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“Se alguém
me quer seguir,
renuncie a si mesmo,
tome sua cruz cada dia,
e siga-me.”
(Lucas 9,23)

<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

JESUS: líder, chefe ou senhor
Um líder a gente admira. Ao chefe
você obedece. Mas diante do Senhor é
preciso ir mais fundo e ter a coragem de
uma entrega radical, do ser todo, da vida
inteira. Por isso Jesus começou pregando:
“Convertam-se!”, hoje nos faz uma
proposta mais ousada: “Quem quiser ser
meu discípulo, renuncie a si mesmo, tome
a sua cruz de cada dia e siga-me”.
É fácil renunciar as coisas: cargos, bens,
afeições. O difícil mesmo é renunciar
a sai mesmo, às suas ideias e aos seus
ideais. Não é raro empolgar-se com o
cristianismo; raro é ser capaz de morrer
pelos ideais cristãos. É até comum admirar
e elogiar Jesus: heroico é segui-lo.
A renúncia que Jesus nos pede hoje
e a cruz que temos que carregar em
nossos dias é por certo, seguir a proposta
da CNBB para a Pastoral e para a Vida da
Igreja, em todos os seus níveis. Nossos
bispos nos pedem uma Evangelização

que é mais do que simples doutrinação,
também necessária: é Evangelizar
com opção pelos pobres, segundo o
Evangelho, neste mundo dividido e em
conflito entre o bloco pequeno dos que
se tornam cada vez mais ricos e imensa
maioria dos pobres que vão ficando cada
vez mais pobres. É Evangelizar, tentando
uma participação maior, para todos, em
todos os bens que temos ou produzimos;
é Evangelizar, colaborando para que a
sociedade seja justa e fraterna.
Renunciar a si mesmo será deixar
de pensar que como está, está bom, só
porque está bom para nós. Nunca vai bem
uma sociedade em todos não vão bem.
Renunciar a si mesmo será compreender
que a Fé, hoje, não exige apenas conversão
pessoal, mas também mudança na
sociedade. Porque é a Sociedade que
molda as pessoas; e a injustiça deve ser
combatida onde quer que ela se encontre:
no coração das pessoas ou nas estruturas
da Sociedade.
O apelo à renuncia e a cruz é realmente
duro. Mas nós somos seguidores de um
Cristo sofredor. Teremos que sofrer muito
para construir um mundo justo: primeiro
mudar de ideias; depois correr riscos de
não ser aceito na Sociedade... Mas Jesus

também “foi rejeitado pelos anciãos, pelos
doutores da Lei, a ponto de ser morto”,
nos diz o Evangelho. Esse Cristo sofredor
é uma “fonte aberta para lavar o pecado e
a mancha”: no sangue de Cristo lavaremos
o pecado do egoísmo da Sociedade e o
nosso. Só livres do egoísmo poderemos
canta o Salmo 62: “Vosso amor vale mais
do que a vida”.
Não existe outro jeito de seguir Cristo
senão na renúncia e na coragem de
aceitar a sua cruz. E é São Paulo que nos
lembra: nós que fomos batizados estamos
revestidos de Cristo, isto é, estamos
envolvidos por sua ideias e por seus ideais.
E seus ideais se resumem no que Ele diz
no Evangelho: “quem perder sua vida
por causa de mim, este a salvará”. Como
ressoam bonitas e práticas as orações:
“Dai-nos, Senhor nosso Deus, a graça de
vos amar por toda vida!” e “Que possamos
oferecer-Vos um coração que vos agrade”!
São Pedro e São Paulo, rogai por nós!!!
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

O CORPO E O SANGUE DE CRISTO

LEITURA
Junho 2015

“Tomou em seguida o pão e depois
de ter dado graças, partiu-o e deu-lho,
dizendo: Isto é o meu corpo, que é dado
por vós; fazei isto em memória de mim.
Do mesmo modo tomou também o cálice,
depois de cear, dizendo: Este cálice é a Nova
Aliança em meu sangue, que é derramado
por vós…” (Lc 22, 19-20)
A fonte de vida da igreja católica é o
corpo e o sangue de Cristo. Toda vez que
celebramos o sacramento da Eucaristia
participamos do mistério da paixão, morte
e ressurreição de Cristo.
Jesus derrama sobre nós toda sua
misericórdia e seu amor e transforma
todas as nossas angústias e desespero em
esperança.
Cada vez que participamos do corpo e
sangue de Jesus renovamos nossa aliança
com o Pai.
Como nós Católicos Apostólicos
Romanos podemos viver a Eucaristia?
Segundo o Papa Francisco uma
das formas de vivermos a Eucaristia é a
consideração que temos com os outros.
Ao participarmos da missa encontramos
com as mais variadas pessoas, e também
nos diversos locais nos quais convivemos.

