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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

Há MILHARES de pessoas, no Brasil, 
que vivem em função de quatro dias de 
sonhos e ilusões que se chama Carnaval. 
E essa festa popular se explica, certamen-
te, pelo anseio de felicidade, legítimo e 
irrefreável, que há no fundo de todo ser 
humano.

Essa fome indisfarçável de alegria 
comprova a veracidade daquilo que diz a 
Bíblia: ao nos criar, Deus disse: “façamos o 
homem à nossa imagem e semelhança”.

O cristão também possui, em seus cos-
tumes e tradições religiosas, uma grande 
festa que marca profundamente seu ano 
inteiro: são três dias de intensa celebração 
da morte vitoriosa de Jesus e sua gloriosa 
ressurreição. É a Semana Santa que nos 
faz celebrar não um sonho de felicidade, 
mas o acontecimento mais importante da 
História da Humanidade e da História de 
cada um: Cristo mostrou que estamos sal-
vos de uma morte sem esperança e uma 

A FESTA DA MORTE VENCIDA
vida sem sentido quando culmina, na 
cruz, sua missão de estabelecer as normas 
do Reino de Deus que são homens e mu-
lheres felizes no amor mútuo e no amor 
a Deus.

Só o fato de saber que alguém ven-
ceu a morte – essa humilhante passagem 
que aguarda todo homem e toda mulher 
– só a notícia de que um dos nossos ti-
rou da morte seu sentido triste, é motivo 
de maior festa e maior alegria do que se 
anunciar um remédio contra o câncer e 
contra a Aids que apavoram nossos dias.

Pois a morte de Jesus é a certeza de 
quem vive com Ele, morre como Ele, a 
caminho de outra vida, vida intensa, vida-
-sem-morte, que nós chamamos de res-
surreição.

Semana Santa não é tempo de excur-
são e lazer esticado: é tempo de oração 
alegre e culto intenso experimentando 
mais perto de nós um Deus que tanto nos 
ama e tanto se empenhou em nos fazer 
felizes.

Vale a pena pensar bem nas orações 
que rezamos nestes dias. No Domingo de 
Ramos: “Ó Deus, para nos dar um exem-
plo de humildade, quisestes que nosso 
Salvador morresse na cruz. Concedei-nos 
aprender o ensinamento da Paixão e res-
suscitar com Ele na glória”. De fato só diz 
como Ele, na morte: “Pai, em vossas mãos 
entrego meu espírito”, quem viveu humil-
de e confiante nas mãos de Deus.

Na Quinta-feira: “Ó Pai, ao entregar-se 
à morte, vosso Filho deu à sua Igreja um 
novo Sacrifício (a Missa): concedei-nos 
por mistério tão excelso (morte Dele pre-
sente em cada missa) chegar à plenitude 
da caridade (missa é para isso, amar mais) 
e plenitude da vida (ressurreição).

Na Sexta-feira: “Ó Deus, que nos re-
novastes (destes vida nova) pelo morte e 
ressurreição de Cristo, continuai em nós a 
obra de vosso amor”.

Vamos pôr de novo a Semana Santa 
no centro de nosso Calendário, no centro 
de nossa vida católica. Seguindo o costu-
me judeu de fazer o dia começar na vés-
pera, (Sábado à tarde já é domingo) o Trí-
duo Santo da Igreja começa Quinta-feira à 
noite, com a celebração do Dom da Missa, 
que perpetua o que aconteceu na Sexta-
-feira, a Morte de Cristo, caminho aberto 
para a sua Ressurreição.

Quinta, Sexta e Sábado santos, três 
dias de Igreja, três dias do cristão.
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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
Março 2015

01/Mar Mc 9,2-10
02/Mar Lc 6,36-38
03/Mar Mt 23,1-12
04/Mar Mt 20,17-28
05/Mar Lc 16,19-31
06/Mar Mt 21,33-43.45-46
07/Mar Lc 15,1-3.11-32
08/Mar Jo 2,13-25
09/Mar Lc 4,24-30
10/Mar Mt 18,21-35
11/Mar Mt 5,17-19
12/Mar Lc 11,14-23
13/Mar Mc 12,28b-34
14/Mar Lc 18,9-14
15/Mar Jo 3,14-21
16/Mar Jo 4,43-54
17/Mar Jo 5,1-16
18/Mar Jo 5,17-30
19/Mar Mt 1,16.18-21.24a
20/Mar Jo 7,1-2.10.25-30
21/Mar Jo 7,40-53
22/Mar Jo 12,20-33
23/Mar Jo 8,1-11
24/Mar Jo 8,21-30
25/Mar Lc 1,26-38
26/Mar Jo 8,51-59
27/Mar Jo 10,31-42
28/Mar Jo 11,45-56
29/Mar Mc 14,1-15,47
30/Mar Jo 12,1-11
31/Mar Jo 13,21-33.36-38

Estamos no tempo da quaresma e sabemos 
que é tempo de mudanças.

Viver como cristãos nos dias de hoje pode ser 
um grande desafio.

Uma das formas de podermos superar estas 
dificuldades é nos espelharmos nos exemplos das 
primeiras comunidades cristãs.

Eles realmente viveram a experiência do Cristo 
Ressuscitado. Viviam como irmãos, dividiam seus 
bens, dedicavam-se as orações, eram fiéis as pala-
vras de Deus. Verdadeiramente assumiram a mis-
são de Cristo.

