus para 
colaborar na construção do seu reino tanto no 
meio eclesial, como fora dele, onde geralmente 
só o leigo alcança e tem o 
poder de transformar.

O termo VOCAÇÃO 
vem do verbo latim 
VOCARE, que nos 
primórdios foi traduzido 
como “Chamamento”. 

“Desde o princípio eu 
predisse o futuro, anuncio 
antecipadamente o que 
ainda não se cumpriu” 
Isaías 46,10.

 O texto mostra que 
Deus anuncia de antemão 
o que ainda não é plausível. 
Ou seja: antes mesmo de 
executar a obra da criação 
e de fazer o Ser humano, 
Deus já o “chamou” e 
confiou a ele uma missão.

Deus chama para a 
missão antes mesmo do 
nascimento e dá liberdade 
para que o ser humano responda ao seu 
chamado. É importante ressaltar, porém, que aqui 
estamos dizendo do Ser humano enquanto toda 
a humanidade e não enquanto individuo isolado. 

Este chamamento deve ser refletido quanto 
a Vocação à vida; à Vida em Comunidade e 
Vocação e Sociedade. Deus quis que você e eu 
existíssemos. Para isso, Ele nos chamou à vida 
(cf Jr 1,5). A primeira vocação é existir. Cada ser 
humano é singular e diferente de todos os outros. 
“ Toda vida provém de Deus e cabe ao ser humano 
colaborar com a continuidade deste dom (Novo 

Catecismo da Igreja Católica).
O dom da vida ficou prejudicada pelo pecado 

original, porém com o envio do seu Filho, teve o 
cuidado de instituir a Igreja que, juntamente com 
o Espírito Santo, aplicaria, ao longo dos séculos, a 
sua obra redentora, como sacramento universal 
de salvação.

A Vocação à vida comunitária não é um 
chamamento a ser respondido de modo isolado, 
mas sempre em comunhão com outras pessoas. 
E isso vale para todas as vocações, dentro e fora 
do âmbito eclesial. 

“Construção de uma 
sociedade mais justa 
e mais fraterna só é 
possível quando pessoas 
novas, formados à luz do 
Evangelho e ungidas pelo 
poder do Espírito Santo, 
assumirem seus lugares 
na sociedade (…). Para 
isso, basta que aceitemos 
o chamado especial 
do Senhor, cumprindo 
a missão que nos foi 
confiada, antes que o nosso 
tempo passe (cf Eclo 51,28).

 Nenhuma das profissões 
é mais ou menos importante 
que a outra. Todas têm igual 
importância, pois é a soma 
dessas que ocasionam 
espaço de construção da tal 
sonhada civilização do Amor.

A resposta ao 
chamamento de Deus a cada um exige um 
processo de amadurecimento e discernimento.
Para isso, precisamos sempre contar uns com os 
outros.

 Ninguém pode se furtar de dar e receber 
ajuda vocacional. Somos todos peregrinos rumo a 
casa do Pai, ajudando uns aos outros a formarem 
um só povo (família).

Que Nossa Senhora, mãe das Vocações que 
soube dizer seu sim, passou pela vivência em 
comunidade, ajude a cada um de nós assumirmos 
e vivermos nossa vocação. 

Agosto: Mês das Vocações

Saída dia 19/Nov 
Retorno dia 22/Nov

Tel: 98118-9224/9699-1372 
/ 3016-7138 com Valdete

ExCURSãO

 “Divino Pai Eterno”
em Trindade - Goiás
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<psicologia>
Por Lucimeire Prestes de Oliveira Tomé

Descrever sobre sentimentos é sempre 
complexo e delicado. Exige uma dose extra 
de sensibilidade.

O que me levou a arriscar discorrer por 
este tema é o trabalho que realizo atualmente 
no hospital. É impossível estar num lugar 
como este e não refletir sobre as emoções - 
minhas e das pessoas que convivo.

Os sentimentos vivenciados oscilam 
quase que o tempo todo e confundem 
muitas vezes a construção das ideias e 
pensamentos.

Já não é mais possível separar mente 
e corpo, principalmente quando nos 
deparamos com histórias de afetos, desafetos, 
traumas e corpo adoecido.

Para iniciar esta reflexão, podemos 
nomear dois tipos de emoções - as emoções 
negativas e as emoções positivas.

Entendemos por emoções negativas, as 
que produzem uma experiência emocional 
desagradável, como por exemplo, a 
ansiedade, a raiva e a tristeza. Já as emoções 
positivas são aquelas que geram uma 
experiência agradável, tais como a alegria, a 
felicidade e o amor.

Neste artigo especificamente refletiremos 
sobre as emoções negativas.

Entre as diversas emoções negativas com 
respostas fisiológicas importantes destacam-
se a ansiedade e a raiva. Entende-se por 
respostas fisiológicas os sintomas físicos 
apresentados numa doença.