A impressão digital na

Viver a Eucaristia é sentir que todas estas
pessoas com as quais convivemos são
nossos irmãos, e se todos somos irmãos
não podemos nos calar diante da pobreza
e da marginalização, temos que reconhecer
neles a face de Cristo. Ir em busca dos mais
necessitados é uma forma de reconhecer o
verdadeiro valor da Eucaristia.Desprenderse de si mesmo e enxergar a necessidade
dos outros.
Outra forma de sentirmos a Eucaristia,
segundo o Papa Francisco, é sentirmos a
graça do perdão. Perdoar e ser perdoado
são presentes que recebemos com a
Eucaristia. Quando descobrimos esta graça
entendemos que não somos melhores
que os outros, mas que todos precisam
ser acolhidos pela misericórdia de Deus.
Se conseguirmos nos perdoar e perdoar
ao nosso irmão sentiremos a verdadeira
liberdade de filhos de Deus.
O encontro com Jesus na Eucaristia
será fonte de esperança para o mundo.
Animados pelo Espírito Santo acolheremos
a missão de transformar o mundo, levando
esperança, perdão, cura e amor a todos que
necessitam, partilhando com eles a vida e
caminhando em busca do Reino de Deus.
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<dízimo>
Por Humberto Matavelli

REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO

ESPIRITUALIDADE DO DÍZIMO
Enquanto Cristãos batizados e Agentes
Pastorais que somos, é nosso papel
ajudar os católicos a descobrir o valor e
a espiritualidade do dízimo na revelação
bíblica, despertando a consciência
comunitária e participativa.
O Cristão entendendo a grande
espiritualidade que o oferecimento do
Dízimo traz em si, compreenderá que
o Dízimo é muito mais que uma oferta
material. É a nossa gratidão a Deus por
tudo o que somos e o que temos.
Deus criou tudo. É dono de tudo. Não
precisa do nosso dízimo. Então, porque
devo contribuir com o Dízimo?
Para que participemos da Obra
da Criação. Através do dízimo a Igreja
evangeliza e forma evangelizadores.

Dimensão Missionária
Com o Dízimo, a Igreja se propaga de
maneira digna e equilibrada, É papel da
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Igreja assistir aos mais pobres, aos menos
favorecidos.

Dimensão Social
É dever do Cristão zelar pela Casa do
Senhor.

Dimensão Religiosa
O Dizimo é mais do que um simples
gesto de oferecer mensalmente parte
do nosso trabalho. Deus nos pede que o
Dizimo seja agradável a Ele. E, para isso, ele
deve ser acompanhado de perdão, justiça,
misericórdia,
fidelidade,
humildade,
fé, esperança, caridade, confiança,
perseverança, paciência, coragem, entre
outras virtudes.
O exercício de oferecer o dizimo, nos
ensina no decorrer do dia a dia as mais
belas lições. Aprendemos e vivenciamos
uma grande lição de amor, quando um
irmão ou irmã se conscientiza de seu
papel dentro da Igreja.

A cada dia Deus nos dá oportunidade
de desenvolver esses aprendizados. Por
isso, o dizimo é altamente educativo.
Além disso, ele faz parte do Plano
Econômico de Deus.
O único que exige a vivência dos
valores espirituais, o único em que o
dinheiro é oferecido com amor, para a
Evangelização, para o sustento da Igreja e
dos mais necessitados.
O dízimo deve ser oferecido de modo
a integrar uma espiritualidade cristã. Ele
não pode, portanto estar desvinculado
das virtudes.

O Dízimo assim
oferecido santifica!
Por isso, é uma graça ser
convidado a ser dizimista.

