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“Quando se pensa
na paciência de Deus:

isso é um mistério! 
Quanta paciência
Ele tem conosco!

Fazemos tantas coisas,
mas Ele é paciente.”

Papa Francisco
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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

Nós pouco entendemos de trigal. E nada 
sabemos de cizânia. Por isso, ouvimos, não sei 
bem como, tantas vezes, a parábola do joio 
que apareceu num campo de trigo; joio que 
apressadinhos queriam arrancar logo, mas o 
Senhor deixou crescer, até o dia da colheita.

Os técnicos, porém, nos garantem que 
cizânia é uma erva inútil e matreira. Não 
presta para nada; rouba as riquezas do solo 
preparado para o trigo; e é tão parecida com 

ele, que ao tentar eliminá-la, você acaba 
destruindo a planta boa.

Na parábola de Jesus o mundo em que 
vivemos é um trigal enfestado de joio. 

Aí, o bem semeado por Deus e o mal 
lançado pelos seus inimigos, crescem juntos. 
E Deus o permite, mesmo vendo que muita 
gente não os distingue.

Quanta coisa boa rejeitada por aí, como 
sendo má. A submissão do sexo e seus 
prazeres ao amor, que é encontro de pessoas 
e não exploração de órgãos - afirmada pela 
Igreja, fiel discípula de Cristo – muitas vezes 
tratada com ironia, combatida e rejeitada, 
por sisudos psiquiatras, astutas sexólogas e 
assustadas feministas!

O aborto legalizado, como se arvora em 
defesa da mulher e salvação deste mundo 
desigual e injusto! E como os abortófilos 
nos ironizam: somos fixistas, dizem eles. São 
joio e trigo, tão parecido um com o outro, 
crescendo soltos nos campos do mundo, 
sem que o Senhor tome as providências que 
julgamos cabíveis.

É que Deus tem uma virtude que nos 
falta. Uma das muitas e quem sabe a mais 
importante: que é a paciência. Espera 

PACIÊNCIA
DE DEUS

serenamente que a gente chegue lá. Não 
impõe a Verdade na marra. Não queima 
as retinas viciadas na penumbra, com o 
esplendor de sua Luz.

Para Deus o importante não é a verdade, 
mas as pessoas que a vivem. O que tem valor 
mesmo não é a Luz, mas gente enxergando. 
Deus não destrói ninguém para salvar a 
verdade: quem faz isso são os impacientes. 
Deus espera o amadurecimento: que a turma 
cresça, no seu ritmo, na sua lentidão, do seu 
modo.

Sem essa paciência histórica ninguém 
vai construir a História. Mundo – fraterno 
– já é apenas uma utopia. Construí-lo com 
paciência é nossa missão. Quem quiser 
construir com estilo diferente não vai 
conseguir. Só destruirá. Destruirá os outros lá 
fora. E a esperança dentro de si.
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

Você gostaria de usar o
 espaço da Revista Chuva

de Rosas para uma 
homenagem?

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

LEITURA
Julho 2014

01/jul Mt 8,23-27
02/jul Mt 8,28-34
03/jul Jo 20,24-29
04/jul Mt 9,9-13
05/jul Mt 9,14-17
06/jul Mt 11,25-30
07/jul Mt 9,18-26
08/jul Mt 9,32-38
09/jul Mt 10,1-7
10/jul Mt 10,7-15
11/jul Mt 10,16-23
12/jul Mt 10,24-33
13/jul Mt 13,1-23
14/jul Mt 10,34-11,1
15/jul Mt 11,20-24
16/jul Mt 12,46-50
17/jul Mt 11,28-30
18/jul Mt 12,1-8
19/jul Mt 12,14-21
20/jul Mt 13,24-43
21/jul Mt 12,38-42
22/jul Jo 20,1-2.11-18
23/jul Mt 13,1-9
24/jul Mt 13,10-17
25/jul Mt 20,20-28
26/jul Mt 13,16-17
27/jul Mt 13,44-52
28/jul Mt 13,31-35
29/jul Lc 10,38-42
30/jul Mt 13,44-46
31/jul Mt 13,47-53

“Os judeus mataram um cordeiro, e eu recebi o 
fruto do sacrifício” (São João Crisóstomo)

Neste mês de julho, meditemos sobre este 
tesouro que Jesus nos ofereceu.

