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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

JUVENTUDE EM MISSÃO
“A quem eu te enviar, irás” (Jr 1,7b)
Discípulo e missionário são sinônimos. Não no
Dicionário, mas na Igreja. Sobretudo depois do Concílio
Vaticano II que deixou mais claro o que é a Igreja: não
somos homens e mulheres apenas salvos, mas
salvadores que se salvam, salvando os outros.
Somos discípulos de Jesus – o Salvador;
somos seguidores de Cristo – o Ungido para
ser luz dos povos.
Por ser missionário, o discípulo não se
isola do mundo, mas vive inserido nele: no
seu mundo, profissional, social, familiar com
uma tarefa permanente a cumprir a tarefa de
anunciar a Pessoa, as idéias, os ideais de Jesus
Cristo, verdadeiro Caminho, Verdade Suprema
e Vida plena.
Mas como membro da Igreja, esse Discípulo
missionário permanente tem também a
responsabilidade de dilatar a Igreja no mundo e
fazer Jesus conhecido, amado e seguido aonde
ainda não chegou a sua Luz, nem descobriu o
seu caminho.
O mês de outubro, todos os anos, nos
lembra disso: nossa participação nos trabalhos
da Igreja em terras de Missão. A Igreja está
convencida de que apoiar as missões no grande
mundo aprofunda o ideal de ser missionário
no seu pequeno mundo. Se você colabora com
os missionários da China, vai ser missionário na
família, na escola ou na indústria onde trabalha.
Em sintonia com a Campanha da Fraternidade

(CF 2013) e a Jornada Mundial da Juventude (JMJ Rio
2013), o tema da Campanha Missionária deste ano
é “Juventude em Missão”. A juventude representa o
dinamismo e ousadia na tarefa missionária que precisa
contar com todas as forças. O lema tirado do profeta
Jeremias “A quem eu te enviar, irás” (Jr 1,7b) recordanos que Deus continua a chamar e enviar pessoas
para anunciar a Boa Notícia de Jesus a todos os povos.
“A 14 de dezembro de 1927, em resposta a
pedidos provenientes do mundo inteiro, o Papa
Pio XI proclamou Santa Teresa do Menino Jesus e
da Santa Face, humilde carmelita, Padroeira das
Missões, como São Francisco Xavier. (...) Todos os
fiéis, seguindo os passos de Santa Teresa de Lisieux,
a exemplo das primeiras comunidades cristãs, devem
ter incessantemente a preocupação da Missão, para
que Cristo seja em toda a parte conhecido e amado”.
A ação evangelizadora é a principal razão de ser
da nossa Igreja e seus missionários e missionárias
representam uma grande riqueza. A Igreja no Brasil,
que somos nós, pode e deve ajudar nesta obra, em
especial, com a generosidade da sua juventude.
Grande abraço.
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<evangelizando>
Por Elza Lara

Caminhamos com FÉ
e ESPERANÇA

LEITURA
outubro 2013

Olá, amigos leitores da “Chuva de
Rosas”! Que bom estarmos mais uma
vez conversando sobre o Ano da Fé!
Vocês repararam que nós já estamos
há dez meses falando sobre este tema
muito importante para o crescimento
da nossa Igreja? O Ano da Fé iniciou
em outubro de 2012 e terminará em
novembro de 2013.
Será que nos conscientizamos da
nossa missão de transmitir a fé, através de
nossos exemplos de humildade, caridade?
Somos construtores da Igreja de Cristo.
Como nos disse o Papa Francisco: “Sejam um pedacinho da boa terra e vejam como germina a
semente. Não sejam cristãos de fachada. Sejam cristãos autênticos, deixem a semente crescer, pois
Deus cuidará dela”.
Diante deste ensinamento do papa Francisco, temos obrigação, como católicos apostólicos
romanos, de construir a Igreja de Cristo sendo os protagonistas da História da Igreja.
Queridos irmãos e irmãs, nós somos os primeiros que devemos ter bem firme em nós, esta Fé e
Esperança de transformação. Só assim seremos sinal visível e luminoso para todos.
Jesus nos pede: “Ide e Evangelizai”. Portanto vamos unir as nossas forças e com coragem, e, sem
medo, darmos testemunho da nossa Fé, proclamando que Jesus é o Senhor.
Que Maria, Mãe da Igreja nos auxilie nesta caminhada.
Paz e Bem!