<testemunho>

GRAÇAS
ALCANÇADAS
GRAÇA ALCANÇADA POR
INTECESSÃO DE SANTA RITA
No dia 20/05/2014 nasceu meu
sobrinho Gabriel Boreski Capellini, com
uma complicação no pulmão. Por isso,
teve que ir para a UTI.
No mesmo dia, com a Novena de
Santa Rita acontecendo, fiz minha
oração pedindo, pela intercessão dela,
pela vida do meu sobrinho. Somente no
dia 22/05/2014, dia de Santa Rita, saiu
o resultado do exame após a primeira
missa da manhã, às 7h00, comunicando
pela médica que meu sobrinho não tinha
mais nada e não ficariam sequelas, pois
a bactéria era muito forte. Na missa das
15h00 meu sobrinho já estava no quarto
com a mãe.
Hoje, dia 22/05/2015, participei da
missa com ele saudável.
Tereza Aparecida, da paróquia
N. Sra. de Fátima, V. Melges

GRAÇA ALCANÇADA POR INTECESSÃO DE SANTA RITA II
Paz de Jeus e o amor de Maria no
coração de todos.
Meus queridos, escrevo esta carta
para dizer e agradecer por muitas graças
que recebi nestes anos que venho
frequentando a benção das rosas de
Santa Rita de Cássia.
Fiquei viúva em 2007 e desde
então tenho vindo todos os anos na
benção das rosas e recebi muitas graças
pela intercessão de Santa Rita, nossa
advogada das causas impossíveis.
Por sua intercessão, resolvi muitos
problemas, tais como apressar a saída
do inventário de uma casa que eu e meu
amado esposo tínhamos acabado de
comprar. Ele e eu já éramos casados. Da
outra união ele tinha mais filhos e eles
exigiam que eu vendesse a casa. Precisa
fazer o inventário. Graças a intercessão
de Santa Rita, o inventário saiu em dois
anos, possibilitando vender a casa e

repartir com os outros filhos do meu
esposo. Fiquei em paz, mas graças a Deus
e Santa Rita, consegui outras graças. Em
sete anos participando da bênçãos das
rosas, em 2014 consegui comprar outra
casa. Pedi à Santa Rita, deixando uma
carta no pé da imagem da santa. Não sei
se alguém viu e leu a minha carta, mas
com certeza Santa Rita viu e atendeu o
meu pedido. Por isso, escrevi esta carta
e quero que saibam que com a graça
de Deus e minha querida Santa Rita
consegui muitas graças e a tão sonhada
casa que comprei. Peço que Santa Rita
interceda por todos e que todos saibam
que ela é a nossa advogada das causas
impossíveis.
Tenham fé porque Santa Rita de
Cássia atende sempre os nossos pedidos.
São tantas graças que recebi que, se eu
fosse contar todas, precisaria escrever
um diário.

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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<aconteceu>

6º DIA

5º DIA

4º DIA

3º DIA

Fotos: José Juarez

2º DIA

1º DIA

NOVENA DE SANTA RITA 2015
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<aconteceu>

Benção das Rosas

9º DIA

Fotos: José Juarez

8º DIA

7º DIA

NOVENA DE SANTA RITA 2015

HOMENAGEM ÀS MÃES NA PASTORAL DA CRIANÇA
No dia 09 de Maio, comemoramos todas as
mães na Pastoral da Criança, as quais receberam
uma flor na entrada e montaram um cartaz em
sua homenagem.

Após as orações e pesagem, as crianças
pintaram um caderno de receitas com o auxílio
das brincadoras e entregaram as suas mães.
Foi oferecido um delicioso almoço feito por

mãos abençoadas, e em seguida cortamos o
bolo em homenagem às mães.
Como sempre foi uma manhã de muitas
bênçãos e alegria.

38º ENCONTRO DE JOVENS COM CRISTO
Estão abertas as inscrições
para o EJC que será realizado
no dia 25 e 26/Julho.
Mais informações na secretaria
da paróquia ou com os jovens
nas missas dos finais de semana.

S O R V E T E S

ATACADÃO DE SORVETES
R. Hermelino Matarazzo, 490
Tel: 3342-4065
99788-0204 • 3227-1171

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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<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

O QUÍMICO
NA NOSSA
VIDA

r vida
É impossível te
vel sem o
longa e saudá
reendente
trabalho surp
do Químico.

