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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

CONDUZIDOS PELO ESPÍRITO

O Apóstolo Paulo define a existência
cristã como “vida no Espírito” ou “vida
segundo o Espírito” (cf. Rm 8, 9; 14-16).
Essas definições querem dizer que o
Espírito não é apenas um elemento
constitutivo da identidade do cristão,
mas também “princípio operante de sua
conduta ética” (Pe. Darci).
A presença do Espírito na vida do ser
humano marca profundamente o seu agir.
É o Espírito que oferece a ele o necessário
para discernir o que é justo. É o Espírito
que inaugura um campo novo para a

ética da responsabilidade, centrada no
respeito aos valores do Reino de justiça
para todos. É Ele quem alimenta a paixão
pelos valores do Reino, incentivando
quem o possui a testemunhar o conteúdo
das bem-aventuranças do evangelho,
abrindo a todos os seres humanos novos
horizontes de vida e liberdade.
O Espírito Santo é a memória das
ações de Jesus. É gerador de vida nova.
Sua função é ensinar e lembrar. Por seu
intermédio é possível distinguir o que leva
à vida e constrói o Reino de Deus, daquilo
que é fruto do egoísmo e conduz à morte.
É o Espírito que nos ajuda a discernir o
projeto de Deus na história humana, em
consonância com o tempo presente.
No próximo dia 24 de maio
celebraremos a Festa de Pentecostes.
Festa que comemoramos o envio da Igreja
em missão. Não podemos ficar fechados
em nós mesmos e guardar a mensagem
do Evangelho somente para nós. Somos,
cada cristão batizado, enviados a anunciar
o Cristo a todas as pessoas pela força do
seu Espírito: “Eu falarei em vós...”.
Para tanto, iniciando com a Solenidade
da Ascensão (Jesus, que tendo cumprido

sua missão, volta para o Pai), celebraremos
a Semana de Oração pela unidade dos
cristãos. É o Espírito que une os corações
e impulsiona para que todos os cristãos
superem todo tipo de divisão e separação.
Em nossa comunidade, celebrando
nossa Padroeira Santa Rita de Cássia,
estaremos orando pela Unidade de
todos os cristãos. No sábado, dia 23 e
domingo, dia 24 celebraremos o ponto
alto do tempo da Páscoa, a Solenidade
de Pentecostes nos horários de costume.
Participemos com alegria. É tempo de
deixar-nos conduzir pelo Espírito, a fim de
que Ele “renove a face da Terra”.
Que todos tenhamos a disposição que
marcou o apóstolo Paulo, uma vez que o
“o Espírito vem em nossa fraqueza, pois
nem sabemos o que convém pedir; mas o
próprio Espírito intercede por nós”.
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

MARIA MODELO DE FÉ

LEITURA
Maio 2015

No momento que Maria diz “sim” ao anjo
recebe uma luz nova: concentra-se em Jesus, o
Filho de Deus que dela se fez carne e no qual
se cumprem as promessas de toda a história da
salvação. Mesmo sendo a escolhida viveu na
simplicidade com as ocupações e preocupações
que toda mãe tem para com seu filho.
A partir do seu “sim” viveu totalmente num
relacionamento profundo com Deus e adotou
a toda a humanidade. Soube ouvir a voz do
Espírito Santo e confiar plenamente mesmo
quando tudo parecia desmoronar.
Mesmo sabendo ser a escolhida por
Deus, não se fechou em suas ocupações ou
preocupações, mas se abriu e se dedicou à sua
prima Isabel numa caridade gratuita, na partilha,
na ajuda e na compreensão. Trouxe para nós seu
maior presente que é Jesus e com Ele seu amor,
sua paz e sua alegria.
Podemos então, comparar Maria com a igreja

A impressão digital na

que leva Jesus como seu objetivo maior.
Se todos somos igreja, como estamos
levando Jesus aos outros? Como tem sido nosso
relacionamento com os membros da nossa
comunidade? Conseguimos enxergar neles
nossos irmãos? Estamos de fato levando Jesus
com nossa vivência? Temos aceitado como Maria
a vontade do Pai?
Maria quando passou pelo calvário com
seu Filho, assumiu toda a sua dor e mantevese obediente. Também nós devemos seguir o
exemplo de Maria, nos unindo profundamente
a Jesus numa relação constante mesmo diante
das adversidades.
Neste mês de maio, vamos refletir sobre
como Maria aceitou, vivenciou e obedeceu
aos desígnios de Deus. Vamos nos entregar
inteiramente no colo desta Mãe e tomar sua vida
como exemplo.
Maria Mãe da igreja rogai por nós!