Adoremos o Sangue Precioso no Sacramento 
da comunhão.

Jesus derramou seu sangue pelo perdão dos 
nossos pecados. Foi um sacrifício humano, mas 
de valor infinito, que restabeleceu a paz entre a 
humanidade e Deus.

“Porque vós sabeis que não é por bens 
perecíveis, como a prata e o ouro, que tendes sido 
resgatados da vossa vã maneira de viver, recebida 
por tradição de vossos pais, mas pelo Precioso 
Sangue de Cristo, o Cordeiro imaculado e sem 
defeito algum, aquele que foi predestinado antes 
da criação do mundo.” (1Pe1,19)

Jesus escolheu derramar seus Sangue por nós. 
Não lhe foi imposto, a não ser o impulso de seu 
próprio coração cheio de amor. A morte de Jesus 

foi uma morte expiatória, porque seu propósito 
era apagar o pecado.

Nós católicos, podemos desfrutar do Sangue 
Redentor de Cristo de várias formas: pela fé; no 
sacramento da confissão, onde nossa alma é 
lavada com seu Preciosíssimo Sangue perdoando 
nossos pecados e curando nossas enfermidades; 
na eucaristia, onde somos inebriados pelo Sangue 
Redentor do Cordeiro.

Por isso, após comungarmos, devemos nos 
desligar de tudo ao nosso redor e adorar o Corpo e 
Sangue de Cristo sem pressa, para que possamos 
absorver toda a divindade de forma profunda, 
sentir o Sangue de Jesus penetrando na nossa 
alma e nos justificando.

“Quem come a minha carne, e bebe o meu 
sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no 
último dia; Porque a minha carne verdadeiramente 
é comida, e o meu sangue verdadeiramente é 
bebida.” (Jo. 6. 54-55)

O mês de julho foi estabelecido pela
Igreja como o mês dedicado ao
Preciosíssimo Sangue de Jesus
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Oscar chegou em casa, naquela noite, 
trazendo o mau humor que o caracterizava 
há alguns meses. Afinal, eram tantos 
os problemas e as dificuldades, que 
ele se transformara em um ser amargo, 
triste, mal humorado. Colocou a mão na 
maçaneta da porta e a abriu. A luz acesa 
na cozinha iluminava fracamente a sala 
que ele entrou. 

Deteve o passo e pode ouvir a voz do 
filho de quatro anos de idade:

- Mamãe, porque papai está sempre 
triste?

- Não sei amor, respondeu a mãe, com 
paciência. Ele deve estar preocupado com 
seus negócios.

Oscar parou, sem coragem de entrar e 
continuou ouvindo:

- Que são negócios mamãe?
- São as lutas da vida, filho.
Houve uma pequena pausa e depois, a 

voz infantil se fez ouvir outra vez:
- Papai fica alegre nos negócios?
- Fica sim respondeu a mãe.
- Mas então porque fica triste em casa?
Sensibilizado, Oscar pode ouvir a 

esposa explicar ao pequenino.
- Nas lutas de cada dia, meu filho seu pai 

deve sempre demonstrar contentamento. 
Deve ser alegre para agradar o chefe da 
repartição e os clientes. É importante para 
o trabalho dele. Mas, quando ele volta 

para casa traz muitas preocupações. Se 
fora de casa, precisa cuidar para não ferir 
os outros e mostrar alegria, gentileza, não 
acontece o mesmo em casa. Aqui é o lar 
onde ele não esconde o seu cansaço, as 
suas preocupações.

A criança pareceu escutar atenta 
e depois, suspirando como se tivesse 
pensado por longo tempo, desabafou:

- Que pena, mãe? Eu gostaria tanto 
de ter um pai feliz, ao menos de vez em 
quando. Gostaria que ele chegasse em 
casa e me pegasse no colo, brincasse 
comigo. Sorrisse para mim. Eu gostaria 
tanto...