Dia 18 de Junho é
o Dia do Químico
COMO O QUÍMICO
TRABALHA PARA NÓS?

Você sabia que depende do trabalho
do Químico para ter boa saúde, viver num
ambiente saudável, ter uma boa qualidade
de vida pessoal e na sociedade? Pois, o
Químico é um cientista experimentador
que sente muita atração por pesquisar,
descobrir e inventar e se dedica ao estudo e à
investigação das reações químicas que estão
acontecendo sem interrupção, o tempo todo,
sem parar... Nas transformações de todas as
matérias dentro de nós, no nosso corpo, em
volta de nós, em todos os seres vivos, animais
vegetais e minerais, nos objetos, no ar, na
água, na natureza... Em tudo.

O QUÍMICO E A
MARAVILHOSA QUÍMICA

O Químico é o cientista da Química,
essa palavra que faz as pessoas pensarem
enganosamente em algo que faz mal
a saúde... “essa comida faz mal porque
tem química”. Porém, é justamente a
Química, a ciência que estuda pesquisa e
investiga a composição e decomposição,
as propriedades e transformações das
substancias encontradas nos alimentos e
descobrem as suas qualidades benéficas, nos
vegetais, nos animais e nos minerais para a
alimentação saudável dos seres vivos... Tudo
o que nos faz bem e o que nos faz mal...
Alem disso, descobrem novas substancias
desconhecidas até agora.
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O TRABALHO DO
QUIMICO PARA A
NOSSA LONGEVIDADE

É impossível viver de maneira saudável
sem as descobertas do Químico. Quando
o Químico estuda, pesquisa, experimenta
e inventa, descobre as maravilhas que a
natureza oferece e o ambiente ideal que
proporciona a tão desejada vida sadia e
longevidade para nós e para a sociedade.

ALGUMAS DESCOBERTAS
DO TRABALHO DO QUÍMICO
PARA O NOSSO BEM

Veja só... É o trabalho do Químico que
descobriu... As qualidades dos nutrientes
contidos nos alimentos benéficos para a
nossa saúde e para a boa qualidade de vida...
Os efeitos da água, dos vegetais, das pimentas,
do chocolate, do vinho, do açúcar, do café,..
etc... na saúde humana... Os medicamentos
mais avançados... Os cosméticos mais
eficientes... A produção industrial sem poluir
o ar e a água... O tratamento da água e do
ar quando poluídos... Os materiais recicláveis
que evitam a depredação da natureza... Os
materiais mais leves e resistentes para nosso
uso... A melhoria da fertilidade do solo... Os
melhores adubos e fertilizantes orgânicos...
Outras fontes renováveis de energia... Efeitos
da luz e do calor na qualidade da vida... As
fibras óticas na comunicação... Couros e
peles mais macios... Borrachas de melhor
qualidade... Tecidos adequados à prática de
esportes... Restauração e preservação de

edifícios e obras artísticas... Os corantes e
os pigmentos... As tintas apropriadas para
computadores, edifícios, veículos, máquinas,
móveis,... O ar bag dos veículos... E uma
infinidade de descobertas para o nosso bem,
que nunca terminam.

CURIOSIDADES
SOBRE O QUÍMICO

• A capacidade de observação e a
curiosidade natural do homem deram inicio
ao aparecimento do Químico, (o antigo
alquimista) quando observou o fogo, que
era considerado uma força mística. Percebeu
as transformações que o fogo realizava
na natureza e as descobertas que ele
proporcionava como foram as do ferro, do
vidro, do ouro... Nascia a Química.
• Ao dominar o fogo e o fenômeno da
queima, começava o trabalho do Químico.
Descobriu as maravilhosas qualidades do
fogo para a manutenção da vida... O fogo
dá luz e calor, o fogo conserva os alimentos,
cozinha a comida tornando-a mais digestiva,
destrói os organismos maléficos melhorando
a saúde e as condições de vida...
• A palavra Químico vem do latim
“chimista” que é uma abreviação de
“alquimista”, pessoas que, na antiguidade,
se dedicavam à observar as transformações
ocorridas na natureza e realizavam
experiências para descobrir os processos
químicos que ocorriam criando produtos e
especialmente medicamentos que levaram
ao desenvolvimento da Química moderna.
Fontes Internet