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
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01 - Jo 14,1-6
02 - Jo 14,7-14
03 - Jo 15,1-8
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28 - Mc 10,46-52
29 - Mc 11,11-26
30 - Mc 11,27-33
31 - Mt 28,16-20

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

AS BENÇÃOS DA FIDELIDADE

Com esta mensagem desejamos agradecer
a todos os nossos dizimistas pela fidelidade
com que têm assumido o seu compromisso
para com a nossa comunidade. Nada melhor,
ao final de cada período, que aquela gostosa
sensação do dever cumprido. Se o período for
diário – como é saboroso encostar a cabeça ao
travesseiro e adormecer sossegadamente. Se
o período for mensal, como é bom constatar
que todos os compromissos foram realizados,
todas as contas pagas, toda uma perspectiva de
liberdade para iniciar um novo mês sem dívidas
ou compromissos atrasados. Nestas situações
nos damos conta de como Deus é bom,
propiciando todas as condições para vivermos
uma vida de serenidade e confiança. Ele tudo
nos dá e espera de nós a retribuição do amor
e da fidelidade, porque Deus é amor, porque
Deus é fiel.
Manifestamos nosso amor e fidelidade a

Deus quando nos dispomos a amar os nossos
irmãos, quando dedicamos algum tempo
de nossa rotina diária para dialogar com Ele
através das nossas singelas orações, quando
cumprimos os nossos compromissos religiosos
de participar regularmente da Santa Missa
dominical, quando somos generosos com
os mais necessitados, quando assumimos e
cumprimos fielmente o nosso compromisso
como dizimistas. Se um dia nos sentimos
chamados a nos tornar dizimistas, esforcemonos para ser fieis a este compromisso livremente
assumido. Reflitamos sobre a importância do
que devolvemos a Deus mensalmente. É o
melhor que podemos oferecer? É regular a
nossa retribuição, todos os meses?
Se constatamos a verdade de sermos
amados por Deus que jamais deixa de
manifestar a sua fidelidade para conosco –
o quanto nos sentiremos impulsionados a

retribuir com o nosso dízimo!
A nossa fidelidade na retribuição com
o Dízimo nada acrescenta a Deus que nada
precisa de nós. Mas sabemos que se Ele se alegra
com um copo d´água oferecido a quem tem
sede, certamente se alegrará com a fidelidade
e regularidade da nossa retribuição do Dízimo
mensal, porque essa importância representa a
nossa gratidão e o nosso compromisso com a
nossa comunidade de fé.
Através da nossa fidelidade no Dízimo a
Igreja se torna mais plena, a Evangelização
acontece, o dinamismo da vida comunitária
floresce e o céu se abre para fazer chover a
justiça e a fraternidade.
Que Deus abençoe tua fidelidade
e faça prosperar a tua justiça! Continue
testemunhando a tua generosidade e
fidelidade, sendo um dizimista fiel em nossa
comunidade paroquial!

17 DE MAIO

<comemorando>

DIA DAS COMUNICAÇÕES SOCIAIS

Para a comemoração do dia das
comunicações sociais deste ano o Papa
Francisco propõe como tema de reflexão
“Comunicar a Família: ambiente privilegiado do
encontro na gratuidade do amor”.
No texto o Papa faz uma belíssima reflexão
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afirmando ser a família o primeiro lugar onde
aprendemos a amar. A conviver com as
diferenças de gênero e gerações. Mais que em
qualquer lugar, na família que vivemos juntos
no dia-a-dia, se experimentam as limitações
próprias e alheias, os pequenos e grandes
problemas da coexistência. Tudo começa com
o ventre que nos abriga que é a primeira escola
de comunicação.
Na família é sobretudo a capacidade de se
abraçar, apoiar, acompanhar, decifrar olhares e
silêncios, rir e chorar juntos entre pessoas que
não se escolheram, mas são tão importantes
uma para a outra...
Por isso, a família onde as pessoas, apesar
das próprias limitações e pecados, se amam,
torna-se uma escola de perdão.