Naquele momento, Oscar sentiu as 
pernas bombearem. 

Um liquido estranho lhe escorreu dos 
olhos e ele se descobriu chorando.

- Meu Deus como estou maltratando 
minha família. E, ainda emocionado, foi 
até a cozinha, abriu os braços, correu 
para o menino, abraçou-o com força e lhe 
convidou: - Filho vamos brincar?

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

PArA rEflEtIr! Não há quem não tenha problemas, lutas e dificuldades. Compete, 
no entanto, saber administrá-las de forma que elas não se tornem um fantasma de 
tristezas. Mesmo porque ninguém tem somente coisas ruins em sua vida. Ao lado 
das lutas, existem as compensações que Deus providencia. Ter um lar, esposa, filhos, 
família, pais amorosos é o Oasis de paz que Deus nos concede, dando força no nosso 
dia a dia. Lembre-se: Quando Jesus está no barco, não importa o tamanho das ondas!

A tristezA que fere

Dia: 1, 2 e 3 Agosto
Mais informações na secretaria da paróquia: 3232-2300
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<nossa história>
Por Fábio Ribeiro

No dia 4 de julho de 1924, em Roma, o 
Papa Pio XI assinava as bulas “Ubi Praesules”, 
criando duas novas dioceses no interior 
de São Paulo, com sede em Sorocaba e na 
cidade de Santos, e a “Comissum Humilitati”, 
designando o cônego José Carlos de Aguirre, 
do clero secular da Arquidiocese de São 
Paulo (pároco em Bragança Paulista- SP) 
como primeiro bispo diocesano de Sorocaba. 
Começava a partir daí uma grande história 
de religiosidade e fé da Igreja Particular de 
Sorocaba. 

Para marcar a data uma missa em 
ação de graças foi celebrada na Catedral 
Metropolitana de Sorocaba “Nossa Senhora 
da Ponte” no domingo, 6 de julho, marcando 
os 90 anos da Arquidiocese de Sorocaba. 
Padres, diáconos, religiosas, seminaristas, 
autoridades e leigos de todas as paróquias 
que integram a arquidiocese lotaram a 
igreja. 

O arcebispo Dom Eduardo Benes de 
Sales Rodrigues presidiu a missa, que 
contou ainda com as presenças do bispo de 
Registro (SP), Dom José Bertanha e do bispo 
de Itapeva (SP), Dom José Moreira de Melo. 

Dom Melhado, Dom José e 
Dom eduardo

O segundo bispo diocesano foi dom José 
Melhado Campos, que chegou a Sorocaba 
no dia 1º de maio de 1965, primeiro como 
bispo coadjutor, passando depois, com a 
idade avançada de Dom Aguirre, a bispo 
coadjutor e administrador apostólico da 
Diocese, a 2 de fevereiro de 1966. Com a 
morte de Dom Aguirre em 8 de janeiro de 

1973, assumiu, então, as funções de Bispo 
Diocesano. 

Em 20 de janeiro de 1980, dom José 
Melhado Campos deixou o governo da 
Diocese, que foi entregue a Dom José 
Lambert, primeiro bispo coadjutor e 
administrador apostólico e no ano seguinte, 
com a renúncia de Dom José Melhado, 
investido pela Santa Sé nas funções de 
terceiro bispo diocesano de Sorocaba. 

No dia 29 de abril de 1992, a sede 
episcopal de Sorocaba é elevada à condição 
de Arquidiocese e Dom José Lambert 
é nomeado seu primeiro Arcebispo 
Metropolitano. Dom José pertencia à 
Congregação dos Sagrados Estigmas de 
Nosso Senhor Jesus Cristo e aqui governou 
por 25 anos.

O quarto bispo e segundo arcebispo 
metropolitano, Dom Eduardo Benes de 
Sales Rodrigues, foi a primeira nomeação 
episcopal feita para o Brasil pelo Papa Bento 
XVI ao ser eleito na sucessão de João Paulo 
II em 2005. 

(Dados do jornalista José Benedito).

