Revista

INFORMATIVO
DA PARÓQUIA
PARÓQUIASANTA
SANTARITA
RITADE
DE CÁSSIA
CÁSSIA
INFORMATIVO DA

Edição de Dezembro de 2015 - Ano VII - Nº 109 - Sorocaba - SP

“Onde está o rei dos judeus que acaba de nascer ?
Vimos a Sua Estrela no Oriente e viemos adorá-Lo.”
(Mt 2,1-2)

<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

NATAL: DO PRESÉPIO À ÀRVORE
A festa do Natal é sobrecarregada de
ternura, emoções, sentimentos provocados
pela troca de presentes, pelos reencontros e
pelas lembranças da infância, daquele tempo
que a gente era feliz e não sabia... Tudo isso,
naturalmente, incentivado pela propaganda
comercial, por alguma pregação religiosa e
pelas grandes tradições de família.
Contudo, nós corremos o risco de não
mergulhar fundo no sentido do Natal e passálo sem atingir a riqueza das celebrações que a
Igreja nos propõe.

Por isso é urgente prestar atenção à Liturgia
deste tempo privilegiado. Indispensável é notar,
com lucidez, as festas que a Igreja faz nestes
quinze dias do seu Calendário religioso: Natal,
Sagrada Família, Maria Mãe de Deus e da Igreja,
Reis Magos e Batismo de Jesus. É todo este
conjunto que se chama, entre nós, de “tempo
do Natal”. Afinal, o que celebramos mesmo,
a partir da noite de 24 de dezembro, com a
popular “Missa do Galo”?
Para responder com poucas palavras
diremos: A Igreja curte e revive quanto Deus
fez e faz por nós, em virtude de seu amor
apaixonado pela humanidade. É como ouvir
Deus, por Jesus Cristo em Jesus Cristo, nos dizer:
“Amo vocês. Por isso quero estar com vocês
para levá-los a estarem sempre comigo”.
Não é à toa que S. Lucas põe, na boca dos
anjos, aquele canto que dá glória a Deus e
anuncia Paz na terra, “aos homens que Deus
ama”.
O que fez e faz por nós esse Deus
apaixonado? Primeiro nasce em Belém: faz-se
gente como a gente, vem viver as vicissitudes
da vida humana que Ele quer enriquecer com
possibilidades de vida divina, como a Dele.
Querendo homens e mulheres por assim dizer
“divinizados”, Deus humaniza seu Filho, e o Natal
festeja isso.
Para ser profundamente humano, o Filho
de Deus decide nascer e crescer numa família.
Vive trinta anos a rotina de um lar, na partilha
dos bens, das lutas, das preocupações. Por
isso faremos logo no Domingo seguinte ao

Natal a Festa da Sagrada Família. Em toda
família, a mãe tem lugar de relevo. Na história
humana de Cristo também há uma mulher:
Maria, mãe de Deus e também Mãe de toda
a Igreja. O dia 1º de ano é consagrado a ela.
Esse Deus, Homem nascido na Judéia, não
veio salvar só os judeus, mas a humanidade
toda. Por essa razão, no primeiro domingo do
ano celebramos os “magos”, aqueles primeiros
estrangeiros que correram para adorar o
Salvador. Finalmente, o Filho de Deus vem a nós
com missão determinada pelo Pai: resgatar a
humanidade, escrava do mal e do egoísmo. Na
festa do Batismo de Jesus, nós contemplamos
às margens do Jordão onde ressoa a voz do Pai:
“Este é meu filho querido”: Filho amado que
cumpre as ordens do Pai. E a Igreja cantará: “Ele
foi ungido com óleo da alegria e enviado para
dar boas notícias aos pobres”...
É pensando em tudo isso que a Igreja
celebra o Natal. A Liturgia nos obriga a olhar,
neste tempo, para além da enternecedora
figura de um Deus que começa nossa vida,
como inocente e frágil menino; o Amor de
Deus, rico em Misericórdia, que começa sua
grande obra de redenção.
O povo fiel tem intuições admiráveis... Junto
ao presépio, que começa esta grande história
de Amor, planta a árvore de Natal, exemplar que
permanece verde em pelo inverno europeu,
para nos dizer, que na gruta estão as sementes
de nossa Ressurreição. Pois Ele veio e está
no meio de nós, para nos “dar vida e vida em
abundância”.
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Um Feliz e santo
Natal a todos!!!