<pastoral da acolhida>

Ser acolhedor é compromisso
também fora da Comunidade
A atitude de Acolhimento é próprio e característico de quem é cristão consciente. O
Acolhedor cristão sempre tem, no lugar onde está, dois tipos de comportamentos:
• É sempre muito atencioso... Dá atenção especial a todas as pessoas em todos os
lugares que frequenta.
• É atencioso e cuidadoso com todas as pessoas necessitadas de ajuda material ou de
ajuda imaterial.
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Lc 9,51-56
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Lc 10,17-24
Lc 17,5-10
Lc 1,26-38
Lc 10,38-42
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Lc 17,11-19
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Lc 12,49-53
Lc 12,54-59
Lc 13,1-9
Lc 18,9-14
Lc 6,12-16
Lc 13,18-21
Lc 13,22-30
Lc 13,31-35

Você gostaria de usar o espaço da revista
Chuva de Rosas para uma homenagem,
uma comemoração, uma surpresa a alguem?
Entre em contato conosco!
pascom@paroquiasantarita.com.br
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<em
<emdestaque>
destaque>
PorPe
Pe.Manoel
Wilson Bizoni
Por
Júnior

“SOMOS TODOS MISSIONÁRIOS”
O mês de Outubro é o mês das missões.
A consciência pastoral é um enriquecimento
que todos nós devemos ter. É um tempo em que
abraçamos a causa da igreja como consagrados
ou não para a dedicação desse trabalho,
motivados pela fé. Dentro de nosso país temos
várias missões principalmente na Amazônia e fora
dela também (África). Em nosso meio Deus nos
chama e faz nos despertar colocando em prática
o evangelho que é o centro de toda atividade
missionária. Deus capacita cada um para o envio
e nos faz verdadeiros discípulos e discípulas para a
messe que é grande e os operários são poucos. A
padroeira das missões é Santa Terezinha embora
morrendo jovem com apenas 23 anos e nunca ter
sido missionária, pois rezava muito pelas missões
e tornou-se defensora espiritual.
A missão passa pelo nosso testemunho e
trabalho. O missionário no dia a dia tem o dever de
transmitir a face amorosa de Deus no acolhimento
que realiza, num sorriso que partilha, numa única

<motivação>
Por Prof. Luiz Marins

função que desempenha.
O missionário tem sede e fome de Deus, e
perguntando como o apóstolo Paulo: “Senhor que
queres que eu faça?” At.9,6.
O missionário não é chamado somente para as
grandes coisas, mas para as pequenas também e

anunciar com seus gestos, atos e palavras o imenso
amor a Jesus Cristo, luz da nossa fé.
Você também é um missionário do Senhor, reze
por todas as missões.
Com a benção.
Paz e Bem!

O DESEJO DE STATUS

Outro dia fui repreendido por uma advogada
porque não a chamei de “doutora”. Um amigo
me contou que ficou esperando duas horas para
que lhe fosse entregue um cheque que estava
pronto sobre a mesa de um diretor. Ao entregálo a secretária lhe disse: “O cheque está pronto
há muito tempo. É que o meu diretor gosta de
deixar as pessoas esperando para se fazer de
importante”. Um agente de viagens me contou
que há clientes que fazem absoluta questão de
sentar no primeiro assento do avião, pois acham
que sentar no primeiro assento é questão de
status. Numa oficina, um mecânico me disse que o
“Dr. Fulano” não aceita esperar um minuto sequer.
A mesma coisa ouvi de um frentista de posto de
gasolina: “Aquela mulher não suporta esperar
que atendamos outra pessoa em sua frente.
Ela quer que a gente pare de atender a outra
pessoa para atendê-la”. Maitres e garçons ficam
abismados de ver que há clientes que não vão ao
restaurante se a “sua” mesa estiver ocupada. Uns
assistem uma palestra sobre vinhos e se acham
os maiores especialistas em enologia, ensinando
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o sommelier. Outros fazem questão absoluta de
serem atendidos pelo dono do restaurante e
não por garçons. Alguns não admitem que seu
“carrão” vá para o estacionamento. Exigem que
ele fique estacionado defronte ao restaurante mesmo que não haja vagas. Tal hóspede só fica
na suíte 206. “Se ela estiver ocupada ele fica uma
fera”, disse-me o gerente do hotel.... ”O presidente
só toma café nesta xícara”, confidenciou-me a
copeira da empresa. “Quando a anterior quebrou
não encontramos no Brasil. Daí um diretor trouxe
outra igual da França...”.
Esta lista de exigências não teria fim se
quiséssemos esgotá-la. Por que certas pessoas
sentem tanto desejo e mesmo necessidade de
status?
Alain de Botton, um filósofo contemporâneo,
estuda esse desejo tão exacerbado nos dias atuais
em seu livro que leva o nome desta mensagem:
“Desejo de Status” (Editora Rocco, 2004). O autor
analisa o “esnobismo” contemporâneo como
forma de vencer o anonimato e a falta de conteúdo
das pessoas neste mundo de aparências em que

