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Eis que conceberás e darás à luz um 
filho, e lhe porás o nome de Jesus.

Ele será grande e chamar-se-á Filho 
do Altíssimo, e o Senhor Deus lhe 

dará o trono de seu pai Davi; 
e reinará eternamente na 
casa de Jacó, e o seu reino 

não terá fim.
(Lucas 1,32-33)
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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

Natal! A esta palavra está ligado todo 
um universo de símbolos: a vela, as estre-
las, as bolas resplendentes, o pinheirinho, o 
presépio, o boi e o asno, os pastores, o bom 
José e a Virgem, o Menino repousando so-
bre palhas. Eles constituem o eco do maior 
evento da história: a encarnação de Deus. 
Nasceram da fé ao coração.

Hoje, entretanto, estes símbolos foram 
capturados pelo comércio e apelam para 
o nosso bolso. Apesar de toda profanação, 
o Natal guarda ainda sua sacralidade invio-
lável, sacralidade que é aquela da própria 
vida. Toda vida é sagrada e remete para um 
mistério sacrossanto. Por isso todo atenta-
do contra a vida é uma agressão ao próprio 
Deus.

Na vida do Menino a fé celebra a mani-
festação da própria Vida e a comunicação 
do próprio Mistério. A intuição desta pro-
fundidade não foi perdida na nossa socie-

O PROJETO DE DEUS:
FAZER-SE PESSOA

HUMANA

dade secularizada. Em razão disso o Natal 
é mais do que todos os seus símbolos 
manipuláveis; é mais rico do que todos os 
mecanismos de consumo, pois possibilita 
em Jesus Cristo o encontro de Deus e do 
ser humano.

Querido irmão(ã), contemplando este 
mistério de nosso Deus, que se fez criança 
em Jesus de Nazaré, acolhamos nossas fra-
gilidades, na certeza de reencontrar dentro 
de nós a ternura e a compaixão de nosso 
Deus, que vem nos visitar.

Feliz Natal! E muita paz no ano novo!
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

A impressão digital na                      ficou ainda melhor!
• Mais rápida: 71 folhas por minuto

• Perfil de cores próximo ao off-set

• Imprime cores em escala pantone 
(menos as cores metálicas e neon)

• Área de impressão: A3+

• Imprime banners de 67x28cm (15) 3238-2000   
www.graficaparatodos.com

LEITURA
Dezembro 2014

01/dez Mt 8,5-11
02/dez Lc 10,21-24
03/dez Mt 15,29-37
04/dez Mt 7,21.24-27
05/dez Mt 9,27-31
06/dez Mt 9,35-
10,1.6-8
07/dez Mc 1,1-8
08/dez Lc 1,26-38
09/dez Mt 18,12-14
10/dez Mt 11,28-30
11/dez Mt 11,11-15
12/dez Lc 1,39-47
13/dez Mt 17,10-13
14/dez Jo 1,6-8.19-28
15/dez Mt 21,23-27
16/dez Mt 21,28-32
17/dez Mt 1,1-17
18/dez Mt 1,18-24
19/dez Lc 1,5-25
20/dez Lc 1,26-38
21/dez Lc 1,26-38
22/dez Lc 1,46-56
23/dez Lc 1,57-66
24/dez Lc 1,67-79
25/dez Jo 1,1-18
26/dez Mt 10,17-22
27/dez Jo 2,2-8
28/dez Lc 2,32-40
29/dez Lc 2,22-35
30/dez Lc 2,36-40
31/dez Jo 1,1-18

Neste mês de dezembro, celebramos o Natal 
de Jesus. Não podemos falar de Jesus, sem falar da 
sua mãe.

Qual o papel de Maria no nascimento de Je-
sus? Qual o papel de Maria na nossa vida de cris-
tãos?

A Maternidade de Maria é o princípio que qua-
lifica sua identidade e sua missão.

Foi através de Maria que o rosto do Filho de 
Deus foi revelado. À partir do seu sim, Cristo é ge-
rado. Podemos então concluir que não há nasci-
mento de nenhum cristão antes deste fato. Assim 
como pela graça do Espírito Santo, Cristo foi fecun-
dado em Maria, também nós todos, através da pes-
soa de Maria e da graça do Espírito Santo, também 
podemos “renascer”. 

Com o nascimento de Jesus, nascia também , 
a família dos redimidos. Por este motivo a chama-
mos de Mãe.

Ela toca o coração adormecido de cada ho-
mem e seu carisma materno, faz crescer em nós a 
verdadeira missão à que fomos chamados através 

do batismo, fazendo com que todos os cristãos fa-
çam parte de uma mesma família.

Reconhecida como co-redentora e medianeira 
de todas as graças porque é mãe da fonte de toda 
graça.