Reprimir as emoções negativas é um 
fator que pode introduzir um certo grau 
de imunodepressão, que significa o ato de 
reduzir a eficiência do sistema imunológico. 
Assim, por exemplo, pacientes com câncer 
que apresentam estilo repressivo de 
enfrentamento das emoções poderão ter 
uma menor expectativa de vida. Observando 
por este aspecto, notamos que o melhor 
a se fazer quando tratamos de emoções é 
expressar os sentimentos, sejam bons ou 
ruins, pois quando falo, escuto e quando 
escuto compreendo. Esse processo em 
Psicologia chamamos de elaboração.

Vemos também que as pessoas 
reagem diferentemente ao estresse, 
inclusive em termos de eventuais doenças 
psicossomáticas. Ao estudarmos o afeto, 
entendemos que parece haver uma espécie 
de filtro exemplificados como lentes, através 
do qual os fatos e eventos são percebidos 
pelo indivíduo. Isto faria distinguir situações 
percebidas como estressantes por alguns e 
não por outros. Neste momento vale a pena 
ressaltar que a psicoterapia e atividades 
terapêuticas podem contribuir na ampliação 
do olhar e possível mudança de pensamento 
e atitude.

Pode-se dizer, então, que a opção mais 
elaborada de enfrentamento seria aquela 
de encarar a situação conscientemente e 
objetivamente, podendo falar, discutir, refletir, 
superando conforme as características e os 

recursos à disposição.
Hoje em dia há dados suficientes 

para afirmar que as emoções positivas 
potencializam a saúde, enquanto as 
emoções negativas tendem a comprometê-
la. Infelizmente, a experiência nos mostra que 
quando não é possível encarar a situação 
objetivamente, seja porque o problema não 
está sendo consciente, ou ainda porque 
faltam recursos disponíveis à personalidade, a 
tendência será lançar mão do uso do próprio 
corpo, adoecendo fisicamente.

O indivíduo aprende a falar e se defender 
com o corpo. Com o corpo obtém atenção 
e cuidados que necessita, exprime desejos e 
fantasias, enfrenta as situações estressantes 
e, muito provavelmente, com o corpo se 
recrimina e se culpa. Alguns “deslizes” em 
relação aos cuidados terapêuticos que 
deveriam tomar, apontam para uma forma 
inconsciente de perpetuar a doença, como 
forma de manter o autoflagelo.

Após a explanação deste tema, em que 
o objetivo foi refletir sobre a estreita relação 
entre mente e corpo, ficou claro que o 
melhor a se fazer quando o assunto envolve 
emoções seria propiciar a livre expressão dos 
sentimentos.

Vale lembrar que ao falar das coisas que 
me incomodam, escuto, quando escuto 
compreendo melhor a situação e elaboro; e 
consequentemente transformo sentimentos, 
pensamentos e atitudes.

TRANSfORMANDO SENTIMENTOS

ROMARIA 
ARQUIDICIOCESANA

Em comemoração 
aos 90 anos da nossa 

arquidicocese, teremos 
uma romaria ao

Santuário Nacional 
de Aparecida

08/Nov/2014

InFormações:
3231-3304 / 3232-2300

Vendas de Passagens
na Secretaria da Paróquia 

ou com Adão:
 2104-0982/ 981345723
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<dízimo>
Por Humberto Matavelli

Pode-se dizer que todo dizimista é 
evangelizador?

Sim. Pelo Dízimo, os fiéis ajudam a Igreja 
a cumprir sua missão de evangelizar. Por isso, 
quem contribui com o Dízimo é também 
evangelizador. Mesmo que não possa 
ou não saiba anunciar a Palavra de Deus, 
mesmo que não possa sair de sua casa e de 
sua terra para ir pelo bairro e pelo mundo 
a anunciar o Evangelho, o dizímista é um 
evangelizador, porque estará sustentando 
a obra evangelizadora dos agentes de 
pastoral, dos catequistas, dos ministros, 
dos animadores de grupos de reflexão. 
“Quem ajuda a pregação tem merecimentos 
de pregador”. Quem contribui para que 
a paróquia possa desenvolver um bom 
trabalho de evangelização e catequese, tem 
merecimentos de missionário.

“Ide por todo o mundo e pregai o 

Evangelho a toda a criatura” (Mc 16,15). 
Evangelizar é a primeira e principal missão 
da Igreja. Ordenados ou não, se somos parte 
dessa Igreja, membros do corpo místico cuja 
cabeça é Cristo, então essa missão é de todos 
nós, herdada no batismo e individualmente 
assumida no crisma.

Mas Jesus torna-nos também responsáveis 
por nossos irmãos. “Amai-vos uns aos outros”, 
diz Ele. “Ninguém tem maior amor do que 
aquele que dá a vida por seus amigos”, 
completa (Jo 15, 12-13). E ainda nos coloca 
em xeque em relação às atitudes que tivermos 
perante os mais desvalidos, com fome, com 
sede, com frio, doentes, aprisionados: “...todas 
as vezes que fizestes isto a um destes meus 
irmãos mais pequeninos, foi a mim mesmo 
que o fizestes” (Mt 25, 31-40).