vivemos. Vale a pena ler.
O mundo já está complicado demais para que
as pessoas ainda vivam buscando status. Pessoas
esnobes, desejosas de deferências e rapapés
parecem não compreender que estamos no
século XXI. Fico impressionado ao ouvir relatos
de pessoas que fazem exigências absurdas,
desejam atendimentos especiais, mesas únicas.
Geralmente são pessoas de origem humilde
que necessitam dessas exigências e até da
arrogância, para mostrar a sua importância, já
que elas próprias pouca importância se dão,
dizem os psicólogos e filósofos que tratam do
assunto.
Veja se você não está sendo vítima de um
desejo exagerado de status e fazendo exigências
descabidas de serviços e atenções, tornando-se
arrogante e esnobe. Faça uma autoanálise antes
de cair no ridículo e ser motivo de chacota das
pessoas que lhe atendem e servem, mas riem
de sua insegurança assim que você deixa o
ambiente, crente que está abafando.
Pense nisso. Sucesso!

<festa>

SANTA EDWIGES

O dia 16 de outubro é dedicado
a Santa Edwiges, popularmente
conhecida como protetora dos
pobres e endividados. Culta,
inteligente e esposa dedicada, ela
cuidou da formação religiosa dos
filhos e do marido. Mulher de oração,
vivia em profunda intimidade com
o Senhor. Submetia-se ao sacrifício
de jejuns diários. Depois da morte
do marido e dos filhos, entrou para
o mosteiro e dedicou-se a ajudar os
carentes. Com seu próprio dinheiro,
construiu hospitais, escolas, igrejas
e conventos. Ganhou fama de
protetora dos endividados por ajudar
detentos da região, presos por não
terem recursos para pagar suas
dívidas. Foi proclamada santa em
1267. Confira a programação da Festa
de Santa Edwiges:
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<santo do mês>
Por Carolina P. Querino

20 DE OUTUBRO

SANTA MADALENA DE NAGASAKI
JOVEM MARTIR JAPONESA

Madalena, filha de nobres e fervorosos cristãos,
nasceu em 1611, num povoado muito próximo da
cidade de Nagasaki, no Japão. Dizem os antigos
manuscritos que era uma jovem bela, graciosa e
delicada. Sua família era de fervorosos cristãos e
pertencia à nobreza. Ela era muito pequena quando
os seus pais e irmãos foram condenados à morte pela
fé em Cristo, sendo, antes, brutalmente torturados.
Cresceu educada no seguimento de Cristo, até
que, em 1624, conheceu dois agostinianos recoletos,
Francisco de Jesus e Vicente de Santo Antônio. Atraída
pela profunda espiritualidade dos dois missionários,
que se tornaram seus orientadores, Madalena acabou
sendo consagrada a Deus como terciária agostiniana