90 Anos De religiosiDADe,
históriA e fé
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<santo do mês>
Por Carolina P. Querino

31 De Julho

sAnto inÁCio De loYolA

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

Iñigo Lopez de Loyola, este era o seu 
nome de batismo, nasceu numa família cristã, 
nobre e muito rica, na cidade de Azpeitia, da 
província basca de Guipuzcoa, na Espanha, no 
ano de 1491. O mais novo de treze filhos, foi 
educado com todo cuidado, para se tornar um 
perfeito fidalgo. Cresceu apreciando os luxos 
da corte, praticando esportes, principalmente 
os equestres, seus preferidos.

 Em 1506, a família Lopez de Loyola 
estava a serviço de João Velásquez de Cuellar, 
tesoureiro do reino de Castela, do qual era 
aparentada. No ano seguinte, ele se tornou 
pagem e cortesão no castelo deste senhor. 
Lá, aprimorou sua cultura, se fez um exímio 
cavaleiro e tomou gosto pelas aventuras 
militares. Era um homem que valorizava mais 
o orgulho do que a luxúria.

 Dez anos depois, em 1517, optou pela 
carreira militar. Por isto, foi prestar serviços à 
um outro parente, não menos importante, 
o duque de Najera e vice-rei de Navarra, o 
qual defendeu em várias batalhas, militares e 
diplomáticas.

 Mas, em 20 de maio de 1521 uma bala 
de canhão mudou sua vida. Ferido por ela 
na tíbia da perna esquerda, durante a defesa 
da cidade de Pamplona, ele ficou um longo 
tempo em convalescença. Nesse meio tempo, 
meio por acaso, trocou a leitura dos romances 
de infantaria e guerra, por livros sobre a vida 
dos santos e a Paixão de Cristo. E assim foi 
tocado pela Graça. Incentivado por uma de 

suas irmãs, que cuidava dele, não voltou mais 
aos livros que antes adorava, passando a ler 
somente livros religiosos. Já curado, trocou a 
vida de militar, por uma vida de dedicação a 
Deus. Foi então à capela do santuário de Nossa 
Senhora de Montserrat, pendurou sua espada 
no altar e deu as costas ao mundo da corte e 
das pompas.

 Durante um ano, de 1522 a 1523, viveu 
retirado numa caverna em Manresa, como 
eremita e mendigo, o tempo todo em 
penitência, na solidão e passando as mais 
duras necessidades. Alí, durante esse período, 
preparou a base do seu livro mais importante: 
“Exercícios Espirituais”. E sua vida mudou tanto 
que, do campo de batalhas, passou a transitar 
no campo das idéias, indo estudar filosofia e 
teologia em Paris e Veneza.

 Em Paris, a 15 de agosto de 1534, juntou-
se à ele, mais seis companheiros e fundou 
a Companhia de Jesus. Entre eles estava 
Francisco Xavier, que se tornou um dos 
maiores missionários da Ordem, e também 
santo da Igreja. Mas, todos só se ordenaram 
sacerdotes em 1537, quando concluíram os 
estudos, ocasião em que ele tomou o nome 
de Inácio. Três anos depois, o Papa Paulo III 
aprovou a nova Ordem e Inácio de Loyola foi 
escolhido para o cargo de Superior Geral.

 Ele preparou e enviou os missionários 
jesuítas ao mundo todo, para fixarem o 
Cristianismo, especialmente aos nativos 
pagãos das terras do novo continente. 

Oração de Santo Inácio de Loyola
Tomai, Senhor, e recebei toda a 

minha liberdade, a minha memória 
também. O meu entendimento e toda 
a minha vontade.

Tudo o que tenho e possuo Vós me 
destes com Amor. Todos os dons que 
me destes, com gratidão Vos devolvo.

Disponde deles, Senhor, segundo 
a Vossa vontade. Dai-me somente o 
Vosso Amor, Vossa graça. Isso me basta.

Nada mais quero pedir. Amém.

Entretanto, desde que esteve no cargo de 
Geral da Ordem, Inácio nunca gozou de boa 
saúde. Muito debilitado ele morreu no dia 31 
de julho de 1556, em Roma, na Itália.