“...A toda a criatura” - quer dizer, uma 
missão sem fronteiras, para além dos limites, 

REfLExÕES SOBRE 
O DÍZIMO

Recompensas e bênçãos de Deus 
(Eclesiástico 35,1-20);

Aquele que observa a lei faz numerosas 
oferendas. È um sacrifício salutar guardar 
os preceitos, e apartar-se de todo pecado. 
Afastar-se da injustiça é oferecer um sacrifício 
de propiciação, que consegue o perdão 
dos pecados. Aquele que oferece a flor da 

farinha dá graças, e o que usa de misericórdia 
oferece um sacrifício. Abster-se do mal é 
coisa agradável ao Senhor; o fugir da injustiça 
alcança o perdão dos pecados. Não te 
apresentará de mãos vazias, pois todos ( esse 
ritos) se fazem para obedecer aos preceitos 
divinos. A oblação do justo enriquece o altar; 
é um suave odor na presença do Senhor. O 

sacrifício do justo é 
aceito (por Deus). 
O Senhor não se 
esquecerá dele. Dá 
glória a Deus de 
bom coração e nada 
das primícias (do 
produto) de tuas 
mãos. Faze todas as 
tuas oferendas com 
um rosto alegre, 

consagra os dízimos com alegria. Dá ao 
Altíssimo conforme te foi dado por ele, dá de 
bom coração de acordo com o que tuas mãos 
ganharam, pois o Senhor retribui a dádiva, e 
recompensar-te-á tudo sete vezes mais. Não 
lhe ofereças dádivas perversas, pois ele não 
as aceitará.* Nada esperes de um sacrifício 
injusto, porque o Senhor é teu juiz, e ele não 
faz distinção de pessoas. O Senhor não faz 
acepção de pessoa em detrimento do pobre, 
e ouve a oração do ofendido. Não despreza 
a oração do órfão, nem os gemidos da viúva. 
As lágrimas da viúva não correm pela sua 
face, e seu grito não atinge aquele que as faz 
derramar? Pois da sua face sobem até o céu; o 
Senhor que a ouve, não se compraz em vê-la 
chorar. Aquele que adora Deus na alegria será 
bem recebido, e sua oração se elevará até as 
nuvens.

fUNDAMENTAÇãO BÍBLICA

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

www.espacoresiliencia.com

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

Psicologia • Fonoaudiologia
• Psicopedagogia

• Terapia de Casal e Família

Espaço
Resiliência

uma Igreja verdadeiramente missionária. 
Como Paulo e os outros apóstolos, e muitos 
missionários, religiosos e religiosas, todos, 
como membros desse corpo, devemos 
contribuir para que a obra de evangelização 
prospere e se irradie.

Nosso dízimo, aquele pedacinho de vida 
de cada um de nós, ofertado a Deus, vai 
permitir que Ele se manifeste através da Igreja, 
pela proclamação de Sua palavra, pela sagrada 
Eucaristia, pelos sacramentos, pelo socorro 
aos carentes, pelo trabalho missionário, 
comprará remédios para os doentes que 
procuram a comunidade, cestas básicas para 
as famílias carentes, auxiliará em situações 
de penúria o paroquiano, sustentará cursos 
profissionalizantes que permitam aumentar 
as possibilidades de ganho para os mais 
humildes, na manutenção de seminários, 
enfim... na construção do Reino de Deus.

Todo dizimista, pelo simples fato de sua 
oferta mensal, já é um evangelizador, um 
liturgista, um catequista e um agente da 
pastoral social da Igreja. É claro, porém, que 
não basta oferecer o Dízimo. Quando se abre 
o bolso para repartir o dinheiro, é porque o 
coração já foi aberto para repartir o tempo, as 
qualidades e os talentos, a fim de se engajar 
na vida da Igreja e na obra da evangelização.

Negar o dízimo não enriquecerá ninguém 
(At 5,1-11; Mt 6,19-23).

Como lembra Paulo: “Não se trata de aliviar 
os outros fazendo-vos sofrer penúria, mas, sim, 
que haja igualdade entre vós” (II Cor 8, 13).

A assembléia dos Bispos do Brasil em 
Itaici (SP), em 1974, determinou que o dízimo 
fosse implantado em todas as Igrejas do Brasil. 
Dinheiro e dízimo não são a mesma coisa. Para 
dar dinheiro basta tê-lo; para oferecer o dízimo 
é preciso ter fé e amor a Deus e aos irmãos.