As primeiras comunidades cristãs não se fecha-
vam em si mesma, mas se abriam em dar testemu-
nho do anúncio da Boa Nova de Jesus Cristo morto 
e ressuscitado.

Vivendo o projeto transformador de Jesus bus-
cava a comunhão fraterna, a oração e viviam na 
simplicidade e na pobreza.

Muitas mudanças ocorreram na sociedade, 
mas o verdadeiro cristão deve manter-se fiel a Je-
sus e ao Espírito Santo.

Além de dedicarmos este tempo de quaresma 
a orações e jejuns, dediquemos também a amar 
o próximo, sair da nossa zona de conforto e partir 
para atos concretos de conversão.

“Meus irmãos, se alguém diz que tem fé, mas 
não tem obras, que adianta isso? Por acaso a fé po-
derá salvá-los? (Tiago 2, 14).

A fé é o compromisso que se manifesta con-
cretamente em atos e fatos visíveis.

Aproveitemos, pois este tempo para nos com-
prometermos mais como cristãos.

 “Mas, quem se concentra numa lei perfeita, a 
lei da liberdade, e nela continua firme, não como 
ouvinte distraído, mas praticando o que ela man-
da, esse encontrará a felicidade no que faz.” (Tiago 
1, 25)

AS PRIMEIRAS COMUNIDADES CRISTÃS

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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<dízimo>
Por Humberto Matavelli REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO

Na Pastoral do Dízimo não podemos consi-
derar normas como leis. A lei é sempre pesada 
porque impõe regras que, se não cumpridas, 
trazem sanções. A lei torna-se castigo quando 
não observada.

Na pastoral do Dízimo privilegiam-se as nor-
mas, que são lembretes, orientações, conselhos 
bons que saem dos responsáveis para orienta-
ção do povo. Tudo tem como objetivo não dei-
xar que o povo se afaste do seu Deus. Deus é 
criador de tudo. Entre as coisas criadas está o ser 
humano, homens e mulheres, criados à imagem 
e semelhança de Deus. Diferente das outras coi-
sas criadas, o homem se assemelha ao Criador. 
O homem, criado à imagem e semelhança de 
Deus, tem atitudes e reflexos de Deus.

Nós mesmos, não sentimos no coração este 
desejo de partilhar o que temos e o que somos? 
Pode ser que este sentimento esteja frio, que 
não signifique muito em nossa vida. Mas não 
podemos negar que brota do íntimo. É natural 
no ser humano. Quem não sente alegria quan-
do pode ajudar alguém? A sensação de ter dado 
algo a alguém é gostosa: um presente ou uma 
ajuda em caso de necessidade. Esta alegria, esta 
sensação boa não deve, não pode apagar-se.

Entre as formas de “retribuir” a Deus criador, 
temos o dízimo. Nunca foi a única forma de ma-
nifestar a gratidão e o reconhecimento. Mas foi 
sempre uma forma prática usada por aqueles 
que quiseram manter estreitos seus laços com 
a Divindade: ou por expressão de gratidão, ou 
com o intuito de pedir algo, ou pelo desejo de 
se reencontrar com o Senhor e para reconciliar-
-se. Tudo sempre foi muito natural e espontâ-
neo. Mas também há algo no homem que o 
afasta da Divindade, do criador.

O tempo vai modificando os sentimentos, e 
a tendência é diminuir a devoção e o reconhe-
cimento a Deus. Sabemos que, com o passar 
do tempo, já não temos a mesma disposição 
de dar. As dificuldades da vida, os meios de co-
municação, de forma muito atraente, criaram 
necessidades, e mais necessidades, a ponto 
das pessoas desejarem tudo. Chegamos até a 

EXPRESSÃO DE AMOR E GRATIDÃO
acreditar que determinadas cosias são indispen-
sáveis, quando antes nunca foram necessárias. 
Esta ânsia de ter vai fazendo as pessoas se fe-
charem, temerem não ter no futuro o necessá-
rio para conseguir tudo o que julgam precisar. A 
partilha, a manifestação de gratidão com parte 
dos bens vai esmorecendo.

Outro aspecto é ainda mais perigoso: 
Quando o homem que recebeu o Dom de 
transformar, recria tantos bens que facilitam 
a vida, vai-se criando nele uma sensação de 
auto-suficiência. Consegue fazer tudo o que 
quer e precisa. Com isso ganha cada vez mais 
dinheiro. Com o dinheiro consegue outras coi-
sas mais, e o processo vai se desenrolando de 
tal modo que acha não precisar mais de Deus. 
A auto-suficiência, o ter, o afasta de Deus. Perde 
o elo natural de gratidão, do reconhecimento 
por tudo que recebeu de Deus. O homem es-
quece que veio de Deus e que sua vocação é 
voltar a Ele.

Dízimo é partilha. Fazemos questão de mos-
trar, através dos nossos slogans, faixas, cartazes, 
panfletos, que o dízimo faz parte de uma reali-
dade muito maior que se chama “partilha”. Dízi-
mo e oferta, entre tantas outras, são formas de 
realizar a partilha.