recoleta. Desde então, sua roupa de nobre foi
substituída pelo hábito e as únicas ocupações foram
a oração, a leitura da Bíblia e o apostolado.
Eram tempos muito difíceis. A perseguição
enfurecida contra os cristãos crescia a cada dia em
sistemática e crueldade. Os padres Francisco e Vicente
também foram martirizados. Madalena, porém, não
se intimidou. Continuou firme, transmitindo coragem
aos cristãos, ensinando o catecismo às crianças e
pedindo esmolas e donativos aos comerciantes
portugueses, para os pobres e doentes.
Em 1629, procurou refúgio nas montanhas
de Nagasaki, partilhando dos sofrimentos e das
agonias dessa comunidade. Encorajava para que se
mantivessem fortes na fé, e recolocava no caminho
do Evangelho aqueles que tinham renegado Cristo
sob tortura. Levava consolo para os doentes e ainda
batizava as crianças.
Diante da grande renúncia da fé pelos cristãos,
aterrorizados com as torturas a que eram submetidos
se não a fizessem, e ansiando por unir-se para
sempre a Cristo, Madalena decidiu enfrentar os
perseguidores. Vestida com o hábito, em setembro
de 1634 apresentou-se aos juízes. Levava consigo
apenas a Bíblia, para pregar a palavra de Jesus e
meditar no cárcere. Os magistrados, admirados
com sua beleza e juventude e informados que ela
possuía sangue nobre, fizeram-lhe promessas de vida

confortável com um vantajoso casamento. Madalena
não cedeu, mesmo sabendo das horríveis torturas
que sofreria. Nos primeiros dias de outubro de 1634,
foi torturada. Ficou suspensa pelos pés, com a cabeça
e o peito submersos em uma fossa. Cada vez que a
tiravam do suplício, era solicitada a negar a fé. Em vez
disso, Madalena pronunciava os nomes de Jesus e
Maria e cantava hinos de glória ao Senhor.
Resistiu a tudo durante treze dias e meio,
quando as águas inundaram a fossa e Madalena
morreu afogada. Depois, teve o corpo queimado e as
cinzas jogadas no mar, para evitar que suas relíquias
fossem guardadas pelos cristãos.
Beatificada em 1981, foi canonizada pelo Papa
João Paulo II em 1987. A celebração de sua memória
foi marcada para o dia 20 de outubro. A Ordem
Dominicana venera-a no dia 19 de novembro. Em
1989, foi proclamada padroeira da Fraternidade
Secular Agostiniana Recoleta.
REFLEXÃO
Assim como o Sangue do Cordeiro nos deu
vida nova e fez nascer à Sua Santa Igreja, o
sangue dos imitadores de Cristo, os mártires,
à renovam a cada dia, em todas as partes do
mundo. Santa Madalena derramou o seu
sangue em nome da Única e Verdadeira Igreja
de Cristo para que no Japão não morresse
a semente do Evangelho. Que seu exemplo
nos dê força para termos a mesma coragem
nos momentos que virão. Santa Madalena de
Nagasaki, rogai por nós. Amém.
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<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho

Solidariedade e
amor ao próximo!
Nascida em Sorocaba, no dia 28/02/2002,
Ingrid se diverte a beça com os pais Jonivaldo
e Kelly e a irmã Jéssica. “Nós moramos em
uma rua sem saída, e muitas casas são de
parentes nossos. Então, sempre brinco muito
na rua com minha irmã, parentes e amigos. Eu
agradeço sempre a Deus pela família que Ele
me deu, pois a família é a nossa base, e eu não
sei o que seria da minha vida sem eles”.
Aos 4 anos, Ingrid começou a ir para a
escola, mas chorava muito. “Eu estudava no
CEI38, na Vila Gabriel, e pedia o colinho das
tias. E, lembro-me muito bem que a Tia Lú
sempre cuidava muito bem de mim, me dava
colo e atenção quando me dava vontade de
chorar”.
Ingrid sempre frequentou a Igreja Santa
Rita. “Aos 5 anos, eu pedia para o meu Avô
Sebastião deixar eu fazer o ofertório nas
missas, e gostava muito. Com 8 anos comecei
a fazer catequese, e com 9 anos, leituras nas
missas. A Diva, que era a minha catequista,
incentivava muito a turma para fazer as
leituras nas missas de domingo, às 10h.
Graças a ela, comecei a fazer e gostei muito”.
“Quando o Padre Isac chegou em nossa
igreja eu era bem pequena. Quando ele
entrava, as crianças entravam junto. Na
primeira vez ele quis me levar no colo, mas eu
fiquei com medo de cair, pois ele era muito
alto. Depois disso ele sempre olhava para
mim e falava, dá o dedinho. E assim entramos
por muitas vezes juntos. Sempre que dá,
meus pais me levam para vê-lo na Igreja de
São Guilherme.”
Em outubro de 2011, Ingrid conheceu
uma grande paixão em sua vida, a dança.
Segundo os pais, ela tem uma flexibilidade
inexplicável. “Comecei aos 9 anos a fazer
ballet, sapateado e jazz. Já participei de 2
festivais e foi tudo inesquecível. Logo de
primeira, sem ainda ter muito experiência,
fiz a abertura e o fechamento do festival. No
começo fiquei com medo, mas foi ótimo, deu
tudo certo. Amo dançar!”
Ingrid e a irmã Jessica se dão muito bem, e