Continua na próxima edição
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<santo do mês>

30 DE AGOSTO

Hidráulica
Santa Inês 

R. HERMELINO MATARAZZO, 148
15-3232-6700

hidraines@uol.com.br

A LOJA 
ESPECIALIZADA EM HIDRÁULICA

PRODUTOS TIGRE - DECA - ELUMA

Deca
METAIS E REGISTROS

Tubos de cobre

Poucos são os registros 
encontrados sobre Félix e Adauto, 
que são celebrados juntos, no dia de 
hoje. As tradições mais antigas dos 
primeiros tempos do cristianismo nos 
narram que eles foram perseguidos, 
martirizados e mortos pelo imperador 
Diocleciano, no ano 303.

A mais conhecida diz que, Felix 
era um padre e tinha sido condenado 
à morte por aquele imperador. Mas 
quando caminhava para a execução, 
foi interpelado por um desconhecido. 
Afrontando os soldados do exército 
imperial, o estranho se declarou 
espontaneamente cristão e pediu 
para ser sacrificado junto com ele. 
Os soldados não questionaram. 

Logo após decapitarem Felix, com 
a mesma espada decapitaram o 
homem que tinha tido a ousadia 
de desafiar o decreto do imperador 
Diocleciano.

Nenhum dos presentes sabia 
dizer a identidade daquele homem. 
Por isto, ele foi chamado somente de 
Adauto, que significa: adjunto, isto é 
“aquele que recebeu junto com Felix 
a coroa do martírio”. Ainda segundo 
estas narrativas eles foram sepultados 
numa cripta do cemitério de 
Comodila, próxima da basílica de São 
Paulo fora dos muros. O Papa Sirício 
transformou o lugar onde eles foram 
enterrados numa basílica. Esta se 
tornou lugar de grande peregrinação 

de devotos até depois da Idade 
Média, mas o culto dedicado à eles foi 
declinando em seguida.

O cemitério de Comodila e o 
túmulo de Felix e Adauto foram 
encontrados no ano de 1720, mas 
vieram a ruir logo em seguida, 
sendo novamente esquecidos e suas 
ruínas abandonadas. Só em 1903 a 
pequena basílica foi definitivamente 
restaurada.

Estes martírios permaneceram 
vivos na memória da Igreja Católica, 
que dedicou o mesmo dia à São Feliz e 
Santo Adauto, para as comemorações 
litúrgica. Algumas fontes, inclusive, 
dizem que os dois santos eram irmãos 
de sangue.

Santos Félix e Adauto Mártires 

Retirada das 15:00 às 21:00
Local: R. Bartolomeu de Gusmão, 311

Festa da Pizza
em prol Comunidade Santa Edwiges

Dia 13/SET
R$ 18,00
(Pizza Semi-Pronta)

Sabores: Bauru / Mussarela / Calabresa
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Nascido em Caraúbas, na Paraíba, no dia 
08/05/1949, Miguel teve uma vida muito 
simples e humilde, porém sempre com união 
e alegria. “Eu e meus 14 irmãos crescemos no 
sítio. Da minha infância guardo momentos 
felizes, mas também de muito sofrimento 
na lavoura, carregando água na cabeça e no 
lombo dos animais, por exemplo!”

Filho de Severino e Severina (ambos 
in memoriam), Miguel trabalhou desde 
pequeno, mas dividia o seu tempo com as 
brincadeiras e os estudos. “Sempre fui bom 
aluno e estudei o máximo que pude”. 

O pai de Miguel tinha um pequeno 
comércio na cidade, então a família saiu do 
sítio e foi morar no local. Em setembro de 
1965 a mãe de Miguel faleceu. “Uma dor 
muito grande, senti muita falta da minha 
mãe. Nesta época costumávamos usar roupa 
preta pelo luto durante um tempo. E, neste 
período, conheci a Júlia, que também estava 
de luto pelo seu pai, falecido em abril do 
mesmo ano. Nós fomos nos aproximando 
aos poucos, e após dois meses começamos 
a namorar”. 

Com dois anos de namoro, Miguel 
mudou-se para Sorocaba na casa de uma 
tia em busca de emprego e melhores 
condições de vida. Sua namorada, Julinha, 
como é chamada, continuou em Caraúbas. 
“Nós nos comunicávamos apenas por cartas. 
Nesta época as coisas eram bem difíceis, não 
tínhamos outra opção de comunicação”. 

Após três anos e nove meses de 
relacionamento por cartas, onde o casal 
passou de namorados para noivos, Miguel 
tirou férias e foi para Caraúbas casar-se 

com a sua noiva. “Nos casamos em Sumé, 
uma cidade vizinha de Caraúbas, no dia 
14/09/1972. Nosso casamento foi muito 
simples, mas um dia abençoado por Deus e 
de grandes alegrias”. 

O casal ficou por mais 3 dias no local 
e voltou para Sorocaba. As dificuldades 
financeiras eram grandes, mas pouco a pouco 
o casal foi se adequando. “Nosso casamento 
sempre foi muito especial, afinal estávamos 
juntos para tudo e em todo o momento. 
Prova maior deste amor foi o nascimento 
dos nossos três amados e iluminados filhos 
Viviane, Vanessa e Miguel, que são tudo em 
nossas vidas. Nós os criamos com poucos 
recursos financeiros, mas com muito amor, 
e hoje ficamos felizes e orgulhosos em ver 
todos eles bem, com saúde e dignidade.”