Para podermos entender o que é a partilha, 
precisamos mergulhar no próprio mistério de 
Deus, porque Deus é partilha. Quando dizemos 
que Deus é Amor, nós afirmamos que Deus é 
Amor partilhado entre três pessoas, reafirman-
do nossa fé no mistério da Santíssima Trindade. 
Sendo partilha por natureza, Deus reparte co-
nosco a vida, através da criação, a sua intimi-
dade, através da Revelação, e partilha conosco 
o que Ele tem de mais precioso que é o seu 
próprio Filho. A Encarnação e a Redenção são 
mistérios da partilha de Deus com a humanida-
de. Jesus Cristo partilha sua vida conosco e, na 
hora de sua morte, nos dá a própria Mãe para 
ser Mãe de todos nós. No Sacramento da Euca-
ristia, Ele partilha conosco, nos sinais do pão e 
do vinho, no seu corpo que é “doado” e o seu 
sangue “derramado” para a salvação de todos. 

Por isso a Eucaristia é o Sacramento da Partilha 
total, sem restrições.

Já no Domingo de Páscoa, e de forma plena 
no dia de Pentecostes, o Espírito Santo é efundi-
do sobre a Igreja, sendo os seus dons partilha-
dos entre todos os crentes.

Dízimo é uma Pastoral e não uma campa-
nha financeira, Dízimo não é promoção para ga-
nhar mais dinheiro para Igreja. Implantar o dízi-
mo para solucionar os problemas financeiros da 
paróquias ou diocese é um erro. Dízimo é uma 
pastoral para criar entre os cristãos a consciên-
cia de Igreja. Só pode haver dízimo se houver 
conscientização. Alguém só poderá se tornar 
“dizimista” tendo-se convertido. Dízimo é fruto 
de uma conversão.

A Igreja é a nossa família: a família dos filhos 
de Deus. Como em qualquer outra família, a 
Igreja precisa da participação de todos os seus 
membros. Ninguém pode dizer que é Igreja só 
pelo fato de ter sido batizado, porque vai à mis-
sa, casou na Igreja ou participa de algum mo-
vimento da Igreja. Nós somos Igreja na medida 
em que participamos e colaboramos com Ela, 
assim como um filho participa e colabora com 
sua família. O dízimo torna-se gesto concreto, 
o sinal visível da nossa participação na vida da 
Igreja.

A primeira finalidade da pastoral do dízimo 
é criar na comunidade cristã a “consciência de 
Igreja”.

No começo do cristianismo, houve partilha 
de bens, mas aos poucos, na medida em que 
a Igreja ia crescendo, tornou-se necessária a 
retomada do dízimo como forma de garantir a 
manutenção da instituição. Diversos Concílios 
tornaram obrigatória a prática do Dízimo na 
Igreja, tendo em cada País um desdobramento 
diferente. Por isso nós aprendemos no Catecis-
mo que um dos cinco preceitos da Igreja é “con-
tribuir com o dízimo de acordo com o costume 
de cada lugar”.

Dízimo não é pagamento, mas reconheci-
mento e compromisso com a comunidade, da 
qual todos nós fazemos parte.
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Espaço
Resiliência

“Para tudo há um tempo, 
para cada coisa há um 

momento debaixo do céu...”
(Eclesiastes capítulo 3)

Iniciá-lo desta forma me pareceu propício. 
Gosto demais desta passagem bíblica, onde 
cita que para tudo na vida há um tempo.

Fim de ano - tempo de celebrar e festejar. 
Férias - tempo de descansar. Retorno ás aulas - 
tempo de construir conhecimento.

E parece que é isso mesmo. Vemos nossas 
crianças e adolescentes despedindo-se da falta 
de rotina, peculiar dos momentos de férias, para 

Por Lucimeire Prestes de Oliveira Tomé
<psicologia>

Volta às aulas - tempo de construir
adentrar novamente no mundo cercado de ho-
rários e compromissos a serem cumpridos. Vale 
lembrar também que essa nova organização 
também faz parte da vida dos adultos, onde há 
necessidade de dar conta das tarefas relaciona-
das ao trabalho e ainda das que envolvem os 
filhos. E a correria do cotidiano recomeça.

Juntamente com a correria que envolvem 
os cuidados relacionados aos filhos, inicia-se a 
reflexão que nos acompanha desde sempre. 
Quem é o maior responsável pelo desenvolvi-
mento da criança e do adolescente? À quem 
cabe a educação dos nossos jovenzinhos?

Neste momento vale a pena ressaltar a ne-
cessidade da parceria entre a 
escola e a família.

Temos de um lado alunos 
ávidos para obter conheci-
mento, de outro professores 
aptos à ensinar e no mesmo 
patamar as famílias, felizes e 
tranquilas por saberem que 
existe a escola, instituição 
que irá auxiliar nas questões 
que envolvem o aprendizado 
e o comportamento de sua 
criança.

Vemos que todos alme-
jam de alguma forma o co-
nhecimento, portanto todos 
têm o mesmo objetivo. A 
criança quer buscar, o profes-
sor oferecer e a família poder 

participar desta construção.
Porém participar apenas não é suficiente. 

Cabe a todos, alunos, professores e pais com-
prometerem-se com as questões do universo 
escolar. Lembrei-me neste momento da his-
tória dos ovos com bacon, em que a galinha 
participa e o porco compromete-se. Quando o 
assunto é educação faz-se necessário compro-
meter-se.

É extremamente importante que os pais 
mantenham-se informados sobre o que acon-
tece na escola de seu filho. Conhecer os pro-
fessores, adentrar o ambiente, conversar com 
outros pais. É assim que se constrói a parceria 
entre escola e família. É desta forma que se es-
treita os vínculos afetivos e se constrói laços de 
amizade e confiança.