Maria mãe de Jesus é também mãe da igreja, 
que é o Corpo, o prolongamento do seu Filho.

Ela em seu papel de mãe, desperta esperança. 
Esperança aos oprimidos, aos que vivem em situa-
ções desumanas, feridos pelo desemprego, pelos 
salários achatados, sem moradias ou assistência 
médica. Ninguém como ela em sua missão, per-
maneceu tão livre e amou tanto.

 Maria é muito importante na vida de Jesus 
e deve ser também em nossa vida. Ela é a cristã 
autêntica, comprometida com o Reino de Deus, 
sempre dócil e obediente à vontade do Senhor. 
Modelo de Igreja, modelo para todos os cristãos.

Que assim como Maria deixemos Cristo nascer, 
dizendo nosso sim quando alguém precisar, acom-
panhando a palavra de Jesus dia-a-dia, colocando 
em prática atitudes de amor e caridade.

QUAL O PAPEL DE MARIA NO
NASCIMENTO DE JESUS?

Você gostaria de usar o
 espaço da Revista Chuva

de Rosas para uma 
homenagem?

Entre em contato conosco!
pascom@paroquiasantarita.com.br
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Por Lucimeire Prestes de Oliveira Tomé

Escrever artigos funciona pra mim como 
a possibilidade de poder compartilhar uma 
ideia ou algo que ouvi, gostei e de certa forma 
gostaria de passar adiante.

Ultimamente confesso que tenho tido 
poucas ideias. Talvez a correria diária não esteja 
permitindo que eu possa desenvolvê-las. Sim, 
desenvolver, pois não basta ter a ideia, mas é 
preciso desenvolver. Irei tentar desenvolver 
aqui algo que ouvi num encontro cuja a 
proposta foi a espiritualidade, mas mente de 
psicólogo é inquieta e logo fui aproximando a 
psicologia daquele momento espiritual.

A reflexão foi sobre uma passagem do 
evangelho em que Jesus, numa festa de 
casamento, atendendo ao pedido de sua mãe 
Maria, transforma água em vinho (Bodas de 
Caná da Galiléia, o primeiro milagre 
de Jesus- Evangelho segundo 
São João, cap. 2).

Ouvimos a leitura da Bíblia 
e logo a pessoa que conduziu 
a reflexão pediu para que 
pensássemos o que em nós é 
água e que gostaríamos que 
fosse transformado em vinho. 
No ambiente se fez silêncio e 
cada um com sua fé foi pedindo a 
mãe Maria a intercessão, levando 
à Jesus, o que no seu jeito de ser 
precisa ser mudado. Interessante 
ressaltar aqui que nesta passagem 
bíblica a água não transformou-
se num vinho qualquer, mas no 
melhor vinho.

<psicologia>

Transformar o meu
copo d’água em vinho bom

Pensei o quanto esta reflexão é propícia 
para um fim de ano. Nesta época buscamos 
refletir sobre o que vivemos no ano. É o 
momento da auto reflexão e auto avaliação. 
Neste momento nos permitirmos escolher o 
que queremos para as nossas vidas. Momento 
da faxina - tiro o que não quero mais e permito 
abrir espaço para o novo. 

E é claro que são muitas coisas que 
queremos que sejam transformadas. Muitas 
vezes parece que somos só água, mas sempre 
existe a oportunidade de ser vinho da melhor 
qualidade.

Me envolvi nesta dinâmica espiritual e 
observei as pessoas envolvidas também. 
Com certeza cada um mergulhou na sua 
história pessoal, deparando-se com os 

pensamentos e sentimentos 
mais secretos; aqueles que 
muitas vezes não dividimos 
com ninguém.

É importante aceitarmos 
que somos água. Neste 
contexto, ser água é ser 
imperfeito. Ter os piores 
sentimentos, pensamentos e 
ás vezes atitudes, mas também 
saber que sempre existe a 
possibilidade de transformar no 
melhor vinho. Estar disponível para 
transformação é fundamental, 
porém faz-se necessário o 
exercício de autoanálise, pois 
só consigo transformar quando 
enxergo e aceito o que precisa ser 

mudado.
Muitas pessoas conseguem realizar o 

processo de autoconhecimento sozinhas, 
outras precisam do auxílio de psicólogos. Um 
dos princípios básicos que norteia o processo 
da psicoterapia é o autoconhecimento, porém 
não basta apenas conhecer, mas assumir que 
algo precisa ser alterado.

Que neste ano que se finda, cada um 
consiga olhar para o seu copo d’água e 
oferecer para ser transformado em vinho. 
Enxergar o que realmente precisa ser mudado 
no seu jeito de ser e em sua vida. Transformar 
os desafetos em afetos e talvez iniciar o ano de 
2015 podendo compartilhar com as pessoas 
do seu melhor vinho. À todos, o melhor vinho 
e muito amor no coração!