<mensagem>
Por Humberto Matavelli

MENSAGEM DE NATAL E ANO NOVO

lEITURA
Dezembro 2015

O Natal está se aproximando e logo Ano
Novo estará começando, e então?
Como vão seus planos para esse Novo
Ano?... Já fortificaram as suas esperanças?... Não?
Então este é o momento!
Que tal refletir sobre essas palavras...,
prestem atenção...
Quatro velas estavam bem acesas,
queimando calmamente.
O ambiente estava tão silencioso que se
podia ouvir o diálogo que travavam.
A primeira vela disse: - Eu sou a Paz!
Apesar de minha luz as pessoas não
conseguem manter-me, acho que vou apagar.
E diminuindo devagarzinho, apagou-se
totalmente.
A segunda vela disse: - Eu me chamo Fé!
Infelizmente sou muito supérflua. As
pessoas não querem saber de mim. Não faz
sentido continuar queimando.
Ao terminar sua fala, um vento levemente
bateu sobre ela, e esta se apagou.
Baixinho e triste a terceira vela se manifestou:
- Eu sou o Amor!
Não tenho mais forças para queimar. As
pessoas me deixam de lado, só conseguem se
enxergar e esquecem-se até daqueles à sua
volta que lhes amam muito.

A impressão digital na

E sem esperar apagou-se.
De repente... Entrou uma criança e viu as
três velas apagadas.
- Que é isto? Vocês deviam queimar e ficar
acesas até o fim.
E dizendo isso começou a chorar.
Então a quarta vela falou: - Não tenha
medo criança. Enquanto eu queimar, podemos
acender as outras velas. Eu sou a Esperança.
A criança com os olhos brilhantes, pegou a
vela que restava e acendeu todas as outras...
Caros Amigos!!!
Nós, da Pastoral do Dízimo, acreditamos
que, com a presença de Jesus Cristo nos nossos
corações, não deixaremos a vela da esperança
apagar, pois só com ela podemos pensar em
algumas maneiras de recomeçar ou achar uma
solução para o recomeço!
Enquanto houver esperanças haverá: - PAZ,
FÉ, AMOR, DETERMINAÇÃO E PERSEVERANÇA.
Não importa a tempestade, pois quando
você está com DEUS há sempre um arco-íris de
ESPERANÇAS te esperando, desafiando-o para
um novo começo!!!
A Esperança é que tenhamos um Natal e Um
Ano Novo Maravilhoso!!!
Um forte abraço da Pastoral do Dízimo
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Você gostaria de usar o
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de Rosas para uma
homenagem?

Entre em contato conosco!
pascom@paroquiasantarita.com.br
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<nossa igreja>
Por Flavia Sancho

jubileu da Misericórdia

Ano Santo da
MisericórdiA
2015 / 2016
O Papa Francisco nos convida: “É meu vivo
desejo que o povo cristão reflita, durante o
Jubileu, sobre as obras de misericórdia corporais
e espirituais. Será uma maneira de acordar a
nossa consciência, muitas vezes adormecida
perante o drama da pobreza, e entrar cada
vez mais no coração do Evangelho, onde
os pobres são os privilegiados da
misericórdia divina. A pregação de
Jesus apresenta-nos estas obras
de misericórdia, para podermos
perceber se vivemos ou não
como seus discípulos”.

tem lugar para as indulgências que a Igreja
distribui do tesouro dos méritos de Cristo para
os fiéis devotos no ano Santo Jubilar.
O que fazer para receber as Indulgências
Jubilares?
Para recebe-las o fiel deve passar
penitencialmente por uma Porta Santa
legitimamente aberta pelo Bispo Diocesano,
tendo se confessado e participado
da Santa Missa e rezando pelas
intenções do Santo Padre, o Papa
Francisco (Creio, Pai Nosso, Ave
Maria e Glória).