A família é o primeiro ambiente social da 
criança e os pais as primeiras figuras de apego. 
Ao ir para escola a criança passa não só viven-
ciar um outro ambiente social, bem como rela-
cionar-se com outras pessoas. É na escola que a 
criança dará continuidade a aprendizagem que 
iniciou na família. Portanto escola e família de-
vem caminhar juntas. 

Em relação ao professor, espera-se que co-
loque a disposição dos alunos o seu dom de en-
sinar. Que consiga olhar o seu aluno por inteiro 
e enxergar suas reais necessidades. Que seja um 
modelo de afetividade, ética e compromisso.

Ao aluno cabe à vontade e responsabilida-
de com o aprendizado. Deve procurar oferecer 
o que tem de melhor em sala de aula, colabo-

rando com os amigos e com o professor. 
Os alunos de hoje tem fácil acesso às in-
formações, pois têm a sua disposição a 
tecnologia. Que todo o conhecimento 
adquirido através dos meios de comuni-
cação sirvam para enriquecer as aulas, tor-
nando-as prazerosas e que este momento 
de construir o aprendizado sirva para es-
treitar cada vez mais a relação afetiva en-
tre professor - aluno e consequentemente 
escola - família. 

À todos, pais, alunos e professores um 
feliz e motivador início!

CONVITES LIMITADOS
Venda de convites na secretaria e com os jovens da JUF

Local: R. Bartolomeu de Gusmão, 311
Retirar no local (somente no dia marcado)

Deliciosa parmegiana de carne acompanhada de 
arroz branco, batata palha crocante e salada
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<santo do mês>
22 de Março

Santa Léia
Por Carolina P. Querino

Santa Leia, romana que quando ficou 
viúva, ainda jovem, recusou um novo 
casamento, como era o costume da época, 
para se juntar à Marcela, abadessa de 
uma comunidade, criada em sua própria 
residência em Aventino, Roma.

O local, depois se tornou um dos 
mosteiros fundados e dirigidos por 
São Jerônimo, doutor da Igreja 
e bispo de Hipona, na África do 
Norte, e que viveu também nesse 
período, na cidade eterna. 

Léia recusara ninguém 
menos que Vécio Agorio 
Pretestato, cônsul romano 
designado prefeito da Urbe, 
que lhe proporcionaria uma 
vida ainda mais luxuosa, pelo 
prestigio e privilégios que 
envolviam aquele cargo. Teria 
uma vila inteira como moradia 
e incontáveis criados para 
atendê-la.

Entretanto, Léia preferiu viver 
numa cela pequena, fria e escura, 
com simplicidade e dedicada à 
oração, à caridade e à penitência. 

 A jovem abandonou os 
finos vestidos para usar uma 
roupa tosca de saco rude e fazia 
questão de realizar as tarefas 
mais humildes, assumindo 
uma atitude de escrava para as 

outras religiosas.
Passava noites inteiras em oração e 

quando fazia obras beneméritas, o fazia 
escondido, para não chamar a atenção 
de ninguém e não receber nenhuma 
recompensa ou reconhecimento pelos seus 
atos. Por isso, Léia foi eleita Madre superiora, 
trabalho que exerceu durante o resto de seus 

dias com alegria, tranqüilidade e a mesma 
humildade. 

Esses poucos dados sobre Léia 
estão contidos numa carta 
escrita pelo bispo Jerônimo, 
quando soube da sua morte, 
em 384.

Curiosamente, ela morreu 
em Roma, no mesmo ano em 
que faleceu Vécio, o consul, 
rejeitado por ela. 

Na ocasião dessas mortes, 
Jerônimo já havia se retirado de 
Roma para viver solitariamente 
perto de Belém, depois de 
ter sido caluniado. Retirou-se 
para um mosteiro e continuou 
dirigindo o que havia fundado, 
na residência romana.

Na carta, que ele enviou 
à essas religiosas, fez um 
paralelo entre as duas mortes, 
mostrando que antes o 
riquíssimo cônsul usava as mais 
finas vestes púrpuras e agora 

estava envolto em escuridão, enquanto, Léia, 
antes vestida de rude roupa de saco, agora 
vivia na luz e na glória, por ter percorrido o 
caminho da santidade. 

Logo foi venerada pelo povo que trazia 
Santa Léia, no coração e na memória. Até 
porque era difícil compreender, mesmo 
depois de passado tanto tempo, a troca que 
fizera do posto de primeira dama romana 
pela de abnegação de monja.

Contudo, foi assim que Santa Léia 
escolheu viver, na entrega total ao Senhor ela 
encontrou a maneira de alcançar seu lugar 
ao lado de Deus na eternidade.
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<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho

Nascida em Sorocaba, no dia 05 de abril de 1951, 
elizabeth ayres da Silva, conhecida em nossa paróquia 

como Beth, é nosso perfil nesta edição.

Fé em Deus e determinação

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

Ao lado dos pais José e Regina, e dos 
oito irmãos, Judith, Nancy, José Carlos, Paulo 
Roberto, Berenice, Pedro, Antônio e Jorge 
Luiz, Beth teve uma infância muito feliz. 
“Quando eu tinha sete anos, fomos morar 
em Itu, local onde fiz a minha primeira 
eucaristia, momento que guardo sempre 
em minhas recordações com muito carinho”. 