uma coisa em comum das duas é a paixão pelo
doce. “Se deixar acabamos com o estoque de
doce em casa no mesmo dia”. As duas, falam
com muito carinho e de uma forma especial
do apoio que tem do Pai, que é da Pastoral
dos Músicos na Santa Rita. “Participamos da
escolinha do Joni”. Jéssica é apaixonada pelo
violão, e Ingrid aprende todos os segredos
com o pai para cantar. Toda terça-feira elas
vão as missas tocar e cantar, dia em que o pai
toca na missa.
Hoje, Ingrid estuda na Escola Flávio de
Souza Nogueira. “Quando cheguei na nova
escola, todos já me conheciam, pois minha
irmã sempre estudou lá. Eu gosta muito dessa
escola, pois aprendo e faço novos amigos“.
A mãe de Ingrid recorda-se com muito
carinho da solidariedade da filha. “Desde bem
pequenininha, Ingrid sempre foi solidária
as crianças que tinham alguma dificuldade.
E é incrível, sempre tem na turma dela uma
criança especial. Desde bem pequena a
professora já me avisava que havia deixado
a Ingrid ao lado de certa criança, pois ela
era a única que não tinha preconceito e não
tratava com indiferença. Muito pelo contrário,
ajudava e fazia com que todos da turma se
enturmassem com ela”.
Para o futuro, Ingrid já tem planos:
“Quando eu crescer quero ser professora,
igual a minha mãe, e ou escritora de livro”.
Mas, ainda criança, ela já tem um grande

Neste mês de outubro, em
que comemoramos o Dia
das Crianças, Ingrid Carpim
Ambar é nosso perfil do
paroquiano.

sonho. “Quero ter um jipe preto com flores
rosa e cheio de potes de nutella”.
Em abril deste ano, Ingrid fez a primeira
comunhão, e na missa ela cantou, pela
primeira vez, o salmo. “Foi um dia muito
especial. Eu sempre esperei, desde bem
pequenininha, e me preparei durante 3 anos
e 4 meses na catequese para receber Jesus,
e eu não acreditava que esse momento
tinha chego. Subi no altar para essa primeira
experiência, e após receber Jesus comecei a
chorar muito. Não sei explicar, mas senti uma
emoção muito forte dentro de mim.”
Hoje, Ingrid faz Crisma com a catequista
Neide. “Estou gostando muito, pois a nossa
turma de amigos é a mesma, e os assuntos e
explicações são mais aprofundados.”
Ingrid deixa um recadinho
para todos: “Não seja racista e nem
preconceituoso. As pessoas precisam
ser diferentes umas das outras. Afinal,
o que seria do rosa se só tivesse o azul?
E quanto as pessoas com necessidades
especiais, não fujam delas. Eu garanto
que elas são muito mais carinhosas,
e o que precisam é de atenção. Elas
podem ser diferentes por fora, mas por
dentro são iguais a todos. Lembre-se
que todos devem ser samaritanos.”
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<atualidades>

O FISIOT
ERAPEUT
A

Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 13 de Outubro é o Dia
do Fisioterapeuta