<divulgação>
ação enTre fiéis

A comunidade Santa Edwiges está vendendo o Carnê para colaborar com a continuidade 
das obras da Igreja de Santa Edwiges, pertencente à nossa Paróquia. A igreja está localizada na 
Av. Thomaz Cortez, 296. As obras já estão adiantadas, neste mês de dezembro concluiremos a 
colocação das portas com seus vitrais.
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<dízimo>
Por Humberto Matavelli

REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO

o dÍZimo para 
Jovens e crianças

parte 2

** A SITUAÇÃO DOS JOVENS **
Um tanto abandonadas pelos pais, 

carentes de amor // Sem alguém para dialogar, 
com falta de ideais // Uma busca insaciável de 
liberdade, de sentido da vida // Vivem muitas 
vezes, a solidão o vazio // A exclusão social, o 
subemprego, o desemprego // A alienação, 
a violência, as drogas // A decepção com 
os adultos, e a baixa auto-estima // Muitos 
jovens são vítimas, da sociedade consumista, 
a prostituição // A delinqüência, as prisões // A 
ambição desmedida, as faculdades ateístas // 
Muito trabalho, pouco retorno, stress, cansaço.

* MAS NEM TUDO ESTA PERDIDO *
Encontramos ainda, muitos jovens nas 

missas dominicais. Quantos ainda estão 
fazendo o sacramento da crisma. Os jovens 
estão sensíveis ao voluntariado, e a busca de 
verdadeiros valores. Muitos participam nos 
serviços eclesiais. Na catequese, no grupo de 
jovens, nos movimentos eclesiais, nas pastorais 
da juventude, nos seminários diocesanos e nas 

casas de formação de religiosos e de religiosas, 
nas escolas e faculdades. Muitos jovens fazem 
parte do ministério da música. Assim dizem 
os bispos: Pedimos aos padres, aos pais, aos 
religiosos, as religiosas e as lideranças leigas 
de nossas comunidades, para que colaborem 
com os jovens na participação da igreja e nos 
diversos setores da sociedade. A experiência 
tem demonstrado que o jovem deve ser o 
primeiro apóstolo dos jovens. Convocamos á 
todos para um grande mutirão evangelizador 
em nossa terra através das missões jovens. 

* POR QUE O JOVEN DEVE SER 
DIZIMISTA ?

Para não ser mais necessária, a correção dos 
adultos. Os jovens dizimistas aprendem a ser 
desprendidos de bens materiais. Descobrem 
o sentido da responsabilidade pelas coisas de 
Deus. Se sentem participantes e integrantes 
da igreja e da comunidade. Aprendem a 
diferença entre Deus e o dinheiro, dando a 
cada um seu devido valor. Ficam sabendo 

que tudo que gostamos vem de Deus, e que 
o dízimo é um sinal de agradecimento. Se 
renunciam a pequenas coisas para entregar 
o dízimo, estarão preparados para fazer os 
sacrifícios maiores, que a vida de adulto 
exige. Os jovens sendo dizimistas, aprendem 
a respeitar as leis de Deus, e descobrem o 
valor do relacionamento íntimo com o criador, 
despertando o sentido de fé, obediência, 
justiça e compromisso com Deus, a igreja e 
o próximo. Criam entre eles uma benéfica 
intimidade entre a pequena criatura e o 
grande criador. Enfim, verão que Deus é justo 
e derrama suas bênçãos além do necessário, 
sobre quem lhe seja fiel.

* É BOM RESSALTAR QUE SENDO 
ESSA CAMINHADA BEM SUCEDIDA, 
ESTAREMOS DEIXANDO PARA 
NOSSO FILHOS, A MAIOR DE TODAS 
AS HERANÇAS “ A FÉ, O AMOR, A 
OBEDIÊNCIA, O COMPROMISSO E O 
RESPEITO ÁS LEIS DE DEUS.*

Algumas ações essenciais na vida 
praticamos com tanta regularidade que 
acabamos por incluí-las na rotina e, com isso, 
deixamos de refletir sobre a sua importância e 
significado vitais. Quem é que pensa no como 
é bom respirar livremente?! Geralmente só 
pensamos nisso diante de um jato de fumaça 
que um veículo expele em nossa direção ou 
quando um odor desagradável invade nossas 
narinas ou, ainda, quando um resfriado, uma 
rinite, uma crise de asma ou bronquite nos 
acometem. Correndo o risco de um desvio 
do tema deste artigo – estas circunstâncias 
desconfortáveis à nossa respiração são um dos 
poucos elementos que, enquanto duram, nos 
obrigam a refletir sobre a questão ecológica – 

e a agressão que nós humanos cometemos 
contra a natureza em prejuízo das gerações 
futuras. Dito isto, voltemos ao tema desta 
reflexão: o Dízimo. 