 A sua contribuição para a Igreja e para a 
Humanidade foi a sua visão do catolicismo, 
que veio de sua incessante busca interior e 
que resultou em definições e obras, cada vez 
mais atuais e presentes nos nossos dias. Ele foi 
canonizado pelo Papa Gregório XV em 1622. 
A sua festa é celebrada, na data de sua morte, 
nos quatro cantos do planeta onde os jesuítas 
atuam. Santo Inácio de Loyola foi declarado 
padroeiro de todos os retiros espirituais pelo 
Papa Pio XI, em 1922.
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Moradora da Vila Santana, Nelma teve 
uma infância feliz ao lado dos pais Luiz e 
Maria José e da irmã mais velha Marisa. 
“A nossa casa tinha um quintal enorme 
com muitas plantas e lá eu me divertia 
muito com meus primos fazendo balanças, 
gangorras e outras brincadeiras. Quando 
eu tinha 10 anos tive que me mudar deste 
bairro, então fiquei muito triste, pois deixei 
para trás muitos amigos”. 

Na juventude, Nelma participou do 
Grupo de Jovens da Santa Rita, JUF – 
Juventude Unida Franciscana. “Foi uma fase 
incrível, em que fiz muitos amigos e desfrutei 
de momentos maravilhosos participando de 
passeios, festivais, teatros, visitas a orfanatos 
e asilos, etc. Enfim, ótimas recordações para 
a vida toda”.

Neste período, Nelma voltou a morar 
na Vila Santana e conheceu Ricardo. 
“Ficamos amigos e um sentimento especial 
foi surgindo. Durante 3 anos e 8 meses 
namoramos, até que no dia 21 de janeiro 
de 1989 nos casamos na Igreja Santa Rita de 
Cássia”. 

Ricardo participou com Nelma do 
JUF, então no início do casamento o casal 
colocou em prática todo o aprendizado 
adquirido no Grupo de Jovens. “São 
muitas adaptações no começo, mas juntos 
conseguimos superar todas as dificuldades 
e fomos estabelecendo uma relação mais 
sólida”. 

 O casal, que tem dois filhos, Felipe, de 
23 anos e Bruno, de 19 anos, descobriu 
com o nascimento dos filhos um amor 
especial. “A vida a dois faz você sair mais 
de si mesmo e passar a olhar o outro. Já 
com o nascimento dos filhos, aprendemos 
o que é amar incondicionalmente. É um 
aprendizado diário que faz com que você 
cresça enquanto pessoa”.

Nelma é formada em Pedagogia e é 
especialista em Psicopedagogia. “Eu amo 
o que eu faço e a cada dia tenho a certeza 
de que não poderia ter escolhido outra 
profissão”. 

A relação de Nelma com a Igreja 
começou cedo. “Meus pais frequentavam 
o ECC (Encontro de Casais com Cristo) e as 
missas dominicais, e eu estava sempre com 
eles. Fiz catequese na Paróquia de São José 
Operário, mas fiz minha primeira Eucaristia 
na Paróquia de Santa Rita. Desde então 
nunca mais saí de lá. Fiz crisma, grupo de 
jovens, fui catequista na Aparecidinha com 
o padre Wilson, me casei, batizei meus filhos, 
que também fizeram primeira Eucaristia, 
participei do ECC, fiz bodas de prata”. Hoje, 
Nelma participa do Dízimo, do Serviço 
de Animação Vocacional e neste ano de 
2014 foi convidada para ser festeira com o 
marido. “Uma experiência única em nossas 
vidas”, complementou. 

Participar da igreja é uma questão de 
necessidade para Nelma. “É por meio desta 

convivência que eu recarrego minha bateria 
e aprendo a lidar com meus sentimentos. 
Não tenho palavras para descrever. A razão 
da minha existência, o ar que eu respiro, as 
pessoas que convivo, enfim, Ele é Tudo! Fé 
é algo que se aprende no dia a dia. Com o 
passar dos tempos, tantas são as situações 
que você enfrenta, que, ou você aumenta 
sua fé, ou não faz sentido viver. Em todos os 
momentos difíceis que passei em minha vida, 
o que me sustentou foi a fé, a convivência 
que tive na igreja, a palavra que sempre ouvi 
lá desde criança. Nas situações mais difíceis, 
foram estas lembranças que me deram força 
e continuam dando até hoje”.