O profissional que elimina
as nossas dores, reeduca a
nossa postura e nos coloca
“nos eixos”.
Mas, como o Fisioterapeuta
trabalha conosco?
No inicio, ele faz uma avaliação
da nossa situação. Ele é paciente e
tem autocontrole, é observador e
concentrado, é decidido e firme e
tem boa disposição física. Sabe mais
ouvir do que falar, é criativo e usa
sua habilidade manual e tátil, com
técnicas avançadas e adequadas,
para prevenir, tratar, curar e nos
reabilitar dos problemas de postura,
circulatórios, ósseos, musculares...
A função característica do
Fisioterapeuta é cuidar, tratar,
recuperar e reabilitar bebês,
crianças, adultos e idosos com
lesões musculares e ósseas, sequelas
físicas, dificuldade de respiração,
de equilíbrio, de movimentos e de
coordenação motora... Sempre para
aumentar ao máximo a qualidade
de vida de todos e para que voltem
novamente a respirar corretamente,
a andar e se movimentar livremente...
Seja depois de acidentes, de sequelas
cardiovasculares, de reumatismo,
de problemas na coluna vertebral,
das articulações e ligamentos,
dos problemas inflamatórios, de
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encefalites, de cirurgia plástica como
também daqueles causados pelo
sedentarismo...
O Fisioterapeuta sabe aplicar
técnicas avançadas de acordo com a
situação e as reclamações da pessoa.
Pode ser Reeducação Postural Global
(RPG) sem restrições de idade,
massagem e massoterapia, estímulo
elétrico,
hidroterapia,
ginástica
corretiva,
termoterapia
(calor/
frio), raios lazer, raios ultravioletas
e infravermelhos, cinesioterapia,
equoterapia (com auxilio do cavalo),
acupuntura, cromoterapia (com a
vibração das cores), argiloterapia,
pilates (de ação global terapeutica)...
O Fisioterapeuta é muito
procurado no amplo mercado da
área de “Segurança do Trabalho”
nas empresas com programas de
reeducação postural na prevenção

de lesões, problemas da coluna e
melhoria de desempenho. Também
na área da saúde pública em
Hospitais, Asilos, Academias, SPAS,
Clubes esportivos, Clinicas de estética,
Atendimento Domiciliar, Reabilitação
de deficientes físicos...
O Fisioterapeuta que conhece
a língua inglesa, participa de
congressos e está atualizado com os
avanços da profissão pode trabalhar
também nos exterior.
O Fisioterapeuta recebe toda
essa formação em Curso Superior
de Fisioterapia durante 4 anos
com foco no estudo do corpo e do
comportamento humano... Estuda
Anatomia,
Fisiologia,
Biologia,
Morfologia, Patologia, Histologia,
Ciência do Comportamento Humano,
Antropologia,
Ética,
Filosofia,
Saúde Pública, Fisioterapia, Terapia

Ocupacional... Pode especializar-se na
área pediátrica, geriátrica, ortopédica,
neurológica, cardiológica, respiratória,
reumatológica, desportiva, estética...
CURIOSIDADES:
De acordo com a Organização
Mundial da Saúde, um país com
160 milhões de habitantes deve
contar com 160 mil fisioterapeutas.
No Brasil há apenas 40 mil e muito
concentrados em São Paulo, o
que torna o mercado saturado. Há
muita carência de fisioterapeutas
fora de São Paulo. Para trabalhar
profissionalmente o Fisioterapeuta
deve estar inscrito no Conselho
Federal de Fisioterapeutas e Terapia
Ocupacional CREFITO e suas
regionais.
Parabéns Fisioterapeuta por
saber nos colocar “nos eixos”.

<pausa
<em destaque>
para reflexão>
PorPe
Sueli
Ortega
Por
Manoel
Júnior

Amigo não tem defeito

O dono de uma loja estava colocando um
anúncio na porta: Cachorrinhos à venda.
Esse tipo de anúncio sempre atrai as crianças, e
logo um menininho apareceu na loja perguntando:
- Qual o preço dos cachorrinhos?
O dono respondeu: Entre R$ 50,00 e R$
100,00. O menino colocou a mão no bolso e tirou o
dinheiro. - Só tenho R$ 10,00. Posso vê-los?
O homem sorriu e assobiou...
De trás da loja saiu sua cachorra correndo
seguida por cinco cachorrinhos. Um dos
cachorrinhos estava ficando para trás.

O menininho imediatamente apontou
o cachorrinho que estava mancando. O que
aconteceu com esse cachorrinho? Perguntou.
O homem lhe explicou que quando o
cachorrinho nasceu o veterinário lhe disse que tinha
uma perna defeituosa e que andaria mancando
pelo resto da sua vida.
O menino se emocionou e exclamou: - Esse é
o cachorrinho que eu quero comprar! E o homem
respondeu: - Não, você não vai comprar esse
cachorro, se você realmente o quer, eu te dou de
presente.