Grande parte dos dizimistas, tanto os 
antigos como os mais recentes, no exercício de 
sua fidelidade dizimal, acabam por transformá-
la em um compromisso entre os demais de sua 
rotina de vida e paulatinamente vão deixando 
de refletir com maior intensidade sobre o 
significado de sua condição de dizimistas na 
comunidade. Mas o fim do ano se aproxima e 
em atitude de avaliação da nossa caminhada 
de fé talvez valha a pena refletir um pouco 
sobre isso e, claro, sobre outros aspectos de 
nossa pertença à Igreja, Corpo de Cristo, povo 
de Deus e com Deus – a caminho.

Quantas situações acontecidas neste ano 
que cada um pode rememorar – algumas 
muito alegres e dignas de celebração, outras 
tristes que só nos fazem lamentar. Existem, 
também e até em maior número, as situações 
que preencheram nossa rotina apressada e 
das quais já nem conseguimos nos lembrar. 
Esquecemos a maioria das coisas que 
acontecem em nosso dia a dia e muito poucos 
se lembram até mesmo do que aconteceu no 
dia de ontem.

O risco do esquecimento é uma das 
causas que exigem de nós a celebração da 
vida, para que não nos esqueçamos daquilo 
que é essencial.

Por isso celebramos os aniversários e, 
dentre eles, o aniversário mais especial 
que é o Natal, festa do nascimento do 
menino Jesus, prenúncio e início do 
mistério pascal de Cristo que se consuma 
na sua paixão, morte e ressurreição – e que, 
como memorial vivo de nossa libertação, 
celebramos na Eucaristia em contínua 
atualização do Mistério de Cristo. O dízimo 
deve ser visto nessa dimensão celebrativa, 
afinal, ele é o fruto do nosso trabalho, 
dom que recebemos de Deus e que a 
Deus restituímos com espírito de ação de 
graças, tanto por tudo que Deus nos oferece 
gratuitamente, quanto pelo privilégio de 
poder partilhar entre irmãos. O dízimo é um 
acontecimento que gera vida e dinamismo 
à nossa comunidade e que traz a ela a 
possibilidade de proclamar a Boa Nova de 
Deus a todas as pessoas de boa vontade.

A equipe da pastoral do dízimo 
expressa a todos os paroquianos os votos 
de um Santo Natal e um feliz e abençoado 
Ano Novo!

o dízimo às vésperas do natal
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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

<santo do mês>

23 DE DEZEMBRO

Sacerdote polonês, professor de 
Filosofia e Teologia na Universidade de 
Cracóvia, foi preceptor de príncipes da 
Casa real polonesa. Considerado um dos 
santos mais representativos e queridos 
da heróica Polônia, São João Câncio 
é chamado, pelo povo, de a “glória da 
nação polonesa” e o “pai da pátria”. Isso 
num país que sempre manteve sua fé no 
cristianismo e da fidelidade à cátedra de 
Pedro - Roma. 

 Nasceu em 23 de junho de 1390, no 
povoado de Kenty, e viveu sempre em 
sua cidade, Cracóvia. Conquistou todos 
os graus acadêmicos e lecionou em sua 
principal universidade até a morte. A 
grande preocupação de seu magistério era 
transmitir aos alunos os conhecimentos 
“não à luz de uma ciência fria e anônima, 
mas como irradiação da ciência suprema 
que tem sua fonte em Deus”. 

Mesmo depois de ordenado 
sacerdote, continuou a cultivar a ciência, 
ao mesmo tempo que fazia seu trabalho 
pastoral como vigário da paróquia de 
Olkusz. Homem de profunda vida interior, 
jejuava e penitenciava-se semanalmente, 
ao mesmo tempo que espalhava o amor 
pelo próximo entre os estudantes e os 
necessitados da cidade. 

Há um exemplo claro de sua 
personalidade, que destaca às inúmeras 
peregrinações e romarias aos túmulos dos 
mártires em Roma, bem como aos lugares 

santos da Palestina. Numa dessas viagens, 
foi assaltado. Os bandidos exigiram que 
João Câncio lhes desse tudo que tinha, 
depois perguntaram ainda se não estava 
escondendo mais nada. Afirmou que não.

Depois que os ladrões partiram, 
lembrou-se de que ainda tinha algumas 
moedas no forro do manto. Achou-as, 
correu atrás dos bandidos, deu-lhes as 
moedas e ainda pediu desculpa pelo 
esquecimento. 