Beth sempre foi dedicada aos estudos. 
“Eu estudei o antigo ginásio no Colégio 
Ciências e Letras, que ficava ao lado da igreja 
São Bento, onde passava todos os dias para 
rezar na gruta de Nossa Senhora de Lourdes.” 

Prosseguindo com os estudos, Beth 
cursou o colegial, hoje Ensino Médio, 
no colégio Estadão. “Eu tenho muitas 
recordações boas deste período, onde 
vivenciei momentos maravilhosos ao lado 
dos meus professores e amigos”. 

Com muita dedicação, Beth entrou 
no Ensino Superior, onde cursou Artes 
Industriais na Faculdade de Filosofia de 
Sorocaba. 

Em seus momentos de lazer, Beth estava 
na casa de uma amiga e conheceu Lázaro, 
com quem namorou e se casou no dia 12 
de janeiro de 1974, na igreja Catedral de 
Sorocaba. 

“A nossa caminhada foi sempre 
percorrida unindo nossas mãos nas 
dificuldades encontradas, trabalhando e 
realizando juntos os nossos planos. Deus 
sempre esteve presente em nossa união”.

Beth e Lázaro tiveram duas grandes 
bênçãos no casamento, os filhos Rodrigo 
e Cristiane, hoje com 37 e 33 anos, 
respectivamente. 

“Com o nascimento dos nossos filhos 
o nosso dia a dia mudou, pois passamos 
a viver mais em função dos nossos filhos, 
para educá-los e encaminhá-los para a vida. 
Hoje, eles já estão casados e sempre foram e 
serão o nosso maior orgulho. A nossa família 
ficou ainda mais especial com a presença 
da nossa nora Clarissa, nosso genro João 
Marcelo e com o nascimento da nossa neta 

Gabriela, hoje com 4 anos”. 
A igreja sempre fez parte da vida da 

Beth. “Estar perto de Deus é essencial em 
minha vida. Na infância dos meus filhos nós 
frequentávamos a Catedral, na adolescência 
deles a São Paulo Apóstolo e, depois, com 
a vinda do Padre Toninho, passamos a 
frequentar a Igreja Santa Rita de Cássia, 
onde fomos Ministros da Eucaristia, Festeiros 
e participamos da Pastoral do Dízimo. 
Durante sete anos, eu participei da Pastoral 
da Criança, onde dei todo o meu carinho 
e dedicação pelas crianças assistidas. Um 
trabalho muito gratificante. Hoje, somos 
Sacristãos da missa de domingo, trabalho 
que desenvolvemos com muito amor e que 
tem um significado muito especial para nós”.

Em meio a vida matrimonial, filhos e 

trabalhos na igreja, Beth foi conseguindo 
com o tempo conciliar a sua vida pessoal 
com a profissional. “Fui professora por algum 
tempo, mas depois passei em um concurso 
na Nossa Caixa Nosso Banco e deixei o 
magistério para ser bancária, profissão que 
exerci por 25 anos”. Há 17 anos, Beth está 
aposentada. 

Muito religiosa, Beth deixa sempre Deus 
guiar a sua vida. “Deus é vida, é amor ao 
próximo e, acima de tudo, é a fé plena no 
Nosso Pai Celestial, que incendeia o nosso 
coração. A nossa paz interior só é possível 
com a fé em Jesus, que sempre caminha ao 
nosso lado. Eu tenho ainda muitos sonhos 
para realizar em minha vida, mas tenho a 
certeza que com fé em Deus e determinação 
conseguirei realizar todos”, finaliza Beth. 
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o “HoBBY” do FILaTeLISTa
O Filatelista, criança, jovem adulto ou 

idoso, faz parte do mais dinâmico e popular 
de todos os “passatempos” ou “hobby”, hoje 
em plena expansão no mundo a Filatelia. É 
o “hobby” considerado arte e ciência, por-
que amplia intensamente os conhecimen-
tos sobre os países do mundo, além de 
oferecer excelentes benefícios pessoais. A 
sua prática proporciona uma vida muito di-
nâmica e saudável. Estimula o raciocínio e 
a imaginação, a criatividade e a atualização, 
a renovação e o interesse. A animação para 
fazer amigos que curtem a mesma ativida-
de leva ao encontro deles nos clubes, lojas 
e reuniões filatélicas, conhecer novas emis-
sões de selos e novos sites sobre o assunto, 
que podem valorizar suas coleções. Alem 
disso, desenvolve a capacidade de obser-
vação, de atenção e a paciência. A Filatelia 
é tão estimulante que está se expandindo 
cada vez mais no mundo. Tudo indica que 
Jamais se extinguirá, mesmo com o surgi-
mento de novas tecnologias. 

MaS, o QUe o
FILaTeLISTa FaZ?

O Filatelista adquire, seleciona e estuda, 
selos postais e outros materiais relaciona-
dos, de todos os países do mundo, através 
de troca ou de compra, para (seguindo um 
método próprio), compor uma coleção ge-
ral de selos do mundo, de um país, ou uma 
coleção temática de selos sobre um lugar, 
uma pessoa, um objeto. 