Miguel e Julinha sempre foram muito 
religiosos. Logo que chegaram em Sorocaba, 
frequentaram juntos a paróquia de São 
Benedito. Logo depois, Julinha começou 
a frequentar o Apostolado da Oração na 
Igreja Santa Rita. “Foi neste período que 
começamos a frequentar juntos a Igreja 
de Santa Rita. Para nós a construção da 
comunidade de Santa Edwiges foi uma 
benção, já que moramos bem pertinho do 
local”. 

Miguel ajudou na construção 
da comunidade desde o período de 
terraplanagem do terreno. Hoje, o casal 
frequenta a comunidade de Santa Edwiges 
e está sempre pronto para ajudar no que for 
preciso. Julinha, além do Apostolado, ajuda 
na cozinha, nas festas, na barraca do Pastel e 
sai vendendo pela vizinhança carnês e tudo 

o que precisar para ajudar na igreja. 
Julinha trabalhou de costureira por um 

período, mas se machucou, e após alguns 
anos conseguiu se aposentar. Miguel 
se aposentou em 1993 mas continuou 
trabalhando por mais 13 anos. Hoje, o 
casal vive da aposentadoria. “Não é muito 
o nosso dinheiro, mas conseguimos viver 
bem e acompanhar o dia a dia de nossos 
filhos, que já nos presentearam com nossos 
netos Julio César, Maria Clara e Ana Júlia. 
Sabemos que ainda temos mais netos por 
vir, e nos alegramos com isso. Nossa família 
é muito abençoada, além dos filhos e netos 
agradecemos os bons genros e a nora que 
Deus colocou em nossas vidas”. 

O casal, que dedica seu tempo hoje aos 
familiares e a igreja, está planejando uma 
viagem para Caraúbas, na Paraíba, onde 
viveram boa parte de suas vidas e que ainda 
vivem seus irmãos. “Se não conseguirmos ir 
ainda este ano, vamos no meio do ano que 
vem, durante a festa de São Pedro, em julho, 
que movimenta a cidade toda. Vamos nos 
preparar financeiramente e que seja feita a 
vontade de Deus”. 

Para finalizar, o entrevistado deste mês 
deixa um recado para seu pai, falecido 
em 2009. “Meu pai era uma pessoa muito 
honesta e religiosa. Um exemplo! Não 
conheci ninguém até hoje como ele, um 
homem admirável, que educou muito 
bem os seus filhos e ajudou todos os que 
precisavam, incentivando sempre todos ao 
seu redor a ir na igreja e servir a Deus. Feliz 
dia dos pais para ele e para todos os pais do 
mundo!” 

<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho

Humildade e 
amor a Deus!

Sexta-feira
9h00 as 11h00
14h30 as 16h00

Informações:

15 3227-3932

secretaria_patriciatoledo@hotmail.com

AULAS DE BALLET E KARATE
na Paroquia Santa Rita

Av. Dr. Artur Bernardes, 420 - Vila Progresso

Frios - Queijos finos
Produtos para festas - Bebidas

Frangos e muito mais

Fone: (15) 3231-9849

FRIOS FATIADOS COM OS MELHORES
PREÇOS DA REGIÃO

Neste mês de agosto, em que 
comemoramos o Dia dos Pais, 
o paroquiano Miguel Izidorio 

Amorim, pai de Viviane, Vanessa e 
Miguel, é o nosso perfil!
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Ele é o profissional necessário e 
indispensável para nos esclarecer e orientar 
sobre a defesa dos nossos interesses em 
relação aos nossos direitos e a justiça, em 
qualquer situação.

O PATRONO DOS ADVOGADOS
No mundo todo Santo Ivo é o patrono 

dos Advogados. Era um Advogado 
brilhante tanto na corte civil como na corte 
eclesiástica. Defendia magnificamente, 
e tinha preferência pelos pobres. Até os 
perdedores o admiravam. Conseguia 
conduzir e realizar inúmeros acordos 
antes dos julgamentos. Era chamado de 
“advogado dos pobres”. Era sacerdote e 
morreu celebrando a Missa da Ascensão do 
Senhor. 

A palavra “Ad-vogado” vem do latim e 
significa “o que foi chamado”. Porque no 
Direito Romano, (que é base da justiça 
brasileira), era a pessoa chamada pelo 
acusado, para falar a seu favor perante o juiz.

O BOM ADVOGADO
O bom Advogado sempre é bem 

sucedido, por causa das características da sua 
personalidade... É pesquisador e investigador, 
é responsável e pontual, discreto e ético, 
é independente, autoconfiante e tem 
autocontrole, é comunicativo e sintético, 
tem boa memória e capacidade de refletir, 
analisa e debate sob pressão, faz associação 
de ideias, sabe argumentar e convencer, é 
hábil em negociar... Além disso, gosta muito 
de ler e domina a língua portuguesa e a 

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 11 de Agosto é
o Dia do Advogado

O ADVOGADO

linguagem jurídica. Sabe interpretar textos 
legais e tem sólidos conhecimentos do 
Direito, da Filosofia, da Lógica, da Política e 
da Economia.