O maior desejo de Nelma é ser cada 
dia melhor. “Melhor enquanto pessoa, 
com tranquilidade. Poder ser uma pessoa 
mais tranquila que se entrega nas mãos de 
Deus como sua filhinha”, finalizou a nossa 
entrevistada desta edição. 

<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho

Desde sempre, e para sempre, na Igreja

nascida em sorocaba, 
no dia 04 de setembro 

de 1968, nelma 
floriano Casares 

Almeida é nosso perfil 
nessa edição

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

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

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
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O esporte mais famoso do mundo, 
praticado em todas as culturas, com 
competições que estimulam intensas 
emoções... Com choros, gritos, indignação, 
pulos de alegria, canções, hinos, fogos...

Milhões de pessoas no mundo todo 
acompanham, avaliam e comentam 
partidas de Futebol, todos os dias, nos 
estádios e através dos inúmeros meios 
de comunicação... Tanto dos times oficiais 
filiados à FIFA (Federação Internacional de 
Futebol Associado) como das partidas não 
oficiais e também das deliciosas “peladas” nos 
campinhos, nas quadras, nas praças, nas ruas, 
nas escolas... 

Praticar o Futebol faz muito bem - As 
deliciosas “peladas” praticadas como lazer, 
- três vezes por semana – onde “marcar gol” 
é o objetivo que une as pessoas, pode trazer 
excelentes benefícios... É uma atividade física 
contra o sedentarismo, (a causa de muitas 
deficiências de saúde), elimina o estresse 
e a ansiedade, estimula a socialização e o 
relacionamento entre as pessoas, oferece 
melhor qualidade de vida... Além disso, ativa 
as funções do nosso sistema imunológico(as 
defesas do nosso organismo), melhora o 
desempenho da respiração, da circulação 
sanguínea e do coração, queima de 
maneira saudável o excesso de gordura 
corporal, fortalece a musculatura e as 
articulações, aumenta a produção de células 
ósseas, melhora a coordenação motora, a 

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 19 de julho é o dia 
nacional do futebolO fUtEBOl 

flexibilidade, os reflexos, o equilíbrio, ativa as 
funções do sistema nervoso e endócrino, do 
aparelho digestivo... E deixa as pernas mais 
belas. 

Um alerta dos profissionais especialistas 
– Cuidado... Só não é sedentária, a pessoa 
que pratica atividades físicas pelo menos 
três vezes por semana. A prática esportiva 
irregular, só nos fins de semana, é típica das 
pessoas sedentárias e podem causar vários 
problemas musculares, nas articulações, 
no coração e na respiração... Que são de 
recuperação muito lenta e prejudicam o 
desempenho na vida profissional. 

Uma garantia - Para garantir que uma 
sadia prática esportiva não cause problemas, 
é mais seguro receber orientação de um 
Profissional de Educação Física com a prática 
de alongamentos antes e depois da atividade, 
bicicleta, caminhadas diárias de 40 minutos, 
musculação para fortalecer os músculos e 
evitar lesões... Alimentação saudável.

Curiosidades do Futebol - Há registros 
de que na antiguidade já era praticado um 
esporte semelhante ao Futebol. Os povos 
asiáticos já o praticavam a 3000 anos a.C.. 
Na China era praticado como treino militar. 
No Japão era praticado nas festas religiosas 
com a bola feita com fibras de bambu. Na 
Grécia Antiga os soldados usavam uma bola 
feita com bexiga de boi cheio de areia. Os 
Romanos adotaram esse esporte dos gregos, 
mas, com mais violência. 

Na Idade Média na França e Itália o 
praticavam em praças com dois postes 
paralelos nas extremidades onde deveria 
ser colocada a bola, da mesma maneira dos 
romanos, com 27 jogadores e com regras 
violentas que validava socos, pontapés e 
diversos golpes violentos. 