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

o QUe aTraI o FILaTeLISTa?
O Filatelista faz parte de uma atividade 

cultural por excelência. Ele é fascinado e 
atraído pela oportunidade de pesquisar e 
descobrir o que os selos oferecem de co-
nhecimentos, com as ricas informações 
sobre a cultura e a história dos lugares e 
dos acontecimentos mais importantes, dos 
diferentes países do mundo. Pelos registros 
são mais de 40 milhões de Filatelistas no 
mundo. Na China são 30 milhões de Filate-
listas. Nos Estados Unidos são 2 milhões. Os 
demais espalhados pelos países do mundo. 
Vários países do mundo já introduziram a 
Filatelia nos currículos escolares. A prática 
de troca de selos agrada e estimula muito 
os alunos, amplia admiravelmente os co-
nhecimentos, especialmente com as co-
leções temáticas. E hoje as trocas podem 
acontecer até por internet.

doS “HoBBYS” MaIS 
rICoS do MUNdo

O Filatelista está cada vez mais valori-
zado. O seu “hobby” é uma das atividades 
mais ricas do planeta. Até agora, movimen-
ta perto de 16 milhões de dólares por ano. 
É uma atividade lúdica, cultural, informa-
tiva e também comercial. Por exemplo, a 
quadra de selos mais cara dos Estados Uni-
dos com a imagem do avião Jenny, foi ven-
dida há pouco tempo por três milhões de 
dólares. Preço avaliado pela Casa Filatélica 
Syanley Gibbons de Londres responsável 
pela avaliação dos selos em nível mundial. 
Muitas coleções chegam a superar até 
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mesmo bibliotecas sobre determinados 
assuntos.

 CUrIoSIdadeS SoBre aS 
dINÂMICaS aTIVIdadeS doS 

FILaTeLISTaS
• A Inglaterra criou o selo em 1840.
• O Brasil emitiu em 1843 o famoso e 

valiosíssimo selo ”Olho de Boi”, precursor 
da filatelia brasileira. É o segundo país do 
mundo que emitiu selos.

• Os primeiros colecionadores de selos 
surgiram nas décadas de 1840 e 1850.

• O comércio de selos começou já na 
década de 1860. Diversos colecionadores 
tornaram-se comerciantes filatélicos.

• O primeiro Catálogo de Selos foi publi-
cado na França em Paris, em 1861.

• Em 1864 apareceu pela primeira vez o 
termo Filatelia (Philatélie). 

• Em 1865 aconteceu o primeiro Leilão 
Filatélico, no Hotel Drouet de Paris. 

• Em 1867 foi fundada a primeira Feira 
Filatélica ao ar livre, que existe até hoje. 

• Os Filatelistas, no mundo todo, se reú-
nem em agremiações, clubes, associações, 
núcleos... Que são estruturadas em federa-
ções, como a Federação Brasileira de Filate-
lia, que procura promover a integração das 
atividades filatélicas no Brasil e representa-
-las internacionalmente. Atende seus filia-
dos por via postal, telefone, internet, e pes-
soalmente nos diversos eventos realizados.

• As Federações são filiadas a Federa-
ção Internacional de Filatelia que coordena 
toda a movimentação da Filatelia mundial.

Fontes Internet

O Filatelista é fascinado pela pesquisa e pelas descobertas.

dia 05 de Março é o dia do Filatelista
O FILATELISTA E O 

MARAVILHOSO 
MUNDO DOS SELOS
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<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

“QUeM paga oS CoNSerToS
No IMóVeL LoCado I”

PARA REFLETIR!
As coisas acontecem na hora certa. 
Exatamente quando devem acon-

tecer! Momentos felizes, louve a Deus. 
Momentos difíceis, busque a Deus 
Momentos silenciosos, adore a Deus. 
Momentos dolorosos, confie em Deus.

Cada momento, agradeça a Deus.

Lembre-se:
Muitos são chamados. Mas poucos 

os escolhidos. (Mt 22:14)

Olá amigos, falaremos sobre locação. 
Quem tem casas de aluguel sempre pas-
sam pela situação de certos inquilinos 
deixarem as casas alugadas totalmente 
“depenadas”. Ora, quando algo não é nos-
so, costumeiramente é dever conservar e 
manter o que está em nosso poder.

O inquilino tem obrigação de manter 
o imóvel nas mesmas condições em que 
o recebeu consertando tudo que estragar. 
Em contrapartida, cabe ao locador arcar 
com tudo que mantenha o imóvel em 
condições habitáveis e de ser usado pelo 
locatário, isto é, inquilino.

Quanto a pragas urbanas como mor-
cegos, cupim, baratas, ratos etc não são 
responsabilidade do locador ou locatário 
(inquilino), devendo quem habita o imóvel 
tentar conter o avanço com produtos ade-
quados e a perfeita higiene do imóvel.

O inquilino deve dar imediata ciência 

ao locador por escrito de qualquer proble-
ma no imóvel sob pena de ser responsabili-
zado pelos danos a que der causa pela falta 
da comunicação.

Muitos inquilinos locam um imóvel 
sem prestar atenção na quantidade de sol 
que o mesmo recebe e no tempo em que 
por dia ele fica fechado. Isso implica em 
mofo nas paredes por excesso de umidade 
e sendo assim o dano não é causado pelo 
proprietário do imóvel e sim por ação do 
tempo e uso do mesmo pelo inquilino. 
Quem deve manter as paredes limpas é o 
inquilino. 

O proprietário somente será responsa-
bilizado quando o mofo for proveniente 
de vazamento por infiltração de cano que-
brado, telha quebrada ou proveniente do 
vizinho de cima ou do lado(apartamentos). 

A maioria dos inquilinos de casas não 
limpam o telhado e as calhas o que vai 

provocar vazamentos por conta do entupi-
mento causado pela falta de manutenção 
e, portanto, consertado pelo inquilino.