COMO É O TRABALHO DO 
ADVOGADO?

O Advogado é um servidor da Justiça 
e do Direito. Representa seu cliente, (uma 
pessoa ou uma empresa), usando as leis e 
buscando provas para defendê-lo em juízo 
ou tribunal, contra interesses de terceiros.

Então, no seu trabalho intenso, atende 
cliente, avalia seus casos e o orienta 
como proceder... Pesquisa o histórico do 
caso e de outros casos semelhantes... 
Participa de reuniões sobre o caso 
buscando caminhos de solução... Promove 
investigações ou acompanha as da polícia 
e apresenta recursos... Prepara defesas 
e alegações... Encaminha o processo à 
Justiça e acompanha o seu andamento, 
pontualmente dentro dos prazos prescritos 
e dá assistência ao cliente durante todo 
o processo... Participa de audiências e 
julgamentos interrogando testemunhas e 
argumentando com o juiz ou com o corpo 
de jurados, quando é o caso. 

ONDE O ADVOGADO 
TRABALHA?

O Advogado pode trabalhar no seu 
escritório particular, em escritório de vários 
advogados, em departamentos jurídicos 
de empresas públicas ou privadas, seguir 
carreira pública como juiz, promotor, 
delegado de polícia, procurador e defensor 
público. Também pode aprofundar seus 

estudos e tornar-se um jurista dando 
consultoria de alto nível a governos e 
instituições ou dedicar-se ao ensino do 
Direito. 

O ADVOGADO PODE SER 
ESPECIALISTA?

Sim... Pode atuar aplicando a legislação... 
Em Direito Administrativo específica para o 
poder público... Em Direito Civil nas questões 
que se referem às obrigações, às famílias e as 
coisas dos cidadãos... Em Direito Ambiental 
nas questões do homem com o meio 
ambiente... Em Direito Comercial na abertura 
e encerramento de empresas... Em Direito do 
Consumidor nas questões do consumidor 
com as empresas fornecedoras... Em Direito 
de Propriedade Intelectual defendendo 
os autores de falsificações, plágios e 
roubos de suas obras... Em Direito Penal ou 
Criminal nas ações que envolvam crime ou 
contravenção... Em Direito Tributário que 
regula a arrecadação de impostos, taxas, 
obrigações fiscais e tributárias... Em Direito 
Trabalhista ou Previdenciário nas questões 
entre empregados e empregadores. 

VOCÊ QUER SE TORNAR UM 
ADVOGADO?

Para se tornar Advogado é preciso:
1- Ter diploma de Curso Superior de 

Direito. 2- Frequentar estágio obrigatório. 
3- Ser aprovado no complexo exame da 
Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). 
4- Entrar no mercado de trabalho que é 
promissor e está carente de Advogados 
com formação de nível elevado. 

No Dia 11 de Agosto... Parabéns 
brilhantes Advogados! 
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“LICENçA-PATERNIDADE”<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

PARA REfLETIR!
E você? Tem cuidado das bênçãos que 
Deus tem te dado? Lembre-se sempre 
da flor, pois como ela, são as bênçãos 
do Senhor. Ele nos dá, mas nós é que 
temos que cuidar. Portanto cuide das 
pessoas que você ama!

UMA FLOR RARA
Havia uma jovem muito rica, que 

tinha tudo: um marido maravilhoso, filhos 
perfeitos, um emprego que lhe pagava 
muito bem, uma família unida.

O estranho é que ela não conseguia 
conciliar tudo isso, o trabalho e os afazeres 
lhe ocupavam todo o tempo .

Se o trabalho lhe consumia muito 
tempo, ela tirava dos filhos. Se estava com 
problemas ela deixava de lado o marido.

E assim, as pessoas que ela amava eram 
sempre deixadas para depois.

Até que um dia seu pai, um homem 
muito sábio lhe deu um presente, uma flor 
muito cara e raríssima da qual havia apenas 
um exemplar no mundo. E disse a ela:

- Filha esta flor vai te ajudar muito mais 
do que você imagina! Você terá apenas 
que regá-la e podá-la de vez em quando, 
as vezes conversar um pouquinho com 
ela, e ela te dará em troca esse perfume 
maravilhoso e essas lindas flores.

A jovem ficou emocionada, afinal a flor 
era de uma beleza sem igual.

Mas o tempo foi passando, os 

problemas surgiam, o trabalho consumia 
todo o seu tempo e a sua vida que 
continuava confusa, não lhe permitia 
cuidar da flor.