Além
disso,
num
mundo
que
frequentemente se amaldiçoa, insulta, semeia
discórdia, polui com as murmurações o nosso
ambiente humano, a família pode ser uma
escola de comunicação feita de bênção.
A família mais bela, protagonista e
não problema, é aquela que, partindo do
testemunho, sabe comunicar a beleza e a
riqueza do relacionamento entre o homem e a
mulher, entre pais e filhos.
Ao final, o Papa nos exorta a não lutarmos
para defender o passado, mas que trabalhemos
com paciência e confiança, em todos os
ambientes onde diariamente nos encontramos,
para construir o futuro.
Confira o texto na íntegra no site da CNBB:
www.cnbb.org.br

<festa>

DE 13 A 22/MAIO

NOVENA DE SANTA RITA
PROMOTORA DA PAZ NA FAMÍLIA

DIA 13

DIA 17

QUARTA-FEIRA - 19H

DOMINGO - 19H

1º Dia: Santa Rita
ensina-nos a reconhecer
o Cristo que existe em nós.

5º Dia: Santa Rita
ensina-nos a sermos
missionários na fé cristã.

Padre Manoel Cesar de Camargo Junior
Bênção do Dia: Famílias

Padre José Amaro da Silva
Bênção do Dia: Óleo

DIA 14

DIA 18

QUINTA-FEIRA - 19H

SEGUNDA-FEIRA - 19H

2º Dia: Santa Rita
ensina-nos a olhar com
amor para o próximo.

6º Dia: Santa Rita
ensina-nos a vencer nossas
dificuldades e aflições.

Padre Tadeu Rocha Moraes
Bênção do dia: Idosos e Doentes

Padre José Antonio Leite de Oliveira
Bênção do Dia: Trabalhadores

DIA 15

DIA 19

SEXTA-FEIRA - 19H

TERÇA-FEIRA - 19H

3º Dia: Santa Rita
ensina-nos a defender e
promover a vida.

7º Dia: Santa Rita
ensina-nos a termos vida
plena junto a Deus.

Padre Reinaldo Barbosa
Bênção do Dia: Crianças e Gestantes

Frei Gilberto Marcos Pessino Piscitelli
Bênção do Dia: Sal

DIA 16

DIA 20/05

SÁBADO - 19H

QUANTA-FEIRA - 19H

4º Dia: Santa Rita
ensina-nos a sermos
perseverantes na oração.

8º dia: Santa Rita
ensina-nos o caminho da
santidade.

Padre Rodolfo Gasparini Morbiolo
Bênção do Dia: Artigos Religiosos

Padre Antonio Carlos Fernandes
Bênção do Dia: Mulheres

Venha participar, todos os dias teremos vendas de pastel,
camisetas e artigos religiosos.

Dia 29/05 - Jantar de Confraternização
Informações: 15 3231-3304 / 3232-2300

DIA 21
QUINTA-FEIRA - 19H
9º Dia: Santa Rita ensina-nos
a viver o amor fraterno.
Padre Wilson Bizoni
Bênção do Dia: Água

DIA 22
DIA DE SANTA RITA
DE CÁSSIA
05h00 - Missa
12h00 - Bênção das Rosas
15h00 - Missa dos Enfermos
19h00 - Procissão e Missa e Santa Rita

Espaço
Resiliência
• Psicologia • Fonoaudiologia
• Psiquiatria • Psicopedagogia
• Terapia de Casal e Família

Av. Pereira da Silva, 888
Santa Rosália • 15 3411-5540
www.espacoresiliencia.com
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<santo do mês>
Por Carolina P. Querino

15 DE MAIO

Santo Isidoro - Lavrador
Isidoro nasceu em Madri, na Espanha,
em 1070, filho de pais camponeses,
simples e seguidores de Cristo. O menino
cresceu sereno, bondoso e muito caridoso,
trabalhando com os familiares numa
propriedade arrendada. Levantava muito
cedo para assistir a missa antes de seguir
para o campo. Quando seus atos de fé
começaram a se destacar, já era casado
com Maria Toríbia e pai de um filho.
Sua notoriedade começou quando foi
acusado de ficar rezando pela manhã, na
igreja, em vez de trabalhar. De fato, tinha
o hábito de parar o trabalho uma vez ao
dia para rezar, de joelhos, o terço. Mas
isso não atrapalhava a produção, porque
depois trabalhava com vontade e vigor,
recuperando o tempo das preces. Sua
bondade era tanta
que o patrão
nada lhe fez. Não
era só na oração
Ó Santo Isidoro, a vossa fé vos levava a esquecer o mundo
que Isidoro se
para contemplar as belezas do Reino de Deus. Dando-vos em
destacava.
Era
oração, os anjos completavam o vosso trabalho de agricultor.
tão solidário que
Abençoai-me, Santo Isidoro! Abençoai a minha família, a minha
dividia com os
terra, a minha horta, as minhas plantações, a minha criação. Pedi
mais pobres tudo
aos anjos que sustentem as minhas forças nas horas de cansaço.
o que ganhava
Abri os meus olhos e fazei-me ver, na semente que nasce, na flor
com seu trabalho,
que desabrocha, no fruto que amadurece, a força criadora de Deus
ficando
apenas
onipotente. Santo Isidoro, fortalecei a minha fé, dai-me gosto pela
com o mínimo
oração, para a minha piedade atraia as bênçãos de Deus e dos
necessário para
anjos do céu sobre o trabalho de minhas mãos e faça frutificar a
alimentar os seus.
minha plantação. Amém.
Quando seu