Desejo a todos, um mês de março prós-
pero sempre acompanhados com a bên-
çãos de nossa Santa Rita de Cássia. 

Conta certa lenda que estavam duas 
crianças patinando num lago congelado. 

Era uma tarde nublada e fria e as crian-
ças brincavam despreocupadas. 

De repente, o gelo se quebrou e uma 
delas caiu, ficando presa na fenda que se 
formou.

A outra, vendo seu amiguinho preso e se 
congelando, tirou um dos patins e começou 
a golpear com toda as suas forças, conse-
guindo por fim quebrá-lo e libertar o amigo.

Quando os bombeiros chegaram e vi-
ram o que havia acontecido, perguntaram 
ao menino:

- Como você conseguiu fazer isso? É im-

possível que tenha conseguido quebrar o 
gelo, sendo tão pequeno e com mãos tão 
frágeis!

Nesse instante, um ancião que passava 
pelo local, comentou:

- Eu sei como ele conseguiu.
Todos perguntaram:
- Pode nos dizer como?
- É simples respondeu o velho. Não ha-

via ninguém ao seu redor, para lhe dizer 
que não seria capaz.

Deus nos fez perfeitos e não escolhe os 
capacitados, CAPACITA OS ESCOLHIDOS. 
Fazer ou não algo só depende de nossa 
vontade e perseverança.

deUS CapaCITa oS eSCoLHIdoS
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Atendimento aos sábados até às 12h

<agenda>

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

REUNIÃO DO CPP - Dia 10 de Abril às 20h

Aferição da pressão arterial 
e controle da glicemia
Dia 26/Março às 8h

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.

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

mISSA DOS ENFERmOSPREPARE-SE PARA A PáSCOA
Dia 17 de março às 15h

RCC

Missa da Renovação Carismática 
na Paróquia de Santa Rita  
Dia 13 de abril às 19h30

CONFISSÕES
16/03 - 19h30 - Santa Rosália
17/03 - 19h30 - Nossa Senhora Medianeira
20/03 - 19h30 - Santa Rita e Com. Santa Edwiges

mISSA DA PENITêNCIA 
Todas às sextas-feiras da quaresma às 5h30

VIA-SACRA
Todas às sextas-feiras da quaresma - Dia 13 e 27 às 19h e 
dia 20 às 18h15.

SEmANA SANTA
Dia 29/03 - Domingo de Ramos 
Santa Edwiges - Procissão e missa às 8h30 
Sta Rita Missa: às 7h; e às 17h procissão e Benção de 
Ramos (partindo do Colégio Véritas), para Igreja Sta Rita 
onde haverá Missa solene.

Dia 30/03 - Segunda-feira Santa 
19h – Via Sacra da Família

Dia 31 - Terça-Feira Santa – Missa 7h / (sem missa 19h) / 
Às 19h Procissão do encontro, saindo da Santa Rita com 
Nossa Senhora das Dores para a Praça da Amizade em 
frente ao CIC;

Dia 01/04 - quarta-feira Santa – Missa dos Santos Óleos 
às 19h30 na Catedral Metropolitana (não haverá missa na 
Sta Rita);

NA PARóqUIA STA RITA E NA COmUNIDADE STA EDwIgES: 

Dia 02/04 - quinta-feira Santa – 20h Celebração da 
Instituição da Eucaristia, Sacerdócio e Lava-pés. Ao final, 
transladação e adoração ao Ssmo..

Dia 03/04, Sexta-Feira Santa – Dia de Jejum e Abstinência 
Às 8h Celebração das 7 Dores de Maria 
Às 15h Solene Ação Litúrgica, da Paixão e Morte do Se-
nhor (na Paróquia Sta Rita e na Comunidade Sta Edwiges)
Às 19h Via-Sacra da JUF (Saída do Centro Inclusivo de 
Esportes e Lazer da Vila Santana)

Dia 04/04 - Sábado - Vigília Pascal e Missa da Ressurreição 
somente na Igreja Santa Rita.

Dia 05 - Domingo da Páscoa do Senhor – 7h, procissão 
do Senhor Glorioso, partindo da Igreja Santa Rita, para a 
Comunidade Santa Edwiges, continuando com a Missa. 
Após a missa teremos um “Café Comunitário”. 
10h e 19h Missa na Paróquia.
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<aconteceu>

A nossa Pastoral da Criança está crescendo, além de aumentar o número de crianças cadastradas, contamos agora com brincadoras que 
juntamente com a brinquedista Elza Lara, irão tornar as brincadeiras com as crianças mais prazerosas. 

São pessoas que disseram Sim ao chamado de Jesus e trabalharão com amor e alegria nas nossas Celebrações da Vida. No dia 10 de 
Janeiro, já contamos com as cinco voluntárias que foram apresentadas as mães, aos líderes e as crianças, as quais se entrosaram muito bem 
com todas elas. As nossas brincadoras são: Soraia Lara da Silva, Daniele Urban, Maiara Lacerda, Bruna Aparecida e Larissa Paes.