Ela chegava em casa, olhava a flor e 
as flores ainda estavam lá não mostravam 
sinal de fraqueza ou de morte, apenas 
estavam lá, lindas perfumadas. 

Então ela passava direto.
Até que um dia, sem mais nem menos, 

a flor morreu.
Ela chegou em casa e levou um susto! 

Estava completamente morta, caídas e 
suas folhas amarelas.

A jovem chorou muito, e contou a seu 
pai o que havia acontecido.

Seu pai então respondeu:
- Eu já imaginava que isso aconteceria, 

e eu não posso te dar outra flor, porque 
não existe outra igual a essa. Ela era única, 
assim como seus filhos, seu marido e sua 
família. Todos são bênçãos que o Senhor te 
deu, mas você tem que aprender a regá-
los, e dar atenção a eles, pois assim como 
a flor, os sentimentos também morrem. 
Você se acostumou a ver a flor sempre lá, 
sempre florida, perfumada e se esqueceu 
de cuidar dela.

Olá amigos. Como sabemos, 
a maternidade gera um clima de ternura 
e amor dentro de uma residência e 
consequentemente todos ficam encantados 
com o novo ou nova habitante da casa, mas 
assim como a mãe quer estar perto de seu 
filho durante esse momento, o pai também 
quer estar acompanhando de perto o 
desenvolvimento de seu filho, por isso muito 
se discutiu sobre a licença paternidade. 

A licença paternidade oferece ao 
homem o direito de se ausentar durante 
alguns dias de seu emprego para auxiliar 
a mulher e também ajudar nos cuidados 
com o recém-nascido. Para conseguir esse 
direito deve se tomar todas as precauções 
referentes ao registro do filho, visto que o 
benefício de paternidade é oferecido ao 
trabalhador que tenha vínculo com a criança. 
Como o empresário não adivinha a data de 
nascimento da criança, o trabalhador precisa 
estar atento para informar seu patrão assim 
que estiver perto do dia tão aguardado.

O pedido de licença paternidade deve 
ser feito formalmente, em alguns casos o 

empresário não impede ou dificulta a saída 
de suas funções, o que acaba facilitando 
a negociação. A licença-paternidade de 5 
(cinco) dias foi concedida pela Constituição 
Federal/88 em seu artigo 7º, XIX. O direito à 
licença-paternidade foi concedido no intuito 
de, considerando o estado de necessidade 
de repouso da mãe que recém deu à luz, 
possibilitar que o pai pudesse faltar ao 
trabalho (1 dia útil) a fim de fazer o registro 
civil do filho recém-nascido. A contagem da 
licença-paternidade deve iniciar-se em dia 
útil a partir da data do nascimento da criança. 
Dia útil porque é uma licença remunerada, na 
qual o empregado poderá faltar ao trabalho 
sem implicações trabalhistas.

Quando o nascimento da criança ocorrer 
nos dias em que se aproxima o término 
das férias e a contagem dos 5 (cinco) dias 
ultrapassarem-no, deve-se conceder a 
licença-paternidade, ou seja, o empregado 
deverá retornar ao trabalho após o trânsito 
dos 5 (cinco) dias da data do nascimento 
da criança. Ocorrendo o nascimento da 
criança em dias que antecedem o início do 

gozo das férias e adentrar a este início, este 
deverá ser protelado para o 6º (sexto) dia de 
trabalho subsequente. Um projeto de lei diz 
respeito à licença-paternidade remunerada 
com direito a ser prorrogada para 30 dias. 
O objetivo deste projeto é fazer com que o 
pai possa auxiliar a mãe com o bebê recém-
nascido. 

Na Noruega, a licença é de até 46 
semanas, podendo ser utilizada pela mãe 
e pelo pai. Na Argentina e Paraguai, as 
licenças são de apenas 2 dias. No Uruguai, 
são 12 semanas mantidas pelo governo. 
Já na Alemanha e na França, o benefício 
pode chegar até 3 anos de remuneração, 
dependendo da quantidade de filhos e 
renda familiar. O Japão garante até um 
ano, também podendo ser divididos entre 
os pais. Na Suécia, são 450 dias também 
alternados entre pais e mães. E no Canadá, 
são 35 semanas com e sem remuneração.

Papai, parabéns pelo seu dia que como 
as mães, são todos os dias. Filharada, olha 
o presente. Até a próxima edição, com as 
bênçãos de nossa Padroeira Santa Rita. 
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<agenda>

Atendimento aos sábados até às 12h

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

REUNIÃO DO CPP
Dia 08/Set às 20h

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

 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.

mÃE RAINhA

Dia 18 às19h missa em 
honra a Mãe Rainha 

mISSA DOS 
ENFERmOS

Dia 21/Agosto às 15h

RCC

Missas da Renovação 
Carismática na Paróquia de 
Santa Rita:
Segunda-feira dia 11/08 
às 19h30

hORáRIO DE mISSAS DA
PARóqUIA SANTA RITA DE CáSSIA

Segundas às 18h15 

Terças às 07h, 15h

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

xxxI CENáCULO

Dia 17 de Agosto
Início às 8h00
com a Santa Missa

Ministração: Ministério 
Trono da Graça

Com a presença do nosso 
Arcebisbo Dom Eduardo

Pregadores:
• Rogério Soares
• Reinaldo Bezaerra dos Reis
• Padre Flávio Miguel Júnior