E o menininho não gostou, e olhando direto nos
olhos do homem disse:
Eu não o quero de presente. Ele vale tanto
quanto os outros cachorrinhos e eu pagarei o preço
completo. Agora vou dar meus R$ 10,00 e a cada mês
darei R$ 10,00 até que o tenha pago por completo.
O homem respondeu: - Você não quer de
verdade comprar esse cachorrinho, filho. Ele nunca
será capaz de correr, saltar e brincar como os outros
cachorrinhos.
O menininho se agachou e levantou a perna de
sua calça para mostrar sua perna esquerda, retorcida
e inutilizada suportada por um grande aparato de
metal.
Olhou de novo ao homem e disse:
- Bom, eu também não posso correr muito
bem, e o cachorrinho vai precisar de alguém que o
entenda.
O homem estava agora envergonhado e seus
olhos se encheram de lágrimas... Sorriu e disse:
- Filho, só espero que cada um desses
cachorrinhos tenham um dono como você!
Para refletir!
Na vida não importa como somos, mas que
alguém te aprecie pelo que você é, e te aceite.
Um verdadeiro amigo é aquele que chega
quando o resto do mundo já se foi.

<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

“APOSENTADORIA – PARTE I”
Olá amigos, nesta edição, vamos tratar
sobre Aposentadoria. Inclusive, em 1º de
outubro, saudamos Santa Terezinha e o Dia do
Idoso. Idoso possui a idade mais a sabedoria, é
assim que devemos entender a questão.
Importante salientar um benefício ao qual
o idoso faz jus. É o amparo assistencial, no
valor de um salário-mínimo, é pago ao idoso
com 65 (sessenta e cinco) anos de idade ou
mais que não exerça atividade remunerada e
também às crianças (zero a doze anos de idade)
e adolescentes (entre doze e dezoito anos de
idade) portadores de deficiência incapacitante
para a vida independente, bem como aos
abrigados em Instituições Públicas e Privadas
no âmbito nacional, que comprove carência
econômica para prover a própria subsistência.
O benefício pode ser pago a mais de um
membro da família, desde que comprovadas
todas as condições exigidas. Neste caso, o
valor do amparo assistencial concedido a
outros membros do mesmo grupo familiar

passa a fazer parte do cálculo para apuração da
renda mensal familiar. O beneficio assistencial
é intransferível, não gerando direito a pensão a
herdeiros ou sucessores. Não há 13º salário. O CPF
é obrigatório para o requerimento dos benefícios
da Previdência Social.
Têm direito à aposentadoria por idade
trabalhadores urbanos, homens com mais de 65
anos e mulheres a partir de 60, que tenham ao
menos 14 anos de contribuição. Os trabalhadores
rurais podem pedir aposentadoria por idade com
cinco anos a menos: aos 60 anos, homens, e aos
55 anos, mulheres. A aposentadoria por idade é
irreversível e irrenunciável: depois que receber o
primeiro pagamento, o segurando não poderá
desistir do benefício. O trabalhador não precisa
sair do emprego para requerer a aposentadoria.
Já na aposentadoria por invalidez, o benefício
é concedido aos trabalhadores que, por doença
ou acidente, forem considerados pela perícia
médica da Previdência Social incapacitados
para exercer suas atividades ou outro tipo de

serviço que lhes garanta o sustento. Não tem
direito à aposentadoria por invalidez quem, ao
se filiar à Previdência Social, já tiver doença ou
lesão que geraria o benefício, a não ser quando
a incapacidade resultar no agravamento da
enfermidade.
Quem recebe aposentadoria por invalidez
tem que passar por perícia médica de dois
em dois anos, se não, o benefício é suspenso.
A aposentadoria deixa de ser paga quando
o segurado recupera a capacidade e volta
ao trabalho. Para ter direito ao benefício, o
trabalhador tem que contribuir para a Previdência
Social por no mínimo 12 meses, no caso de
doença. Se for acidente, esse prazo de carência
não é exigido, mas é preciso estar inscrito na
Previdência Social.
Neste Ano da Fé, programar um viver em
Cristo. Saude e Paz. Até a próxima edição com
as bênçãos de nossa padroeira Santa Rita de
Cássia.
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<receita>
Por Anita Guará

ROCAMBOLE SALGADO INESQUECÍVEL

Massa:
3 xícaras de farinha de trigo
peneirada
200 gramas de manteiga com sal
1 copo de iogurte natural
1 sal a gosto
1 colher de café de açúcar
2 colheres de fermento