Passados muitos anos e ao perceber 
a proximidade da morte, distribuiu os 
poucos bens que possuía aos andarilhos, 
falecendo às vésperas do Natal de 1473. 

Foi canonizado pelo papa Clemente II 
em 1767. 

São João Câncio era celebrado no 
dia 20 de outubro, mas agora sua festa 
acontece um dia antes da data de sua 
morte. 

 João Paulo II visitou à Polônia em 
1979. Na ocasião, consagrou uma capela 
em memória do padroeiro da Polônia, São 
João Câncio, na igreja de São Floriano. 

 

SÃO JOÃO CÂNCIO - Confessor

ORAÇÃO SÃO JOÃO CÂNCIO
Senhor, pelos méritos de São João 
Câncio, eu vos peço o mais precioso dos 
dons, o da caridade. Fazei-me amável, 
tolerante, solícito, gentil e que todas as 
minhas atividades sejam baseadas no 
amor que Cristo nos ensinou. Amém.

Por Carolina P. Querino
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Parabéns, Dom Eduardo!
<comemorando>

Convite

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

No dia 13 de dezembro, Dom Eduardo, arcebispo de Sorocaba, participou de uma 
solenidade pelos seus 50 anos de sacerdócio. Natural de Bias Fortes, MG, aos 10 anos 
entrou para o Seminário Diocesano Santo Antônio, em Juiz de Fora. Depois de concluir 
o Seminário Menor foi promovido para o Seminário Maior São José, na cidade mineira 
de Mariana. Foi ordenado padre no dia 13 de dezembro de 1964 na Catedral de Juiz de 
Fora, por Dom Geraldo Maria de Moraes Penido. É nosso Arcebispo 
desde o dia 4 de maio de 2005. No dia 25 de junho de 2005, 
Festa de São Paulo e São Pedro, Dom Eduardo recebeu das 
mãos de sua Santidade, o Papa Bento XVI, no Vaticano, o 
Pálio – insígnia litúrgica de honra e jurisdição abençoada 
pelo Papa. Os Pálios, compostos por uma faixa de lã 
branca com seis cruzes pretas, são usados pelos arcebispos 
metropolitanos em suas Igrejas Particulares e Províncias 
Eclesiásticas.

Tem como lema episcopal “Mitis et Humilis Corde” – 
“Manso e Humilde de coração”.

A Dom Eduardo, só nos resta agradecer por esses 
50 anos de dedicação, comprometimento e fé. Conte 
sempre com nossas orações! Parabéns, que Deus continue 
lhe abençoando sempre!

A Congregação do Santíssimo Redentor, a Província Redentorista de São Paulo, 
minha família e eu, 

noviço Ângelo rodrigo busso martins bertho
Temos a alegria de convidar Você, sua Família e sua Comunidade para a

Celebração Eucarística, na qual farei a Consagração Religiosa,
segundo o Espírito e o Carisma da Família Redentorista.

“O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou para servir” (Lc. 4,18).

Data: 18 de Janeiro de 2015
(Domingo)

Horário: 10 horas
Santuário Santa Terezinha

Rua dos Expedicionários, 133.
Tietê-SP

Obs: Sairá às 08 horas da Igreja Matriz Santa Rita um ônibus para aqueles que desejarem ir. 
Entrar em contato com o Claudio Ney (Segurança do Estacionamento) Tel.: (15) 3211-3219 / 99804-4643
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O SAMBA É BRASILEIRO 
E MEXE COM A GENTE

O Samba é um gênero musical brasileiro 
de origem europeia e africana, com ritmo 
forte, compassos bem definidos e cadência 
picotada, executado com instrumentos mu-
sicais típicos... Cavaquinho, violões, pandeiro, 
surdo, tamborim, chocalho, adufes... e tam-
bém cuíca, flauta e saxofone. Hoje com ba-
teria, teclado, instrumentos eletrônicos é até 
orquestra. 

Essas qualidades do Samba brasileiro 
mexem muito com o nosso comportamen-
to, estimula a descontração, a animação e a 
alegria, com todos os seus estilos... Seja Pa-
gode, Bossa Nova, Samba Canção, Samba 
de Breque, Samba Corrido, Samba Enredo, 
Samba de Roda, Sambalanço, Sambalada, 
Sambolero, Samba Rock, Samba Paulistano... 
É um dos ritmos mais atraentes do mundo 
pela sua variedade.