Você sabe o que é
Porta Santa?
A Porta Santa é
um eminente símbolo
cristológico, isto é, a
Porta da Misericórdia.
Nunca se esqueça de
que o Batismo é a porta
de entrada da vida em
comunidade na Igreja de
Cristo.
Perante a crueza do
ministério do Pecado se
apresenta a Misericórdia Divina
que nos perdoa no Sacramento
da Reconciliação e nos convida a um
esforço concreto de santidade, pelo qual
são remidas diante de Deus as penas temporais
merecidas pelos pecados já confessados. Aqui

Como se perdoam
os
pecados na
Igreja?
O primeiro e principal
sacramento
para
o
perdão dos pecados é o
Batismo. Para os pecados
cometidos depois do
Batismo, Cristo instituiu o
sacramento da Reconciliação
ou Penitência, por meio do
qual o batizado se reconcilia com
Deus e com a Igreja.
Por que a Igreja tem
o poder de perdoar?
A Igreja tem a missão e o poder de perdoar
os pecados porque o próprio Cristo lhe conferiu:

“Recebei o Espírito Santo. A quem perdoardes
os pecados, serão perdoados; a quem os
retiverdes, ficarão retidos” (cf. Jo 20,22-23).
Quais são os atos do penitente?
Para uma confissão válida, é necessário:
1. Exame de Consciência sincero;
2. Arrependimento (contrição), com
propósito de não mais pecar;
3. Confissão completa dos pecados diante
do sacerdote;
4. Cumprimento da Penitência imposta
pelo confessor.
Confira quais são as Obras de
Misericórdia Corporais:
1. Dar de comer aos famintos.
2. Dar de beber aos sedentos.
3. Vestir os nus.
4. Acolher os peregrinos.
5. Dar assistência aos enfermos.
6. Visitar os presos.
7. Enterrar os mortos.
Confira quais são as Obras de
Misericórdia Espirituais:
1. Aconselhar os indecisos.
2. Ensinar os ignorantes.
3. Admoestar os pecadores.
4. Consolar os aflitos.
5. Perdoar as ofensas.
6. Suportar os que erram com paciência.
7. Rezar a Deus pelos vivos e mortos.

Oração do Papa pelo Jubileu da Misericórdia
Senhor Jesus Cristo,
Vós que nos ensinastes a ser
misericordiosos como o Pai celeste, e nos
dissestes que quem Vos vê, vê a Ele.
Mostrai-nos o Vosso rosto e seremos
salvos.
O Vosso olhar amoroso libertou Zaqueu e
Mateus da escravidão do dinheiro; a adúltera
e Madalena de colocar a felicidade apenas
numa criatura; fez Pedro chorar depois da
traição, e assegurou o Paraíso ao ladrão
arrependido.
Fazei que cada um de nós considere
como dirigida a si mesmo as palavras
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que dissestes à mulher samaritana: Se tu
conhecesses o dom de Deus!
Vós sois o rosto visível do Pai invisível,
do Deus que manifesta sua onipotência
sobretudo com o perdão e a misericórdia:
fazei que a Igreja seja no mundo o rosto
visível de Vós, seu Senhor, ressuscitado e na
glória.
Vós quisestes que os Vossos ministros
fossem também eles revestidos de fraqueza
para sentirem justa compaixão por aqueles
que estão na ignorância e no erro: fazei
que todos os que se aproximarem de cada
um deles se sintam esperados, amados e

perdoados por Deus.
Enviai o Vosso Espírito e consagrainos a todos com a sua unção para que o
Jubileu da Misericórdia seja um ano de
graça do Senhor e a Vossa Igreja possa, com
renovado entusiasmo, levar aos pobres a
alegre mensagem proclamar aos cativos e
oprimidos a libertação e aos cegos restaurar
a vista.
Nós Vo-lo pedimos por intercessão de
Maria, Mãe de Misericórdia, a Vós que viveis
e reinais com o Pai e o Espírito Santo, pelos
séculos dos séculos.
Amém.

<dízimo>
Por Humberto Matavelli

REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO

O Dízimo é uma resposta de fé, confiança e gratidão!
Qual a motivação que leva alguém a se
tornar dizimista?!
Nesse mundo em que grande parte das
pessoas se move apenas por interesses e
conveniências como compreender que alguém
se disponha a tirar do próprio bolso alguma
importância para entregar à Igreja?
E como explicar o grande número de
pessoas que generosamente se comprometem
com a sua comunidade e contribuem
significativamente oferecendo mês a mês o seu
dízimo fiel?
Como explicar, ainda, que existem muitos
dizimistas que vem oferecendo a sua retribuição
anos a fio e se declaram plenamente satisfeitos
com a sua livre adesão e sem qualquer motivo
para arrependimentos?
Dificilmente seria possível encontrar as
explicações na lógica que move este mundo.
Apenas na dimensão da fé é possível
encontrar as razões que justificam a fidelidade
do dizimista, assim como é apenas nesta
dimensão que se podem compreender tantas
outras atitudes cristãs. Adotando um raciocínio
meramente aritmético ou financeiro segundo
um critério normal do mundo, dificilmente
alguém se proporia a contribuir.
Mas o dizimista leva em conta um