SEmANA DE ESTUDOS 
PARA OS CATEqUISTA

De 26 à 29 de 
Agosto às 20h na 
Sala 12



Chuva de Rosas - Agosto de 2014 | 11

<aconteceu>

Missa de Encerramento do Encontro de Jovens

Pastoral da Criança
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 No dia 12 de Julho, no dia da 
Celebração da Vida na Pastoral da 
Criança, tivemos uma manhã muito 
alegre, onde as crianças  confeccionaram 
brinquedos com sucatas, enquanto as 
mães participaram de uma palestra sobre 

“Limites na Educação” presidida pela 
psicóloga Lucimeire Prestes de Oliveira 
Tomé.

Houve bastante interação das mães 
relatando a problemática da Educação nos 
dias de hoje. No final, após um delicioso 

lanche as crianças tiraram fotos com os 
brinquedos que confeccionaram e cada 
uma levou para casa sua obra de arte.

Mais uma vez tivemos a presença de 
Deus no meio de nós onde reinou a paz e a 
união entre todos.
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<motivação>
Por Luis Marins

DECIFRE A MENSAGEM!<cantinho da criança> <catequese>

Leia atentamente o texto que segue 
e preencha corretamente o diagrama 
abaixo, substituindo o número pela 
palavra correspondente.

“Nós só podemos (05) a nossa 
vocação através de muita (02). Para isso 
é preciso estar muito atento aos sinais 
de Deus (07) o seu chamado. A vocação 
deve ser (06) com (01), pois é Deus 
quem dá a (03) de (04) as pessoas e de 
servi-lo na construção de seu Reino.”

“Fofocar” é falar de uma pessoa ausente. 
Muitos autores acham que para se caracterizar 
uma “fofoca” é preciso que haja um sentimento 
negativo em quem fala da pessoa ausente. 
Eu já acho que fofoca é fofoca de qualquer 
maneira. Falar de uma pessoa ausente já é 
fofoca. Seja mal ou falar bem.

A verdade é que gastamos boa parte de 
nosso tempo falando de pessoas ausentes, 
e isso é característica própria do homem 
brasileiro e talvez de todo o mundo inteiro.

A comunicação oral, no entanto, tem 
uma característica própria. Cada um que 
conta, aumenta um ponto, como diz o ditado 
popular. E isso é pura verdade. Principalmente 
o “sentido” do que é falado, com certeza muda 
de interlocutor, para interlocutor.

Assim, a melhor política de relações 
humanas no trabalho é “NÃO FALAR DOS 
OUTROS!”

Isso pode parecer absurdamente difícil e 
mesmo impossível. Porém, é um esforço que 
vale a pena ser feito. No princípio pode parecer 
difícil, mas como falar dos outros, é um “vício” 
que adquirimos, podemos também largá-lo.

E o meio mais propício para tênar esse 
caminho é começar aos poucos. A primeira 
fase é:

SÓ FALAR “BEM” DOS OUTROS
Comece tentando falar “bem” das outras 

pessoas, procurando nelas alguma coisa de 
positivo. Se não tiver algo de bom para falar, 
não diga nada. Fique quieto. Invente uma 
desculpa bem dada e deixe a rodinha que está 
grupo. Afinal Você também ajudava a falar mal 
das pessoas e pode ficar muito chato, de uma 
hora pra outra, Você virar um “puritano”... Tente 
sair de perto, vá fazer outras coisas.

Também não é boa política, de uma 

hora para outra Você passar a elogiar demais 
as pessoas. O primeiro passo é procurar 
ressaltar alguns pontos positivos dos outros, 
sem dar muito na vista a sua mudança de 
comportamento.

Aos poucos as pessoas notarão a sua 
mudança. Se alguém perguntar a Você se Você 
mudou, diga que não. Diga que apenas tem 
procurado ver o lado positivo dos outros, mas 
que não acha que isso tenha sido mudança 
alguma. Isso Você deve fazer para evitar que 
os amigos comecem a achar você “estranho” e 
até “fresco” ou “fresca”. 

Procurar falar “bem” dos outros tem um 
efeito psicológico altamente positivo. Nós, 
também, começamos a irradiar um sentimento 
positivo nas outras pessoas e passamos a ser 
de nós, achando que mudamos muito. Depois 
compreenderão e passarão, também, a falar 
“bem” de nós.

A FOFOCA

Olá crianças! 
que bom, a nossa catequese já recomeçou.

que Deus esteja conosco
nesta nossa caminhada.

Perseverem nos encontros e nas missas.
Feliz Retorno!
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