OS BATUQUES DO 
SAMBA BRASILEIRO

A maneira de batucar e de dançar o Sam-
ba brasileiro vem de uma dança de raízes 
africanas trazida pelos escravos na Bahia, e di-
fundido nas cidades brasileiras a partir do Rio 
de Janeiro, quando eles vieram dos sertões 
baianos, depois da libertação da escravatura. 
Mas, não somente na Bahia e Rio de Janeiro, 
também em São Paulo, no Maranhão, Minas 
Gerais, Pernambuco e Goiás o Samba sempre 
foi tocado, e dançado com diversos estilos de 

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 02 de Dezembro

é o Dia Nacional do Samba

SAMBA

batuque... Todos eles vindos da mesma raiz e 
adaptados às culturas das regiões e mescla-
dos com outros gêneros musicais como a 
polca, o maxixe, o xote, o lundu, a batucada, a 
modinha, o choro, os ritmos latinos, os ritmos 
norte americanos... Inicialmente era só dan-
çado em roda e depois por pares. 

O SAMBA BRASILEIRO 
NO MUNDO

O Samba tem tal força de atração que 
conquista fãs no mundo todo, independen-
te do idioma. Isso está confirmado pelo seu 
sucesso na Europa, onde existem Escolas de 
Samba espalhadas pela Alemanha, Bélgica, 
Holanda, França, Suécia e Suíça... E também 
no Japão, onde o Samba é um sucesso de 
venda nos lançamentos maciços das grava-
doras, com consagrados sambistas brasilei-
ros.
DESDE QUANDO O SAMBA BRA-
SILEIRO É FAMOSO NO MUNDO?

Essa fama mundial começou com o 
sucesso internacional do Samba “Aquare-
la do Brasil” de Ary Barroso e com a cantora 
luso-brasileira Carmem Miranda, que levou 
o Samba para os Estados Unidos, apoiada 
pela política do governo de Getulio Vargas 
na década de 1930. Foi nessa época que o 
Samba deixou de ser ligado apenas ao car-
naval e passou a fazer parte do dia a dia dos 
brasileiros, através do rádio, das gravações e 
posteriormente TV, internet, CDs... 

Em 1962, após um festival em Nova York 

no Carnegie Hall foi o Samba Bossa Nova que 
definitivamente fez a música brasileira entrar 
com muito sucesso no cenário da música 
mundial até hoje. 

CURIOSIDADES DO 
NOSSO SAMBA

Dia 02 de Dezembro foi o dia em que Ary 
Barroso chegou á Bahia com o sucesso da 
sua composição “Na Baixa do Sapateiro”. Ele 
nunca tinha ido para lá.

Em 2004, Gilberto Gil quando era Ministro 
da Cultura apresentou à Unesco o pedido de 
tombamento do Samba como Patrimônio 
Cultural da Humanidade, na categoria “Bem 
Imaterial”. Em 2005 o Samba de Roda do Re-
côncavo Baiano foi proclamado “Patrimônio 
da Humanidade” na categoria “Expressões 
Orais e Imateriais”. 

Desde o século XIX o Samba, designou 
qualquer tipo de baile popular brasileiro... Ar-
rasta-pé, bate-chinelo, brincadeira, fandango, 
forró, pagode, zambê... “Até hoje, em certas 
regiões as pessoas dizem “Eu vou Sambar”... 
E em outras “Vou dançar, cantar, tocar, ouvir 
Samba.”

O primeiro Samba gravado foi “Pelo Tele-
fone” em 1917. Ainda hoje o Samba Pagode, 
ou Pagode (que é uma herança do Choro) é o 
ritmo mais ouvido, cantado e dançado pelos 
brasileiros. Tudo indica que a palavra Samba 
vem de “semba” termo africano que significa 
“umbigada”, dança em que as pessoas dança-
vam encostando os ventres. 

O Samba é reconhecido mundialmente como símbolo do alegre povo brasileiro ao lado do futebol e do carnaval.

8 | Chuva de Rosas - Dezembro de 2014



Chuva de Rosas - Dezembro de 2014 | 9

SABEDORIA DE DEUS

<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

Em um país distante, havia uma lei que 
determinava que uma vez ao ano, trinta 
prisioneiros da cidade fossem sorteados 
aleatoriamente para serem executados, 
pensando dessa forma em diminuir a cri-
minalidade.

Com o passar dos anos toda vez que 
aproximava-se esta data uma imensa tris-
teza tomava conta da cidade. Chegado o 
dia mais triste do ano para a cidade, eis que 
o governador sai de sua casa e se dirige 
para a sede do governo onde deveria as-
sinar a lei com os respectivos condenados. 
O decreto deveria ser assinado até às 12:00 
horas ou perderia a validade, sendo os con-
denados enviados ao cárcere.

No trajeto até o palácio o governante 
observa o cotidiano da cidade através da 
janela de seu carro quando de repente, seu 
olhos observam duas crianças correndo. A 

maior, correndo, brincando atrás da menor.
De repente a menor cai e é acudida 

pela maior que para fazê-la parar de chorar, 
a distrai e carrega-a nos braços.