componente capaz de revolucionar as leis da história de um ou outro dizimista, esta é uma
aritmética e é baseado neste componente – a fé regra para todos aqueles que conscientemente
– que ele faz com alegria a sua adesão ao dízimo fazem esta experiência – quer os que são
e constata que a aritmética da fé produz efeitos dizimistas de longa data quer os que estão
surpreendentes em sua vida. O primeiro efeito apenas iniciando a sua experiência com o
que observa é uma consciência nova e clara Dízimo.
que tudo o que recebe é fruto da generosidade
Então, qual a motivação que leva alguém a
divina e que sua atitude de retribuir baseia-se se tornar dizimista?!
num sentimento de gratidão correspondente.
A motivação mais consistente é a fé,
O segundo efeito é a progressiva libertação pois pela fé em Deus o dizimista é levado ao
que vai experimentando em relação ao natural compromisso para com a Igreja, a fidelidade
apego material próprio da condição humana. O ao compromisso faz crescer sua confiança e a
dizimista vai fazendo a experiência de partilhar confiança desperta a sua gratidão a Deus, fonte
e na medida em que retribui com o Dízimo de todo o bem.
percebe com satisfação que a sua partilha não
O Dízimo, pois, é uma resposta de fé,
lhe traz qualquer prejuízo e ainda se surpreende confiança e gratidão!
ao constatar que Deus
não se deixa vencer
em generosidade e
permite que sua vida
seja melhor agora
com os 90% que lhe
Odontologia
sobra do que era
antes quando vivia
Dr. Paulo Henrique Mobaier
Dr. Adriana A. Estevam Mobaier
com os 100% que
CRO 53510
CRO 56880
recebia sem retribuir
R. Hermelino Matarazzo, 986 - Sorocaba
com o seu dízimo.
(15) 3232-6146
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AGRADECIMENTO

<agradecimento>

Durante todo o ano de 2015 muitos foram os gestos concretos de solidariedade proporcionado
pelos paroquianos. Nesta edição, destacamos as doações aos seminaristas que, com o coração
transbordando de alegria, enviaram as sguintes mensagens:

À Paroquia Santa Rita de Cássia
Caríssimos irmãos e irmãs, nós, seminaristas do Seminário
São Carlos Borromeu, agradecemos a imensa generosidade
com que partilharam as doações no mês vocacional, por
elas e pelas constantes orações, participam da formação de
nossos futuros sacerdotes.
Pedimos sempre a Deus para que nunca lhes falte nada
daquilo que necessitam. Que Deus sempre os abençoe e
lhes concedam as graças que mais precisam. Somos todos
imensamente gratos ao Pe. Manoel pela motivação à partilha
e a todos vocês que doaram seus bens, trabalho e orações.
Contem sempre conosco. Um fraterno abraço. Deus os
abençoe.
Seminaristas Bruno Aristides, Bruno Bressani, Bruno
Franchin, Crisriano, David, Diego, Diogo, Ewerton, João Otávio,
João Paulo, José Vauterlan, Julian Leonardo, Lucas, Marcos
Vinicius, Pablo, Rafael, Rogério, Rosalvo e Sérgio Murilo.
Seminário São Carlos Borromeu

Querida Paróquia Santa Rita de Cáss
ia e Padre Manoel
Júnior,
Nós Seminaristas do Propedêutico
gostaríamos de
agradecer as doações reebidas de você
s.
Nossa vocação é fortalecida com o carin
ho que cada um
tem para conosco.
Também gostaríamos de agradecer
ao Padre Manoel
Júnior por toda atenção com os
seminaristas da nossa
arquidiocese.
Que Deus abençoe esta paróquia e que
Santa Rita e São
Francisco intercedam por nosso povo
.
Seminaristas Propedeutas