Oração à Santo Isidoro

filho morreu, ainda criança, Isidoro e Maria
não se revoltaram, ao contrário, passaram
a se dedicar ainda mais aos necessitados.
Isidoro Lavrador morreu pobre e
desconhecido, no dia 15 de maio de 1130,
em Madri, sendo enterrado sem nenhuma
distinção. A partir de então começou
a devoção popular. Muitos milagres,
atribuídos à sua intercessão, são narrados
pela tradição do povo espanhol. Quarenta
anos depois, seu corpo foi trasladado para
uma igreja. Humilde e incansável foi esse
homem do campo, e somente depois
de sua morte, e com a devoção de todo
o povo de sua cidade, as autoridades
religiosas começaram a reconhecer o seu
valor inestimável: a devoção a Deus e o
cumprimento de seus mandamentos,
numa vida reta e justa, no seguimento de
Jesus. Foi o rei da Espanha, Filipe II, que
formalizou o pedido de canonização do
santo lavrador, ao qual ele próprio atribuía
a intercessão para a cura de uma grave
enfermidade. Em 1622, o papa Gregório
XV canonizou santo Isidoro Lavrador, no
mesmo dia em que santificou Inácio de
Loyola, Francisco Xavier, Teresa d’Ávila e
Filipe Néri. Hoje, ele é comemorado como
protetor dos trabalhadores do campo,
dos desempregados e dos índios. Enfim,
de todos aqueles que acabam sendo
marginalizados pela sociedade em nome
do progresso. Santo Isidoro Lavrador é o
padroeiro de Madri.

Hidráulica
Santa Inês
A loja especializada
em hidráulica

Tubos de cobre

R. Hermelino Matarazzo, 148

15 3232-6700

vendas@hidraines.com.br
. www.hidraines.com.br
. hidraulicasantaines
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<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho

Fé em Deus e devoção à Santa Rita
Ivanete nasceu em Laranjal Paulista
e ao lado de seus pais Roque e Irma (in
memoriam), de seus 7 irmãos e 4 primos
morou na cidade até os seus 10 anos de
idade. “Eu sou a caçula, e assim que meu
pai se aposentou mudamos para Sorocaba,
onde morava a minha avó paterna e meus
tios. Minha família sempre foi muito unida!
Embora morássemos longe, sempre que
podíamos estávamos juntos. As minhas
férias escolares eram em Sorocaba na casa
da minha avó. Eu contava os dias para
ir visita-la e, quando fiquei sabendo da
mudança, amei desde o primeiro instante”.
Assim que chegou na cidade, Ivanete,
que sempre foi de família muito religiosa, fez
perseverança na igreja Santa Rita e depois
começou a participar do Grupo de Jovens
- JUF. Ela estudou magistério e começou a
trabalhar quando ainda cursava o Ensino
Médio. “Em 1992, conheci no trabalho
o Carlos, que era motorista da empresa.
Durante muito tempo pensei que ele fosse
casado, mas, quando descobri que não era,
começamos a conversar e ficamos amigos.
Todos os dias ele me trazia uma rosa e me
encantava. Eu chegada em casa feliz com
esse gesto e contava para a minha mãe, que
me afirmava que eu ainda iria casar com ele”.
Em meio a essa paixão, Ivanete passou
por um momento muito difícil em sua
vida. “Em 1993 minha mãe faleceu. Foi um
período muito difícil que, com certeza, só
conseguimos enfrenta-lo com a união de
nossa família, pois um dava força para o
outro”.
No ano seguinte, ela casou-se com
Carlos, no dia 30 de julho de 1994, na
igreja Santo Antônio. “Meu marido, como é
motorista, sempre viajou muito. Em nosso
casamento tivemos 4 lindas bênçãos, nossos
filhos que são os nossos tesouros: a Karla, o
Jean Vitor, a Nara e a Anna Laura, com 20, 14,
18 e 5 anos, respectivamente”.
Ivanete entrou para a faculdade e se
formou, em 2009, em Pedagogia. “Comecei