Seu carro já vai distante, mas ele fixa 
seu olhar naquela cena. Chegando ao seu 
gabinete, pede para não ser incomodado e 
fecha as portas.

Aquela cena não lhe sai da mente, a 
criança maior protegendo a menor. 

Um turbilhão passa na sua vida, assim 
passa o tempo e são 12:00 horas.

Uma explosão de alegria toma conta da 
cidade e todos se rejubilam, pois a lei não 
seria cumprida hoje e talvez nunca mais.

Uma mãe então entra em casa gritando 
feliz:

- Filhinhos, filhinhos! O Governador não 
assinou a perversa lei. Seu pai, eu não que-
ria contar-lhes, tinha sido escolhido para 

ser executado, mas graças a Deus ele estará 
conosco semana que vem.

- Que bom mãe! Que bom mamãe!
- E vocês ? O que fizeram?
- Nada não mãe. Nós saímos para brin-

car, mas o Andrezinho caiu, chorou aí eu 
tive que carregá-lo no colo e contar algu-
mas estórias para ele. Eu acho que nós nem 
deveríamos ter saído de casa....

PARA REFLETIR!
É assim que Deus age em nós... 

Muitas vezes nem percebemos os seus 
sinais, mas Ele sabe como fazer aquilo 
que nos é aproveitável.

Não se esqueça que Deus vela por 
nós todos os instantes.

Lembre-se: Deus não faz nada an-
tes, nem depois, Ele age na hora certa!

Olá amigos. Novamente vamos falar so-
bre a Aposentadoria. Porém, é de bom tom 
a consciência de qualidade de vida. O que 
adianta termos tudo e sem nenhum bene-
fício de bem estar. Pense nisso.

Quanto a aposentadoria, temos o am-
paro assistencial ao idoso ou deficiente. O 
benefício pode ser solicitado nas Agências 
da Previdência Social e mediante o cumpri-
mento das exigências legais e a apresenta-
ção dos seguintes documentos originais 
do titular e de todo o grupo familiar: Nú-
mero de Identificação do Trabalhador – NIT 
(PIS/PASEP). Inscrição do Contribuinte Indi-
vidual/Doméstico/Facultativo/Trabalhador 
Rural.

Também é necessário o Documento de 
Identificação(Carteira de Identidade e/ou 
Carteira de Trabalho e Previdência Social); 
Cadastro de Pessoa Física - CPF; Certidão 
de Nascimento ou Casamento; Certidão 
de Óbito do esposo(a) falecido(a), se o 
beneficiário for viúvo(a); Comprovante de 
rendimentos dos membros do grupo fami-
liar; Tutela, no caso de menores de 21 anos 

filhos de pais falecidos ou desaparecidos. 
Já as exigências cumulativas para o re-

cebimento deste benefício compreende 
uma , idade mínima de 65 anos (Art. 38 da 
Lei 8.742/93 c/c art. 1º Lei 9.720/98). Para 
o deficiente, parecer da Perícia-Médica 
comprovando a deficiência (Art. 20 da Lei 
8.742/93). Renda mensal da família ser in-
ferior a ¼ (um quarto) do salário-mínimo 
vigente na data do requerimento (§ 3º do 
art. 20 da Lei 8.742/93). Não estar receben-
do benefício pela Previdência Social ou por 
outro regime previdenciário (§ 4º do art. 20 
da Lei 8.742/93).

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 dezoi-
to 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.
Para divisão da renda familiar é consi-

derado o número de pessoas que vivem 
sob o mesmo teto, assim entendido: côn-
juge, o(a) companheiro(a), os pais, os filhos 
e irmãos não emancipados, de qualquer 
condição, menores de 21 (vinte e um) anos 
ou inválidos. 

O benefício pode ser pago a mais de 
um membro da família, desde que com-
provadas todas as condições exigidas. 
Neste caso, o valor do amparo assistencial 
concedido a outros membros do mesmo 
grupo familiar passa a fazer parte do cál-
culo para apuração da renda 
mensal familiar. O beneficio 
assistencial é intransferível, 
não gerando direito a pensão a 
herdeiros ou sucessores. Não 
é pago 13º salário.

Até a próxima edição 
com as bênçãos de nossa 
padroeira Santa Rita de 
Cássia. Feliz Natal e Prós-
pero 2015. 

“APOSENTADORIA E QUALIDADE DE VIDA”
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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 15/Dezembro 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 às 19h missa em 
honra a Mãe Rainha 

N. Sra. de Fátima

Dia 13 às 19h missa. 