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

EU ACREDITO EM
SUA MISERICÓRDIA

Nascido em Sorocaba, no dia
09/01/1952, Dema passou toda a sua
infância no bairro Vila Santana, ao lado dos
pais Olavo (in memoriam) e Lidya e dos
irmãos Carlos, Neusa e Lucia. “Eu comecei
a trabalhar muito cedo para ajudar os
meus pais com as despesas da casa. Com
13 anos eu já atuava profissionalmente e
tinha o meu salário”.
Dema, ao longo da sua vida estudantil,
passou pelo Colégio Maylasky, Escola
Estadual Julio Bierrenbach de Lima,
Escola Liceu Pedro II e na Faculdade de
Engenharia Pirassununga SP.
Em meios ao trabalho e estudo, Dema
nunca deixou de ir a igreja. “Minha mãe
sempre foi muito religiosa e atuante
na Paróquia Santa Rita me ensinou o
caminho da Igreja”.
No trabalho, Dema conheceu Zilda,
com quem se apaixonou e casou no dia
13/07/1974, na Igreja Santa Rita de Cássia.
“O começo do nosso casamento foi difícil
como todos os outros. Nesta época eu
estudava e tinha que deixar a minha
esposa sozinha em casa. Mais valeu a
pena, pois ela sempre me deu todo o apoio
para eu me formar”.
No dia 13/06/1976, o casal foi abençoado

Nesta última edição
do ano de 2015, José
Hildemar Marianno,
mais conhecido como
Dema, é o nosso perfil
do paroquiano!

com o nascimento de sua primeira filha, a
Débora. E, no dia 26/05/1979, veio a segunda
benção, o nascimento do filho Tiago. “Quando
eu me casei e com o nascimento dos meus
filhos eu senti o peso da responsabilidade mas
nunca desisti dos meus objetivos. Consegui
me formar em Engenharia e proporcionei
estudos ao meus dois filhos. A Debora é
Engenheira e graduada em Administração. E
o Tiago é Advogado e Engenheiro. A minha
família é tudo em minha vida, é o meu porto
seguro. Agradeço todos os dias por tê-los em
minha vida.”
A família de Dema aumentou. Hoje ele
tem 4 netos: o Gabriel, com 10 anos, a Maria
Luiza, com 8 anos e o Miguel com 4 anos, que
são filhos do Tiago e o Mateus, de 1 ano e
oito meses, que é filho da Debora.
Dema divide a sua dedicação com a

família, a igreja e o trabalho. Hoje, ele é
Ministro da Eucaristia, participa do conselho
de administração, construção da Capela de
Santa Edwiges e deixa claro que Deus é tudo
em sua vida, pois é Ele que lhe dá forças para
vencer. “Eu acredito em Sua misericórdia,
pois sei que Ele sempre está ao meu lado
nos momentos difíceis. Eu sou muito grato
a Deus por tudo o que Ele proporciona em
minha vida e agradeço muito a minha mãe
Lydia pela vida e pela educação religiosa
que ela me deu. Ela é um exemplo de vida!
Hoje, aos 92 anos, ela continua indo na
igreja e participando da Pastoral da Criança.
Agradeço muito, também, a minha esposa
Zilda pela dedicação que sempre teve
comigo e pela criação dos nossos filhos”,
finaliza Dema, que ressalta que seu sonho é
ver seus netos formados.
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<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

O PRIVILEGIADO
PEDREIRO

Dia 13 de Dezembro
é o dia do Pedreiro
QUEM É O PEDREIRO
O Pedreiro é o profissional dos
mais privilegiados. Ele tem a capacidade
de tornar realidade concreta, um projeto
de construção civil que está ainda no
papel. Desde o inicio, em todas as etapas,
até a conclusão da obra ele é geralmente
orientado por um mestre de obras, por
um engenheiro ou arquiteto. Com seu
trabalho precioso ele constrói, reforma,
faz a manutenção da parte estrutural
e do acabamento... Ele sabe trabalhar,
com pedras, tijolos, concretos e os
mais variados materiais para alvenaria...
Tem um mercado de trabalho imenso
e inesgotável, sempre carente de
bons profissionais que são muito bem
remunerados e pertencem a um elevado
nível econômico. É muitíssimo procurado
como autônomo, para construção de
muros, paredes, escadas, vigas, lajes, tetos,
telhados, calçadas, chaminés, colocação de
azulejos e pisos... Ou como contratado de
empresas de construção civil. Muitas vezes
ele é acompanhado no seu trabalho, por
um aprendiz, conhecido como ajudante
de pedreiro, que prepara os materiais e
providencia as ferramentas necessárias.