Nascida no dia 09 de
dezembro de 1969, Ivanete
de Jesus Vicente Ribeiro é
nosso perfil nesta edição
especial do mês de Santa
Rita de Cássia
a dar aula em 2001 e, desde então, me
dedico muito para conseguir uma boa
colocação profissional como efetiva. Gosto
muito de dar aulas, pois consigo conciliar o
meu tempo ao trabalho e à minha família”.
Na última gravidez, Ivanete só descobriu
que estava esperando mais um filho com
5 meses de gestação. “Sempre que estava
grávida eu sentia vontade de comer sonho.
Todos me falavam que eu estava grávida
novamente, mas eu não acreditava. Até que
fiz um exame de sangue e deu positivo. No
mesmo dia fiz um ultrassom e descobri que
estava esperando uma menina”.

Quando Ana Laura estava com três
anos, Ivanete percebeu que ela estava
com muitas manchas vermelhas pelo
corpo. Então, levou-a ao dermatologista,
que disse que era apenas uma alergia
simples, que logo passaria. Porém, essa
vermelhidão foi aumentando e deixando
Ivanete preocupada. “Segundo os médicos,
ela não tinha nada. Mas eu sentia que algo
não estava bem. Neste período começou a
novena de Santa Rita e eu participei e pedi
muito para que minha filha fosse curada.
Durante uma missa celebrada pelo Padre
Isac, senti que essa graça foi alcançada.
Lembro-me como se fosse hoje quando ele
falou ao final da missa que uma mãe que
estava com uma angustia muito grande
no coração por conta de uma doença de
sua filha estava sendo curada naquele
momento. Eu sabia que era para mim, e
desde esse dia as manchas vermelhas em
minha filha sumiram. Levei-a no médico
novamente e ele constatou que ela teve
um câncer de pele. Graças a Deus tudo isso
passou e hoje tenho ao meu lado a minha
pedrinha preciosa, maneira que passei a
chama-la com muito amor e carinho”.
Ivanete teve a sua graça alcançada e, nos
anos seguintes, com muita fé, participou das
novenas. “No ano seguinte fui apenas para
agradecer, e, no outro, para pedir por alguns
problemas pessoais. Sempre fui amparada
por Santa Rita nos momentos difíceis de
minha vida e sei que com ela nunca estou
sozinha. Por isso, participo sempre das
novenas e das missas na paróquia”.
Ivanete vive em plena harmonia com a
família e no emprego. “Meus pais sempre
nos deram uma estrutura muito sólida e
com um caráter excelente nos ensinaram
valores essenciais para vida. E é esse
aprendizado que passo para os meus filhos,
e também aos meus alunos, e vibro a cada
conquista deles. Meu único e grande sonho
é ver todos eles realizados e felizes com as
escolhas que fizeram”, finalizou Ivanete.

Frios - Queijos finos
Produtos para festas - Bebidas
Frangos e muito mais
FRIOS FATIADOS COM OS MELHORES
PREÇOS DA REGIÃO
Fone: (15) 3231-9849

Av. Dr. Artur Bernardes, 420 - Vila Progresso
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<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

O VIDREIRO

O ARTISTA DAS
COBIÇADAS
OBRAS DE ARTE
EM VIDRO

Dia 18 de Maio é
o Dia do Vidreiro

QUEM É O VIDREIRO?

O Vidreiro é o artista profissional do vidro,
supervalorizado pelo seu trabalho artesanal.
Possui talento artístico especial, aptidão,
habilidade e incrível criatividade, na arte
da confecção de peças de vidro, admiradas
e cobiçadas no mundo todo. O trabalho
dele inclui desde a fabricação do próprio
vidro até a moldagem das peças que cria.
Alem do talento, o Vidreiro é um artista que
possui ótima saúde, excelente forma física e
um pulmão muito forte que o permite usar
o sopro, entrar em contato diário com alta
dosagem dos produtos químicos e com alta
temperatura, que entram na fabricação do
vidro.