Dia 16/Dez - Encerramento da Novena de Natal
Dia 24/Dez - Missa de Natal 
 - Missa na Paróquia Santa Rita às 20h
Dia 25/Dez - Missa de Natal às 19h
Dia 31/Dez - Missa em Ação de Graças 
  pelo Ano de 2014 às 20h
Dia 01/Jan - Solenidade da Santa Mãe 
  de Deus às 19h

Missas de Natal e Ano Novo na 
 Comunidade Santa Edwiges

Dia 25/Dez - Missa de Natal às 8h30
Dia 01/Jan - Solenidade da Santa Mãe 
  de Deus às 8h30

Prepare-se bem para o natal

Confissões - Dia 22 às 19h30

mISSA DOS 
ENFERmOS

Dia 16/Dezembro
às 15h

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

PROgRAmAÇÃO DE NATAL E ANO NOvO
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<aconteceu>

FESTA DAS NAÇÕES

MISSA DE COMEMORAÇÃO DOS 90 ANOS 
DA ARQUIDIOCESE NA ÁREA SANTA RITA

CRISMA

Fo
to

s:
 J

o
sé

 J
u

ar
ez

 d
e 

So
u

sa
 

Chuva de Rosas - Dezembro de 2014 | 11



12 | Chuva de Rosas - Dezembro de 2014

<motivação>
Por Luis Marins

Dezembro é um mês para ser curtido, 
vivido com toda a intensidade. Não há 
motivos para não curtir dezembro como ele 
merece. Chegamos vivos ao último mês de 
mais um ano. Só isso já dá para comemorar. 
Por pior que tenha sido este ano, chegamos 
até aqui. Comemore! 

Dezembro é Natal. Natal é renascer. 
Não importa como tenha sido este ano, 
dezembro é tempo de Natal e de renascer, 
portanto, renasça neste dezembro. 

Como renascer é “nascer de novo”, 
dezembro é tempo de perdoar. Perdoe tudo 
neste dezembro. Comece perdoando a você 
mesmo. Perdoe seus erros, suas decisões 
equivocadas, suas falhas, seus amores não 
correspondidos. Perdoe todo o seu passado. 
Perdoe tudo. Perdoe as pessoas. Perdoe 
seus parentes, seus amigos, seus clientes. 
Não importa o que eles tenham feito. 
Perdoe! Dezembro é tempo de perdão. Se 

você não perdoar, não conseguirá renascer 
pois dentro de você ainda ficará um resto 
daquela velha pessoa que deve morrer para 
que a outra nasça. Você deve nascer de 
novo. E esse outro você, deve nascer criança 
e não adulto, nascer leve, sem malícias, sem 
rancores. 

Só que, para poder perdoar, você deve 
aprender a agradecer. Só os que sabem 
agradecer sabem perdoar. Dezembro é 
tempo de agradecer. Agradeça a todos 
aqueles a quem deve perdoar. Ou seja, 
agradeça a todos, sem exceção - seus 
parentes, seus amigos, seus clientes e até 
aqueles que você sabe, desejaram o seu 
fracasso. Sem agradecer você não consegue 
perdoar e sem perdoar você não conseguirá 
renascer. Dezembro é tempo de gratidão, 
de perdão, de renascimento. Dezembro é 
diferente!

Assim, meu conselho é que neste 

dezembro você faça coisas diferentes. Faça 
de dezembro um mês da gratidão e do 
perdão. Visite aquele parente com quem 
você não fala há tempos e dê um abração 
nele. Visite aquele cliente que você não visita 
há tempos e agradeça a ele a preferência. 
Visite aquele fornecedor de quem você 
tanto depende e nunca agradeceu. Ligue 
para seus amigos distantes e lhes deseje 
Feliz Natal. Vá a uma igreja e agradeça a Deus 
por tudo o que você tem e que muitos não 
possuem. Perdoe a todos. Perdoe-se pelas 
vezes que você culpou Deus pelos seus 
fracassos que, você sabe, só dependeram de 
você. Faça um dezembro diferente.

Agradecendo e perdoando, você verá 
que este mês tem uma magia e uma mística 
que nenhum outro possui. Em dezembro, 
você poderá renascer com o Natal, renascer 
com o Cristo. Só depende de você! Pense 
nisso. Sucesso! 

DEZEMBRO É DIFERENTE

A M O R A B C S I N O D E
F A L E G R I A G H Y J K
L M N O P Q P C R I S T O
E S T R E L A R S V E L A
T U V X Z A Z B C D L E F
G H P R E S E N T E S I J

1 - Amor | 2 - Paz | 3 - Sino | 4 - Alegria
5 - Cristo | 6 - Estrela | 7 - Vela | 8 - Presentes

Encontrar no caça-palavras abaixo todas
as palavras referentes ao Natal.

<cantinho da criança> NATAL É TEMPO DE AMOR E PAZ!
 NO NATAL VIVEMOS A ALEGRIA DE VIVER EM CRISTO!