COMO É O PEDREIRO
O Pedreiro tem uma personalidade
dinâmica e corajosa que gosta de atividade
física também ao ar livre. Sente atração por
trabalhos de construir, montar, desmontar,
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consertar, reformar, restaurar... É por isso
que ele conhece... Desenho técnico para
e leitura das plantas dos projetos de
construção civil... Técnicas de geometria
aplicada para marcação e preparação
de terrenos... Resistência dos materiais
para saber a quantidade necessária... É
continuamente atualizado, pela internet
ou em vários cursos disponíveis, com as
novas tecnologias de construção, novos
materiais,
equipamentos,
máquinas,
ferramentas e instrumentos necessários
para melhor realização do seu trabalho
e ainda, com os sistemas existentes de
controle da qualidade do seu serviço.
São essas qualidades desenvolvidas que
transformam o Pedreiro em um “mestre
de obra”, com funções semelhantes a
engenheiros e arquitetos, realizando
projetos, medições e diagnósticos,
administrando e fiscalizando obras de
construção civil.

O BRASIL SEMPRE TEVE
BONS PEDREIROS
O Brasil recebeu muitos Pedreiros
vindos da Europa, desde o período da
colonização, que trouxeram conhecimentos
de técnicas avançadas de construção,
desenvolvidas principalmente nos períodos
de Roma e das espetaculares construções
da Idade Média. Aqui, essas técnicas foram
adaptadas de acordo com os materiais
existentes e a realidade econômica

encontrada em cada região brasileira, tanto
para assentamento como para revestimento.
Foi nessa época que surgiu a expressão
“Pedreiro de mão cheia” que usamos até
hoje. Era o profissional que construía com
muito capricho os edifícios de taipa. Com as
mãos cheias de barro preparado com técnica
especial, ele preenchia perfeitamente os vãos
das construções erguidas com a madeira das
árvores.

CURIOSIDADES SOBRE
O PEDREIRO
O Pedreiro é o profissional dos mais
antigos no mundo. Apareceu quando o
homem deixou de morar nas cavernas e
começou a criar modos de construir sua
moradia.
Em Roma e na idade Media
o Pedreiro era considerados “artesão
admirável” porque construía cidades com
o seu belíssimo trabalho manual. Pedreiro
vem do latim “petrarium” termo relacionado
com pedras.
No mundo árabe o Pedreiro recebia
o nome de “alvanel”. Aquele que erguia
paredes de alvenaria com pedras, tijolos ou
outro material...
Hoje no Brasil o Pedreiro é um
profissional vinculado ao Sindicato dos
Operários de Mão de Obra da Construção
Civil que o defende em relação à
Consolidação das Leis do Trabalho.
Fontes Internet

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

Meu Aniversário
Como você sabe, está chegando novamente a data do meu aniversário.
Todos os anos fazem festa em minha
honra e creio que este ano acontecerá a
mesma coisa . Nesses dias as pessoas fazem compras, o rádio e a TV fazem centenas de anúncios para o grande dia.
É bom saber que ao menos um dia por
ano algumas pessoas pensam um pouco
em mim. Como você sabe, há muitos anos
começaram a festejar meu aniversário.
No começo, pareciam compreender e
agradecer o que fiz por eles, mas hoje em
dia muitas pessoas não se lembram o real
significado do meu aniversário.
No ano passado ao chegar o dia do
meu aniversário, fizeram uma grande festa
<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

Bem amigos, agora nesta edição, vamos
falar das equiparações salariais.
A equiparação salarial é um dos
institutos importantes na relação capital
e trabalho. A nossa Constituição Federal
proíbe qualquer diferença de salários,
de exercício de funções e de critério de
admissão por motivo de sexo, idade, cor ou
estado civil. No entanto, a CLT (Consolidação
das Leis do Trabalho) estabelece requisitos
para equiparação. Vejamos:
1) Identidade de funções, isto é, para
configurar equiparação, há que exercer a
mesma função;
2) Trabalho de igual valor, ou seja, é o que
for feito com igual produtividade e com a
mesma perfeição técnica, ente pessoas cuja
diferença de tempo de serviço na função, e
que este não seja superior a dois anos;
3) mesmo empregador, consiste no
trabalho realizado pelo que solicita a
equiparação salarial e paradigma deve ser
prestado ao mesmo empregador;