Somente em 1700 na Inglaterra, foram 
definitivamente proibidas as violências no 
Futebol e impostas as punições. E, em 1710 
as escolas inglesas passaram a considerar 
o Futebol uma atividade física que atraia 
cada vez mais adeptos vindos de outros 
esportes. Em 1863, o Futebol começou a 
tomar forma com a primeira Associação 
Inglesa de Futebol que em apenas 8 anos já 
contava com 50 clubes. A primeira partida 
internacional foi Inglaterra X Escócia. Daí... 
Várias associações de futebol foram criadas... 
Na Escócia(1873), no país de Gales (1875), na 
Irlanda (1880), Holanda e Dinamarca (1889), 
Nova Zelândia(1891), Argentina(1893), Chile 
(1895), Suíça e Bélgica (1895), Italia (1898), 
Alemanha e Uruguai (1900), Hungria (1901), 
Finlandia (1907).

A FIFA foi fundada em 1904 em Paris 
com sete países membros: França, Bélgica 
Dinamarca, Holanda Espanha, Suécia e Suíça. 
E determina até hoje, as regras do Futebol 
para o mundo todo.

A CBF Confederação Brasileira de Futebol 
foi fundada em 1919. E o Brasil tornou-se o 
“país do Futebol”.
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Olá amigos, o mês de junho se foi, o 
abençoado Santo Antônio é tão requisitado, 
que o melhor é aguardamos o mês de 
julho para pedir algo. Diante dos últimos 
acontecimentos em nossa sociedade, 
verificamos a necessidade de entendermos 
os conceitos do instituto do casamento na 
Igreja e na legislação vigente. 

Diante da nossa Constituição Federal 
de 1988, é previsto o direito à família 
como direito fundamental no artigo 226, 
onde “a família, base da sociedade, tem 
especial proteção do Estado”. O instituto 
do matrimônio é um dos costumes mais 
antigos da humanidade e assim, uma das 
formas mais comuns de constituição de 
família. O matrimônio é protegido por lei. 
Em nosso Código Civil, os elementos básicos 
do casamento são: a união entre pessoas 
de sexo diferente; que nasce de acordo de 
vontades; exigindo para sua celebração, uma 
solenidade imposta para o Estado. Destarte, 
o casamento/matrimônio pode ser definido 
como o ato pelo qual um homem e uma 
mulher manifestam sua vontade no sentido 
de estabelecer um vínculo durável, uma 
comunhão plena de vida (vínculo conjugal). 

Segundo o artigo 1.515 do Código Civil, 
o casamento pode ser civil ou religioso.
Em nossa legislação civil, há as hipóteses 

de casamento, impedimentos e causas 
suspensivas. Mas o que interessa e foca o 
nosso saber é quanto a seara religiosa. Para 
a Igreja Católica, o matrimônio é constituído 
por um homem e uma mulher entre si, um 
consórcio de toda a vida, por sua índole 
natural ordenado ao bem dos cônjuges e à 
geração e educação da prole, entre batizados 
foi por Jesus Cristo elevado á dignidade de 
sacramento, conforme Cân 1056 (Código 
Canônico). 

Hipóteses que geram invalidade do 
casamento (Cân 1084 a Cân 1091): a) 
impotência para copular, antecedente e 
perpétua, absoluta ou relativa, por parte do 
homem ou da mulher; b) quando uma das 
pessoas não é batizada na Igreja Católica; 
c) os que receberam ordens sagradas; d) os 
que estão ligados por voto público perpétuo 
de castidade num instituto religioso; e) a 
situação em que uma mulher é arrebatada 
violentamente, mesmo que seja no intuito 
de casamento; f ) quem, com intuito de 
contrair matrimônio com determinada 
pessoa, tiver causado morte do cônjuge 
desta e; g) na linha reta de consangüinidade, 
entre os ascendentes e descendentes; em 
linha colateral, até o quarto grau. 

Salientamos que conforme o Cân 1633, 
em muitos países, a situação do matrimônio 

misto (entre católico e batizado não-católico) 
apresenta-se de modo bastante frequente. 
Tal situação pede uma atenção particular 
dos cônjuges e dos pastores. O caso dos 
casamentos com disparidade de culto (entre 
católico e não-batizado) exige uma atenção 
ainda maior. 