COMO É O TRABALHO
DO VIDREIRO?

O trabalho do Vidreiro começa no
final do dia. Nessa hora ele prepara o
forno superaquecido onde coloca todos
os elementos químicos que formam o
vidro, uma mistura de sílica (a matéria
prima essencial), soda e calcário ou vidro
reciclável... Que ficará toda a noite fundindose a uma temperatura de 1400 a 1500 graus
centígrados. Na manhã seguinte, o Vidreiro
e seus aprendizes, já tem a sua disposição
uma linda massa líquida e incandescente
com a qual realizarão suas ricas obras de
arte.

COMO O VIDREIRO REALIZA
SUAS OBRAS DE ARTE?

Com um canudo metálico ele retira do
forno parte da massa líquida e incandescente
e fazendo movimentos circulares sobre uma
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placa de ferro, molda-a num formato de
ampola ou esfera. Em seguida soprando o
ar pelo canudo e usando pinças especiais,
dá a forma desejada à peça que está
criando. Durante todo o dia de trabalho
a temperatura do forno baixa para 1150
graus C que mantém a massa vítrea na
consistência ideal para a modelagem das
valiosas obras primas. Depois de moldadas,
as peças são levadas para o forno de
resfriamento a partir de 400 graus C. aonde
a temperatura vai gradualmente decaindo
até o endurecimento delas. Então, as peças
já podem ser retiradas do forno, catalogadas
e postas à venda, para o encantamento das
pessoas de bom gosto e embelezamento
dos ambientes.

O VIDREIRO PODE
SE ESPECIALIZAR?

O Vidreiro recebe sua formação
como aprendiz, e pode especializar-se
em inúmeros tipos de peças de vidro.
Pode trabalhar em vidraria científica, a
hialotécnica, na fabricação artesanal,
com uso de maçarico, de vidros para
laboratórios... Pode criar objetos valiosos
em vidros Float, conhecidos como cristais,
gravados ou lapidados em copos, taças,
pratos, bombonieres, travessas... Pode criar
peças de decoração com vidro Murano,
que são cristais de várias cores... Pode criar
bijuterias e bibelôs muito procurados pelo
seu brilho e até confundidos com pedras
preciosas... Pode criar garrafas decorativas
especiais para vinhos, licores e outras

bebidas especiais... E usar e abusar da sua
criatividade.

CURIOSIDADES
SOBRE O VIDRO

• Conta-se que o vidro foi descoberto
por acaso numa praia na costa da Síria,
por navegadores fenícios, há 4.000 anos,
quando fizeram uma fogueira sobre a areia,
usando blocos de salitre e soda. Depois de
um tempo, notaram que do fogo escorria
um liquido brilhante que logo endurecia...
Era o vidro!
• O vidro tem qualidades insuperáveis. É
um material 100% reciclável, podendo ser
usado inúmeras vezes sem precisar retirar
seus componentes da natureza. É totalmente
higiênico, inofensivo, impermeável a
fluidos, conserva as qualidades de todos
os produtos armazenados nele sem causar
contaminação. É permeável à luz, ótimo
isolante elétrico, baixo condutor de calor,
tem durabilidade indeterminada...
• Hoje, a maior parte das peças de vidro
que conhecemos e utilizamos são fabricados
em enormes indústrias, com máquinas
que realizam automaticamente todo o
processo de fabricação e moldagem de
inúmeros tipos de vidro... Para embalagens,
para construção civil, para uso doméstico,
técnicos, temperado, laminado, comuns
decorados ou beneficiados, vitrocerâmica,
fibras de vidro...
Fontes Internet