Novidades na pastoral da Criança

alegria na pastoral da Criança
O dia 14 de Fevereiro, foi um momento de alegria e união na Celebração da Pastoral da Criança, pois tivemos a apresentação de duas 

novas crianças: a Leticia e Leonardo, as quais foram recepcionadas com lindas mensagens de acolhimento e foi lido uma bonita Oração.
Também nesse dia, as crianças vestiram fantasia se divertiram ao som de marchinhas de carnaval, as brincadoras juntamente com a brin-

quedista auxiliaram as crianças a confeccionarem mascaras de carnaval. No final foi servido um delicioso lanche, bolo e suco natural. Foi uma 
manhã repleta de bênçãos e muita paz.
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<motivação>
Por Luis Marins

Acredito que um dos maiores desafios 
contemporâneos seja o de ser mulher. Nas 
sociedades tradicionais e anteriormente aos 
anos sessenta os papéis da mulher eram 
claramente definidos: mãe, esposa, dona de 
casa, doméstica e professora em meio perío-
do. Eram poucas e honrosas exceções as que 
se arvoravam no mundo científico e menos 
ainda na vida empresarial onde seu papel era 
quase sempre de coadjuvante do marido.

Hoje a mulher se libertou dos jugos que 
a mantinham presa a esses papéis. A mulher 
hoje compete em todas as esferas com os 
homens. Não há nada que uma mulher não 
possa fazer na sociedade contemporânea. 
Assim, temos hoje excelentes médicas, den-
tistas, advogadas, cientistas, executivas, dele-
gadas de polícia, policiais federais e militares, 
motoristas de caminhão e de taxi e o que 
mais queiramos nomear.

No entanto, por enquanto, só a mulher 
pode engravidar e ter filhos. E uma gestação 
leva nove meses (também por enquanto...). 
No mundo competitivo em que vivemos, 
nove meses com algumas restrições e mais 
licença maternidade, deixa a mulher em 
desvantagem em promoções, transferên-
cias, novos desafios nas empresas. Segundo 
pesquisas recentes que questionam a razão 
de não haver mais mulheres em altos cargos 
executivos em países bastante liberais como 
os da Escandinávia, por exemplo, os princi-
pais motivos são as restrições naturais que 
mulheres com família possuem. Com filhos 
pequenos elas não podem ficar no trabalho 
até muito mais tarde. E, apesar de toda a 
força pela divisão igualitária de tarefas entre 

marido e mulher, quando um filho pequeno 
adoece, ele ainda exige mais a presença da 
mãe do que do pai, afirmam as pesquisas. As-
sim, é sabido que a mulher que trabalha tem 
dupla ou tripla jornada de trabalho, pois ao ir 
para casa tem toda uma série de tarefas que 
a sociedade ainda espera que seja responsa-
bilidade da mulher.

O resultado é que as mulheres executi-
vas com carreiras profissionais promissoras 
têm evitado ter filhos, pois sabem que eles 
acabam sendo um fator limitante ao seu 
completo progresso profissional que exige 
viagens, participação em congressos, reuni-
ões exaustivas, etc. No entanto algumas pes-
quisas também têm comprovado que as mu-
lheres que fazem essa opção total pela vida 
executiva têm se declarado mais infelizes que 
aquelas que optaram pela maternidade e por 
construir uma família do estilo “tradicional”. 

A solução, segundo muitas fontes é a do 
aumento do apoio do Estado com a cons-
trução de creches em tempo integral e que 
até invada o período da noite. Na Europa há 
crianças que ficam em creches das 07 horas 
da manhã às 22 horas para atender as exigên-
cias do trabalho de seus pais.

A sociedade tem buscado vários arranjos 
para acomodar tantos desafios, mas nenhum 
deles parece ser plenamente satisfatório 
nem para as mulheres, nem para a socieda-
de. Países em desenvolvimento precisam 
aumentar a taxa de natalidade que está hoje 
muito abaixo do nível de reposição. É preci-
so lembrar que para repor a população, uma 
mulher, na média, precisaria ter dois filhos. 
Um, para repor a si mesma e outro para repor 

um homem que ainda não consegue procriar 
(sic). Para que haja o mínimo de crescimento 
seria desejável três filhos. Esse drama é pró-
prio apenas de países desenvolvidos com os 
da Europa, Canadá, Austrália, etc. Já os países 
pobres têm aumento de população mais que 
satisfatório, mas, novamente, em detrimento 
da qualidade de vida das mulheres que car-
regam, quase sozinhas. toda a carga de uma 
prole numerosa como ocorre na África e Ásia 
e mesmo América Latina. 

A pergunta que fica é por que os países 
desenvolvidos que precisam de população, 
não passam a receber esses emigrantes dos 
países pobres? Seria isso possível? Desejável? 
Aí aparecem outros enormes desafios: seria 
justo tirar uma criança e mesmo seus pais de 
seus países de origem, com sua cultura, tradi-
ções, religião, etc. e levá-los para a Europa ou 
Canadá, mesmo numa situação econômico-
-financeira mais favorável? Não seria uma 
forma de escravidão cultural ou mesmo re-
ligiosa? Esses países aceitariam uma massa 
migratória maior? Permitiriam a plena expres-
são de sua cultura?

Assim, o mundo continua a ruminar seus 
grandes problemas e a mulher me parece ser, 
mais uma vez, a grande vítima. Sobre seus 
ombros acabam caindo os problemas gera-
dos pelas contradições contemporâneas e 
sobre seu colo acabam caindo a maioria das 
soluções.

Assim, o Dia Internacional da Mulher deve 
ser de reflexão sobre os caminhos a seguir, so-
bre o que fazer e como equilibrar vida pessoal 
e vida profissional e como questionar a socie-
dade de consumo em que nos metemos.

a MULHer Hoje