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

Um frágil e velho homem foi viver com o
filho, a nora e o neto de quatro anos. As mãos
do homem tremiam, a vista era embaralhada
e o seu passo, hesitante.
A família comia à mesa, mas, para o avô
ancião, aquele era um ato que se tornara
bastante difícil: derramava o leite na toalha, os
alimentos caíam da mesa para o chão.
A bagunça que se formava foi irritando
fortemente o filho e a nora.
- Nós temos que fazer algo sobre o vovô
- disse certo dia o filho. - Já tivemos bastante
do seu leite derramado, ouvindo-o comer
ruidosamente, e muito da sua comida no
chão.
Assim, o marido e a esposa prepararam
uma mesa pequena no canto da sala. Lá o avô
comia sozinho, enquanto o resto da família
desfrutava do jantar.
Desde que o avô quebrara dois pratos, a
comida dele vinha servida em uma tigela de
madeira.
Quando a família olhava de relance na
direção dele, às vezes, percebia uma lágrima

PARA REFLETIR!
As crianças são relativamente
perceptivas. Os olhos delas sempre
observam, os ouvidos sempre escutam e
suas mentes processam mensagens que
ela observam.

O AVÔ E O NETO
em seu olhar por estar só.
Ainda assim, as únicas palavras que o casal
tinha para ele eram de advertência acentuadas
quando ele derrubava um garfo ou derrubava
comida.
O neto de quatro anos assistia a tudo
em silêncio. Uma noite, antes do jantar o pai
notou que seu filho estava brincando no chão
com sucatas de madeira.
Ele perguntou docemente para a criança:
- O que você esta fazendo?
Da mesma maneira dócil, o menino
respondeu:
- Estou fabricando uma pequena tigela,
para você e mamãe comerem sua comida
quando eu crescer. E voltou a trabalhar.
As palavras do menino golpearam os
pais, que ficaram mudos. Então lágrimas
começaram a fluir nos rostos deles.
Apesar de nenhuma palavra ter sido
falada, ambos souberam o que devia ser feito.
Aquela noite o marido pegou a mão do
vovô e, com suavidade, o conduziu à mesa
familiar.

Para o resto de seus dias de vida, ele
comeu sempre com a família. Por alguma
razão, nem o marido nem a esposa pareciam
se preocupar mais quando um garfo era
derrubado, ou o leite era derramado, ou a
toalha ficava suja.

Se elas nos vêem pacientemente
providenciar uma atmosfera feliz em
nossa casa, para nossos familiares, elas
imitarão essa atitude para o resto da vida.
Portanto sejamos sábios construtores do
bem em nossas funções

Você já pensou que um dia ficará
velho? O mandamento da lei de Deus
nos pede para amar os nossos pais, assim
como eles são, independente de suas
virtudes e qualidades.
Lembre-se Deus é nosso Pai!

<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

DIREITO AO MEIO AMBIENTE
Bem amigos, agora nesta edição, vamos
falar sobre meio ambiente.
Neste mês de junho, mais precisamente
dia 05 de junho, comemoramos o dia do meio
ambiente.
Ao falarmos de meio ambiente, devemos
atentar para nós, pois quando somos
prejudicados em nossa saúde (problemas
respiratórios), em nossos lares, em tudo
está o meio ambiente. A nossa Constituição
Federal de 1988 (art. 225) assegura um meio
ambiente ecologicamente equilibrado, ou
seja, assegura que todos nós possamos viver
e conviver dentro de condições dignas, além
de preservar o ambiente que nos cerca. Como
podemos fazer isso?
Pensemos no âmbito de nossos lares:
não varrer nossos lixos nos bueiros; recolher
os plásticos (garrafas, vasilhames e outros) e

conduzi-los para a coleta seletiva. Caso você
faça parte ou conheça alguma entidade que
trate de reciclagem, não pense duas vezes,
encaminhe para eles providenciarem um
destino para o seu lixo. O Planeta Terra o qual
vivemos e respiramos, agradecerá de coração.
A Mãe Natureza é benigna.
Outra coisa, fora os quitutes juninos, que
ninguém resiste a tal, não podemos deixar
de lado a questão dos balões. Meus queridos,
não solte balões ou assemelhados, a festa
continuará a mesma. Quem faz uma festa

junina ser inesquecível ou não, somos nós e
não os balões. Quantos acidentes e incidentes
podemos evitar se tivermos consciência de
nossas atitudes.
Consciência para um meio ambiente
digno, não pode ser um mero discurso, é
obrigação se quisermos permanecer morando
nesta Terra. Pense nisso.
Desejo a todos, um junho repleto de paz e
harmonia, com as bênçãos de Santo Antônio;
São João; São Pedro e São Paulo, sem esquecer
de nossa Padroeira Santa Rita de Cássia.
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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 03/Julho 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