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

O PREÇO DO AMOR
Uma tarde, um menino aproximou-se de sua mãe, que preparava o jantar e lhe
entregou uma folha de papel com algo escrito. Depois que ela secou as mãos e
tirou o avental, ele leu:
• Cortar a grama do jardim: R$ 5,00.
• Limpar meu quarto esta semana: R$ 5,00.
• Ir ao supermercado em seu lugar: R$ 5,00.
• Cuidar dos meus irmãozinhos enquanto você foi às compras: R$ 2,00.
• Tirar o lixo toda semana: R$ 3,00.
• Ter um boletim com boas notas: R$ 5,00.
• Limpar e varrer o quintal: R$ 5,00.
• Total da dívida: R$ 30,00.
A mãe olhou o menino, que aguardava cheio de expectativa. Finalmente, ela
pegou um lápis e, no verso da mesma nota, escreveu:
• Por levá-lo nove meses em meu ventre e dar-lhe a vida: Nada.
• Por tantas noites sem dormir, por cuidar de você quando ficava doente: Nada.
• Pelo medo e pelas preocupações que tive por você: Nada.
• Por comida ,roupas e brinquedos Nada.
• Custo total do meu amor: Nada.
Quando o menino terminou de ler o que sua mãe escrevera, tinha os olhos
cheios de lágrimas. Olhou nos seus olhos e disse: eu te amo, mamãe!!!
Logo depois, pegou um lápis e escreveu com uma letra enorme:
TOTALMENTE PAGO.

PARA REFLETIR!
Assim somos nós adultos, como crianças, querendo recompensa pelas
boas ações que fazemos. É difícil entender que a melhor recompensa é o
amor que vem de Deus. E para sorte nossa, é grátis.

<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

“QUEM PAGA
OS CONSERTOS
NO IMÓVEL
LOCADO III”

de água quando necessário quebrar
parede; troca de caixa de luz e/ou poste
de sustentação do relógio; troca de portão
externo; conserto de muro externo em caso
de ação do tempo; conserto de telhado em
caso de ação do tempo; conserto de tudo no
imóvel, que estiver com problema no uso,
anterior a locação; conserto de tubulação
externa e interna de esgoto; pintura externa
do imóvel; calçamento externo do imóvel;

troca do poste de sustentação do relógio
de luz (casas) e a troca da caixa e instalação
do relógio (quando exigido pela empresa de
energia).
Por isso, sempre a garantia do locador é
o contrato de locação bem redigido. O que
não está escrito, não pode ser cobrado.
Desejo a todos, um mês de maio repleto
de realizações com as bênçãos de nossa
Santa Rita de Cássia.

Olá amigos, vamos continuar nosso
papo de locação.
Para o locador, existem responsabilidades
enquanto o imóvel está disponível para
locação, como ser responsável pelo
pagamento de todos os consertos que
forem fundamentais para manter o imóvel
em condições de ser utilizado como: troca
de telhas quebradas; troca de calhas furadas
ou quebradas; troca de caixa d’água e
equipamentos; troca de caixa de esgoto;
troca de tubulações de água internas
(dentro das paredes); troca de registros
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<agenda>

Festa Junina na Paróquia Santa Rita

REUNIÃO DO CPP

Dia 19 a partir das 18h
Dia 20 a partir das 16h.

Dia 01/Junho às 20h

• Pastel
• Churrasquinho
• Sopa de Cebola
• Lanches de Pernil e Linguiça
• Vinho Quente • Quentão • Comidas Típicas • Doces
• Música ao Vivo • Quadrilha
• Brincadeiras: Pesca e Jogo de Bolinhas
Adquira antecipadamente seu convite
da sopa de cebola na secretaria ou
com os agentes de pastoral

MISSAS DA RENOVAÇÃO
CARISMÁTICA NA
PARÓQUIA SANTA RITA
Em 08 de Junho
às 19h30

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

MISSA DOS ENFERMOS
Dia 22 de Maio 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

Aferição da pressão arterial e controle da glicemia
Dia 28/Maio às 8h

ROMARIA AO
SANTUÁRIO
DA MÃE RAINHA
EM ATIBAIA
Dia 31/Maio
Informações na
Secretaria da Paróquia.

Todos os dias 22 ao meio-dia,
em louvor a Santa Rita de Cássia

COMUNIDADE DE SANTA EDWIGES
Missa aos Domingos ás 8h30
Convidamos a todos para
participarem da missa em honra
a Santa Edwiges
que nesse mês será
dia 15 às 8h30.