em minha honra. Havia coisas deliciosas na
mesa, tudo estava decorado e havia muitos
presentes.
Mas sabe de uma coisa? Eu era o convidado de honra e ninguém se lembrou de
me convidar! Bem que eu queria partilhar a
mesa com eles...
A verdade não me surpreendeu porque, nos últimos anos, muitos me fecham
a porta.
Como não me convidaram, ocorreume entrar sem fazer ruído. Entrei e fiquei
num cantinho.
Estavam todos brindando, rindo, divertindo-se. Foi quando chegou um homem
gordo vestido de vermelho, com barba
branca e gritando: HO! HO! HO!. Todos cor-

reram para ele dizendo: Papai Noel! Papai
Noel! Como se a festa fosse dele.
Quando chegou meia noite, todos começaram a abraçar-se. Eu estendi meus
braços esperando que alguém me abraçasse... Quer saber? Ninguém me abraçou.
De repente, todos começaram a entregar presentes. Cheguei perto para ver se
por acaso, havia algum para mim? Nada!
O que você sentiria se no dia de seu
aniversário todos se presenteassem e não
dessem nenhum presente para você??
Compreendi, então, que estava sobrando na festa... Saí, fechei a porta, e fui embora.
Cada ano que passa é pior as pessoas
só se lembram da ceia, dos presentes, das
festas.
De mim ninguém lembra.
Para Refletir!
Que neste Natal reconheçamos,
que a mais de dois mil anos Jesus veio
ao mundo para nos dar sua vida na
cruz e assim poder nos salvar.
Natal significa nascimento.
A festa cristã celebra o nascimento
do Rei dos reis: Jesus
ELE É O PRINCIPAL
E no seu Natal Ele receberá o seu
convite? O seu presente?

EQUIPARAÇÃO SALARIAL

4) mesma localidade, ambos os
solicitantes devem trabalhar no mesmo
Município ou localidades diferentes, mas
que comprovem pertencer a mesma
região; e
5) inexistência de quadro de carreira,
este requisito consiste nas promoções

feitas por antiguidade e merecimento no
mesmo tempo.
Estas são algumas das previsões no que
se refere a equiparação salarial.
Desejo a todos, um Feliz Natal, repleto
de saúde, luz e prosperidade com as
bênçãos de Padroeira Santa Rita de Cássia.
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<agenda>

PROGRAMAÇÃO DE NATAL
CONFISSÕES
17/12 – Celebração e confissão às 19h00
– Na Paróquia Santa Rita de Cássia
– Na Comunidade Santa Edwiges

CELEBRAÇÕES:
21/12 – MISSA DE ENCERRAMENTO
		 DA NOVENA-19h00
22/12 – MISSA DE SANTA RITA DE CÁSSIA – 12h00
24/12 –
25/12 –
		
		

MISSA DA NOITE DE NATAL – 20h00
MISSA DO DIA DE NATAL
8h30 – Santa Edwiges
19h00 – Santa Rita de Cássia

26 e 27/12 – MISSA DA SAGRADA FAMÍLIA
– Horários normais de missas
31/12 – MISSA DE VIGÍLIA PELA PAZ – 20h00
01/01 – MISSA DE MARIA, MÃE DE DEUS E DIA DA PAZ
		 8h30 – Santa Edwiges
		 19h00 – Santa Rita de Cássia
02 e 03/01 – MISSA DA EPIFANIA DO SENHOR
– Horários normais de missa

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

FESTA DOS ENFERMOS E IDOSOS
Dia 19 de Dezembro às 10h

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.

almoço beneficente “galeto”

MISSA DA RENOVAÇÃO
CARISMÁTICA
Dia 14 de Dezembro às 19h30

NSA SENHORA DE FÁTIMA
Dia 13/Dezembro às 19h

Em prol da construção da Comunidade Santa Edwiges
Dia 24/Janeiro/2016 das 12h às 14h
Preço: R$ 25,00
Local: R. Bartolomeu de Gusmão, 311
Cardápio: Galeto, Arroz, Tutu e Vinagrete
Trazer: Prato, Talheres e Copos.
Serviremos Marmitex. Bebidas e Sobresas à parte.

TERÇO DOS HOMENS
MISSA DA MÃE RAINHA
Dia 18/Dezembro às 19h

Dia 29/Dezembro após a Missa
ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
TODAS ÀS QUINTAS-FEIRAS DAS 8H ÁS 12H

Atendimento aos sábados até às 12h
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<aconteceu>

festa das nações

despedidas
No dia 28 de Novembro foi um dia de muitas despedidas. Primeiramente os festeiros de 2015 que passaram a
responsabilidade para os novos festeiros. E nossa querida secretária Marisa recebe homenagem de todos
os paroquianos devido a sua saída após 18 anos de dedicação a esta paróquia.