MISSA DO 34º
ANIVERSÁRIO DO GRUPO
SÃO FRANCISCO
Dia 22 de Junho
às 19h30

Adquira antecipadamente seu convite da sopa de
cebola na secretaria ou com os agentes de pastoral

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

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

Dia 14/Junho às 19h

FESTA DE SANTO ANTÔNIO

HORÁRIO DE MISSAS DA
PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA
Segundas às 18h15

Procissão e Missa
13 Junho às 19h00

Terças às 07h, 15h
Terças a Sábados às 19h

MÃE RAINHA

Domingos à 07h, 10h e 19h

Dia 18/Junho às 19h

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

MISSA DOS ENFERMOS
Dia 16 de Junho às 15h

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.

Aferição da pressão arterial e controle da glicemia
Dia 25/Junho às 8h

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

Atendimento aos sábados até às 12h
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<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho

Com Deus tudo posso!

Filha de Virgílio e Izabel, ambos in
memoriam, Antonia teve uma infância muito
feliz. “Nós somos em 15 irmãos, e meus
pais ainda tiveram 3 abortos. Uma família
grande e que sempre foi muito unida. A
minha infância foi maravilhosa, com muitas
crianças para brincar de roda-roda, pulapula, pega-pega, pular corda, jogar futebol,
queimada e, também, de mocinho bandido”.
Em meio a tantas brincadeiras, o que mais
marcou Antonia em sua infância foi a sua 1ª
Eucaristia. “Eu participei deste importante
momento vestida de branco, como se fosse
uma noivinha”.
O trabalho e o estudo marcaram a
juventude de Antonia. “Eu cursei o antigo
ginásio no Colégio Anchieta e o antigo
colegial na EE Julio Bienriback de Lima. Não
consegui continuar os meus estudos e parei
por aqui”.
A Igreja é para Antônia a sua segunda
casa. “É a casa do meu Pai, da minha Mãe,
local onde busco ajuda para as minhas
dificuldades, e também onde agradeço pela
minha vida”.
Antonia casou-se com Luiz, no dia
20/04/1974. “Nós nos conhecemos saindo
de uma missa, na praça Coronel Fernando
Prestes, no centro de Sorocaba. No começo
do nosso casamento moramos no fundo da
casa dos meus sogros, que sempre foram
como pais para mim. E, nossa união, foi
abençoada com três lindos filhos: a Regina,
nascida em 1975, a Carolina, nascida em
1977, e o Ângelo, nascido em 1981”.
No dia 31/12/1989, Antonia passou pelo
pior momento de sua vida. “Minha filha
Regina faleceu. Uma dor que não consigo
descrever, uma dor que jamais passará.
Apenas na Igreja consigo amenizar essa dor,
pois seguro nas mãos de Deus e agradeço
pela minha família, que sempre esteve, está
e sei que estará ao meu lado”.
Antonia tem um casal de netos, a Júlia,
de 3 anos e o Davi Luiz, de 16 meses. “Um
novo neto está a caminho, nascerá em

Nascida no dia 03/04/50, em São Miguel Arcanjo,
Antonia Paulino Liziei é nosso perfil de junho, mês que
comemoramos o dia de Santo Antônio.
dezembro, mas ainda não sabemos o sexo.
Estamos todos na expectativa!”
Para ajudar a família, Antonia, que é
dona de casa, sempre costurou para eles e
para fora. “Depois que meus filhos ficaram
adultos eu participei mais na Igreja. Hoje,
sou Vicentina e sinto Deus me chamando
para voltar a frequentar o Grupo de Oração,
por onde passei mais de 10 anos da minha
vida e só tenho boas recordações. Em breve,
com certeza, estarei de volta. Deus é tudo
para mim, Ele está sempre presente em
minha vida porque Ele é o ontem, o hoje,