1 cebola grande picada em cubos
3 dentes de alho
sal a gosto
3 tomates picados
1 lata de ervinha
1/2 lata de milho
1 xícara de azeitona picada
1 colher de farinha de trigo

Recheio:
1 peito de frango cozido e
desfiado
2 colheres de margarina

Modo de preparo do recheio:
Refogue a cebola com a
margarina. Junte o alho e refogue
um pouco mais. Depois coloque

o frango com um pouco da água
que sobrou do cozimento por três
vezes. Coloque o tomate, a ervilha,
o milho e a azeitona. Acerte o sal.
Por último a farinha para dar liga.
Deixe esfriar.
Modo de preparo da massa:
Colocar a farinha em um balcão e junte
todos os ingredientes com as mãos até
a massa ficar homogênea.
Deixe a massa descansar por 10
minutos. Depois divida a massa ao

meio e estique com o rolo para
colocar o recheio frio. Em seguida,
enrole e coloque em um pirex
grande untado com manteiga.
Por último pincele uma gema de
ovo com um pouco de óleo. Leve
ao forno pré-aquecido a 200° por
aproximadamente 40 minutos.

<agenda>

MISSA DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA

PARTICIPE DO CERCO DE JERICÓ

PARÓQUIA DE SANTA RITA
(Segunda-feira 11 de Novembro às 19h30).

De 20 a 27 de outubro
Começando com a santa missa
todos os dias às 7h; serão sete dias
e sete noites de intensas orações.

Dia 13 às 19h missa em honra a Nossa
Senhora de Fátima

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

FESTIVIDADE EM LOUVOR A SANTA EDWIGES
SANTA EDWIGES: Farol da Fé Cristã
testemunhada na caridade

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

Dia 11 Show de Prêmios
a partir das 19h30;
Dia 12 Missa às 18h e
após Noite da Seresta;

Missa dos enfermos
Dia 17 às 15h.

Dia 18 às19h missa em
honra a Mãe Rainha

Dia 13 Missa às 18h e após
Quermessa;
Dia 14 e 15 Missa às 19h e após
Quermessa;
Dia 16 Procissão e Missa
às 19h e após Quermessa.

Atendimento aos sábados até as 12h
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<aconteceu>

Fotos José Juarez

Pastoral da Criança em festa
No dia 15 de Setembro, foi comemorado os 11 anos de existência
da Pastoral da Criança, da Paróquia Santa Rita de Cássia, na
Comunidade Santa Edwiges.
Tivemos a participação da Coordenadora Sandra da Arquidiocese
da Pastoral da Criança.
As crianças prestaram uma homenagem, cantando e tocando
instrumentinhos confeccionados por elas com a ajuda dos líderes.
Foi uma missa de louvores e graças por mais um ano de missão.
Agradecemos por todos os líderes e apoio que tanto nos ajudam !
Deus os abençoe!

Missa de encerramento do
mês da Bíblia e aniversário
dos Padres

Preços Especiais
para Paróquias

Na ocasião os jovens da JUF presentearam os
Padres com o troféu de 1° lugar no torneio
bíblico encerrado naquele dia.

<campanha>

A primeira vez que a campanha
aconteceu foi em outubro de 1990, na
cidade de Nova York, durante um evento
que foi a “corrida pela cura do câncer de
mama”. No mundo todo há monumentos
que estão iluminados com a cor rosa e em
nossa cidade também com a finalidade de
conscientizar as mulheres da importância
do diagnóstico precoce do câncer de mama.
Os sintomas são o aparecimento de nódulo
ou caroço no seio, também podendo
aparecer na região axilar, com ou sem dor
no local. A doença pode ser hereditária

<cantinho da criança>

No dia 04 de outubro
comemoramos o dia
de São Francisco de
Assis, vamos colorir seu
desenho!

ou provocada por grande quantidade de
hormônios (anticoncepcional e reposição
hormonal), obesidade e maus hábitos
alimentares. As formas mais eficazes para
detectar o câncer de mama são além do
auto-exame, o exame clínico e os exames
radiológicos (ultrasom e/ou mamografia)
que devem ser realizados a cada dois
anos. Importante lembrar que no Brasil, as
mulheres a partir dos 40 anos, têm o direito
ao exame de mamografia. Lembre-se que
todo câncer detectado precocemente tem
chance de ser curado!