COROAÇÃO DE NOSSA SENHORA
Dia 31/Maio às 10h

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

Atendimento aos sábados até às 12h
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<aconteceu>

Aniversário de Ordenação do Padre Manoel Júnior com Seresta

Fotos: José Juarez

XXVII Curso de Canto
Pastoral e Liturgia da
Arquidiocese de Sorocaba

Páscoa na Pastoral da Criança
Na Celebração de Vida do dia 11 de Abril,
nós comemoramos a Páscoa .
Foi uma manhã de muita alegria, e como
acontece todos os meses, após a oração e
a pesagem, as brincadoras brincaram com
as crianças as quais pintaram os rostinhos
como coelhinhos e também receberam as

orelhinhas de coelhos.
Neste dia também tivemos a apresentação
da nova Coordenadora de Comunidade, a
líder Meire Masuela.
Para completar a alegria, as crianças
se divertiram com o Coelho que distribuiu
ovinhos recheados com confete para todas as

crianças.
No final após a lavagem das mãos, foi
servido um lanche delicioso com suco natural.
As crianças ganharam saquinhos com
chocolates, oferecidos pelas líderes da
pastoral. Mais uma manhã de bênçãos, alegria
e união!
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<motivação>
Por Luis Marins

PENSE, EM PRIMEIRO
LUGAR, NA SUA
REALIDADE CONCRETA

<cantinho da criança>

o sr. acha que vai aconteceu com o preço do
ouro na bolsa de Londres que está caindo
há mais de uma semana? E eu perguntei,
espantado: - O sr. tem muitos ativos em ouro?
Ele disse: - Não! Mas eu fico preocupado!
Ao sair do bar e voltar para a estrada, ainda
um pouco atordoado pelas preocupações
daquele dono de bar, fiquei pensando: esse
homem pegou uma pneumonia mental!
O que ele deveria mesmo é pegar uma
vassoura e varrer aquele bar; um pano
com álcool e limpar os vidros; um pincel e
uma lata de tinta e dar um trato naquelas
paredes!
Quantas pessoas vivem assim! Em vez de
cuidar das coisas de sua realidade concreta
ficam preocupadas ou querendo resolver os
problemas da Rússia, da Grécia, do Euro ou
mesmo de quaisquer coisas sobre as quais
não tem nenhuma capacidade de influir.
Conheço muitas pessoas assim: elas têm

SANTA RITA

Complete a palavra cruzada com as palavras destacadas
do texto abaixo e descubra a palavra secreta.

C
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C
D
O
P
F
G
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solução para todos os problemas do mundo,
menos para os seus próprios problemas!
É claro que não sou a favor de pessoas
alienadas, fora da realidade, que não leem
jornais e não se informam. Mas é preciso ter
equilíbrio e cuidar primeiro das coisas que
dependem de nós e resolver os problemas
que são de nossa responsabilidade. Vejo, nas
empresas, pessoas que ficam discutindo e
criticando o tempo todo, querendo resolver
problemas de outras áreas ao mesmo tempo
em que os problemas de sua própria área não
são enfrentados, nem resolvidos. Vejo pessoas
que apresentam soluções mirabolantes para
a crise do Oriente Médio e que não cuidam
de sua própria saúde ou de sua família. Você,
leitor, também conhece pessoas assim. Não
sou contra discutir ou criticar, mas é preciso
ver e cuidar primeiro de nossa própria
realidade concreta e não só fazer discursos.
Pense nisso. Sucesso!

Desde muito pequena a
chamavam Rita, porém seu
verdadeiro nome era _ _ _ _ _
_____.
Santa Rita teve uma vida
muito bonita. Sua vida foi
repreta de oração e devoção
para com Deus. Através de suas
obras, que renderam inúmeros
frutos, ela nos mostra que
com caridade e paciência
podemos crescer em graça
e que a nossa caminhada se
torna mais fácil com amor e fé.
Ela ganhou uma chaga por
seu amor a Deus e é a nossa
advogada perante Ele.

Resposta: Margherita

Paro defronte a um bar sujo, imundo
mesmo, com cadeiras quebradas, paredes
sujas, sujeira pelo chão, etc. Em cima do
balcão havia uma pilha de jornais e revistas.
Quando entrei no bar, o dono me
reconheceu dos programas de televisão e
disse de forma muito animada: - Professor
Marins! Não acredito que seja o sr. mesmo!
Que bom que o senhor apareceu por aqui!
Por favor me responda, o sr. acha que o
Vladimir Putin vai durar muito no governo
com toda essa crise? Mal acreditando na
pergunta que estava me fazendo, perguntei:
- O da Rússia? E ele respondeu: - Sim, o da
Rússia! E então eu disse: - Confesso que não
sei se o Vladimir Putin vai ou não cair. E ele
replicou: - Eu fico preocupado! E eu então lhe
disse: - Com razão! Imagino a influência da
queda do Vladimir Putin no seu bar aqui na
beira desta rodovia do interior!
Ele então me fez outra pergunta: - O que