Como um “plus” para o artigo, cito o Cân 
1648 ao Cân 1650 (Código Canônico), onde 
aborda a questão da dissolução matrimonial 
na Igreja: 1649. No entanto, existem situações 
em que a coabitação matrimonial se torna 
praticamente impossível por razões mui 
diversas. Em tais casos, a Igreja admite a 
separação física dos esposos e o fim da 
coabitação. Mas os esposos não deixam de 
continuar marido e mulher perante Deus; 
não são livres de contrair nova união. Nesta 
situação difícil, a melhor solução seria, se 
possível, a reconciliação. A comunidade cristã 
é chamada a ajudar estas pessoas a viverem 
de forma cristã a sua situação, na fidelidade 
ao vínculo do seu Matrimônio, que continua 
indissolúvel. 

Meus queridos, vamos prestar maior 
atenção aos ensinamentos de Cristo e não 
esquecer do que é o casamento para a Igreja. 
Não vamos entristecer Santo Antônio, hein!!! 
Até a próxima edição. 

“CAsAMento religioso e CiVil”

<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<catequese>
Por Silvia Serafino

Rumo ao
Crisma!
No dia 29/06 

aconteceu o Retiro 
das turmas que 

estão se preparando 
para receber o 
Sacramento do 

Crisma.

Parabéns a todos!
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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 09/ago 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 

RCC

Missas da Renovação 
Carismática na Paróquia de 
Santa Rita:
Segunda-feira dia 14/07 
às 19h30

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO

Dia: 1, 2 e 3 Agosto
Mais informações na secretaria

da paróquia: 3232-2300

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

ROMARIA PARA APARECIDINhA

TRADICIONAL 
ROMARIA PARA 
APARECIDINHA

Dia 13 de julho
Missa às 5h em 

frente à Catedral 
Metropolitana
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<aconteceu>

Aniversário do grupo de oração

festa Junina

Missa de Pentecostes

Missa de Corpus Christi

fo
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<motivação>
Por Luis Marins

Decisões emocionais são perigosas. A 
emoção embaça a razão e no calor da paixão 
quase sempre nos precipitamos no erro. A 
emoção tem prazo curto de validade. Ela 
passará quando a razão conseguir retomar 
seu papel de comandante de nossas ações. 
E, com a volta da razão, chegam junto o 
arrependimento e a mágoa, o mal estar e, 
muitas vezes, a vergonha. É preciso evitar 
decisões emocionais. 

A pressão por resultados num mundo 
extremamente competitivo; novas 
tecnologias e processos para dominar; 
o desejo e a necessidade de fazer novos 

cursos; um novo chefe; um novo patrão; os 
comentários de cortes na empresa; filhos, 
pais, maridos e esposas demandando 
atenção; a convivência diária com pessoas 
que não nos são simpáticas; que pensam 
e agem diferente de nós; a conta bancária 
negativa..., e mais uma lista de coisas que você 
mesmo pode completar, podem nos fazer 
tomar decisões emocionais. Não é fácil, eu 
sei. Mas é preciso cuidar para que a emoção 
não assuma o comando de nossa vida e nos 
faça tomar decisões sem o concurso da razão. 

Boas oportunidades podem ser perdidas 
pelo domínio da emoção. Conheço pessoas 

boas que não foram promovidas por não 
terem bom domínio emocional. Conheço 
fornecedores que perderam bons clientes 
por deixarem a emoção dominar as relações 
comerciais. Conheço famílias e casais 
desfeitos por decisões tomadas sem o uso 
da plena razão. Não deixe isso acontecer 
com você. Procure um lugar calmo; faça uma 
lista de prós-e-contras; pense o que aquela 
situação representará dali a cinco anos.

O melhor conselho é deixar a raiva passar, 
a emoção baixar, acalmar o espírito e retomar 
a razão, antes de decidir. 

Pense nisso. Sucesso!

o perigo das decisões emocionais

DeCifre A MensAgeM!

A mensagem a ser decifrada é:

<cantinho da criança>

= D

= M

= V

=u

= O

= T

= S

= C

= A

= N

= R

= e