o sempre. Além das atividades na igreja
e da dedicação com a minha família, eu
frequento a Chácara do Idoso, onde faço
ginástica e crochê”.
Antonia, que acredita que a fé é se
entregar totalmente de coração aberto a
Deus, tem um grande desejo: “Quero muito
que meu marido e meus filhos frequentem
a Igreja, nem que seja pelo menos
participando das missas semanais. Estar
com Deus é estar vivo, e meu desejo é que
eles sintam isso todos os dias, pois quem
tem Deus, tem tudo e nunca está sozinho”.

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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<motivação>
Por Luis Marins

TRÊS LIÇÕES DE UMA AUTOBIOGRAFIA AUTORIZADA

<cantinho da criança>

positivo do afeto familiar, do convívio dos
amigos, as relações com os vizinhos, a
dedicação das professoras, o convívio diário
com pessoas simples, muito simples, mas
com enorme conteúdo humano e genuína
bondade. A todos ele agradece pelas lições,
pelo carinho e pelas experiências vividas.
A segunda lição foi sobre valores. A
peça é um libelo aos valores elevados da
vida e como só eles podem nos conduzir ao
sucesso. Além da generosidade e gratidão, a
peça nos remete aos valores da humildade,
da justiça, da esperança, da compaixão, da
ética, da honestidade, da compreensão e da
amizade. Tudo de forma encantadora para
quem esteja ali, agradecendo por ali estar.
A terceira lição foi sobre determinação e
garra. Menino simples, pobre, decidido a ser
alguém no mundo, procura por si só todos os
meios para vencer. Faz cursos de datilografia,
taquigrafia, ingressa em grupo de teatro
estudantil, participa de tudo e trabalha muito

até chegar à Universidade de São Paulo - a
sonhada USP - para cursar arte dramática. Daí
a sua trajetória de sucesso é conhecida pelos
magníficos papéis que tem desempenhado
no teatro, nas novelas e no cinema.
Saí do teatro pensando: quantas pessoas
só reclamam da vida; se acham infelizes
e desprovidas de sorte; acreditam não
merecer o melhor; ficam paradas esperando
ajuda. Quantas pessoas só conseguem ver
o lado negativo de sua própria história;
envergonham-se de um passado simples;
de pais analfabetos; de sua própria família.
Quantas pessoas não conseguem agradecer;
não conseguem se desvencilhar de culpas,
angústias e mágoas; quantos sofrem por não
entender o poder da gratidão.
A peça de Paulo Betti me fez pensar e
gostaria que você, mesmo que não possa
assisti-la, também pensasse nestas três lições
de vida que de forma genial ele nos dá
através da arte. Pense nisso. Sucesso!

ENCONTRE O CAMINHO!

Junho é um mês cheio de coisas! Festas na Igreja, festas juninas, comidas para saborear... que delícia!
Siga as linhas abaixo descobrindo onde cada uma delas vai dar e pinte de vermelho as bolinhas que
levam a uma festa muito importante na Igreja e ainda os três grandes santos desse mês!
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Grande Festa: Corpus Christi. Santos do mês: São João Batista, Santo Antônio e São Pedro.

Tive o grande prazer de assistir a peça
do grande ator, autor e diretor Paulo Betti Autobiografia Autorizada - um monólogo
onde ele nos descreve desde a chegada de
seus avós da Itália até sua bem sucedida e
conhecida incursão no mundo do teatro e da
televisão. Quantas lições a peça nos traz!
Imigrantes italianos, fugindo da fome,
causada principalmente pela praga da
Filoxera que impiedosamente dizimava os
vinhedos da Europa, vieram recomeçar a
vida, na esperança de um novo mundo cheio
de riqueza e abundância que é o que se
dizia daquele distante Brasil. Vieram lavrar a
terra no interior de São Paulo, em Rafard. Em
seguida a família se mudou para Sorocaba.
Dificuldades não faltaram. Pelo contrário
eram tantas que não cabe contar. E as lições?
A primeira lição que tirei foi sobre a
generosidade e a gratidão. Apesar de todas
as dificuldades, o autor e ator não se prende
a elas. Pelo contrário, encontra nelas o lado