Pastoral da Criança
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<motivação>
Por Luis Marins

Prepare-se e Renasça
neste Natal
As previsões são de que este Natal será,
do ponto de vista econômico, muito fraco,
com menos presentes e de menor valor. É
hora, portanto, de se preparar para viver o
Natal com o verdadeiro espírito cristão.
A característica de consumo na
época do Natal é diferente das demais.
Diferentemente do dia das mães ou
das crianças, agora todas as pessoas
de nosso relacionamento são elegíveis
para a nossa gratidão materialmente
representada por um presente ou
“lembrancinha”. Nas empresas há os
“amigos secretos” e nas famílias a
oportunidade de reatar laços esgarçados
durante o ano que se encerra.
O clima de Natal é também propício
ao perdão. Por mais materialista que seja o
mundo contemporâneo, não há como as
pessoas deixarem de pensar na essência
espiritual e religiosa do Natal e buscarem
retomar os valores mais elevados do ser
humano. É um tempo em que os valores
permanentes de família, amizade, gratidão
e amor são retomados. Assim, as famílias
se reúnem mais, os amigos se encontram
mais e tudo isso faz do Natal um ciclo de

<cantinho da criança>

renascimento com Cristo.
Minha sugestão é que você reúna seu
pessoal e faça uma breve discussão de
como a sua empresa pode se preparar
melhor para o Natal. Não pense só em
ações materiais de aumento de produção
ou melhorias de logística, mas também,
e principalmente, em como conseguir
mais união interna, dissipar contendas,
agradecer fornecedores e clientes. Faça o
que achar que deva fazer em sua empresa,
mas não deixe de preparar-se para esta
que é a mais maravilhosa época do ano,
em todos os sentidos.
Além disso, meu conselho é que você
renasça neste natal. Aproveite o Natal e
faça renascer em você aquela pessoa que
você mesmo deixou morrer um dia.
Renasça aquela pessoa que terá
orgulho de olhar para o espelho e ver a
imagem refletida. Renasça aquela pessoa
ética, honesta, limpa, cristalina que respeita
os outros em sua integridade. Renasça
aquela pessoa que todos sentem prazer
em ter ao seu lado.
Renasça sem os rancores, os vícios, os
remorsos, as culpas que têm deixado você

uma pessoa amarga. Perdoe-se, assim
como deve perdoar para poder renascer
de verdade.
Renasça com o firme propósito de
ser leal e gentil. Com o firme propósito
de cuidar mais das coisas permanentes e
definitivas da vida - família, amigos, saúde,
espiritualidade. Não esqueça de renascer
em você também o propósito de ser um
profissional respeitado, que faz a sua parte
com comprometimento, atenção aos
detalhes e que termina o que começa.
Nas coisas definitivas da vida, renasça
como pai, como mãe, como avô, como avó,
como amigo, como amiga. Faça renascer
as amizades de infância, dos verdadeiros
amigos que gostavam de você antes
de você ter se deixado contaminar pela
vaidade, pela riqueza, pelo novo emprego,
pela casa nova ou pelo novo carro.
Neste Natal, vá a uma Igreja e agradeça.
Agradeça e peça. Peça para que o seu Deus
o ajude a enxergar e trilhar o caminho
certo, com sabedoria e humildade. Peça a
Ele que lhe dê saúde, trabalho, sabedoria,
paciência e alegria. Renasça neste Natal!
Pense nisso. Feliz Natal!

O Natal está chegando!

Preencha as lacunas para saber mais sobre o Natal.
O Natal é uma época muito alegre. Essa alegria é vivida na espera do
___________________ de Jesus.
Esse tempo de espera é chamado de ________________ e a sua cor é o ___________.
Antes do nascimento de Jesus, seus pais _____________ e _____________ foram
até a cidade de ______________ para fazer o ressenceamento, ou seja, uma
____________________ que era obrigatória para todos os ____________.
Jesus está sempre nos ensinando com a sua vida, desde o seu nascimento. Mesmo
sendo _________ ele quis nascer pobrezinho, em uma ___________________,
para nos ensinar a ___________________ e que o mais importante da vida
não são os bens materiais, mas __________ a Deus e ao _________________.
Uma _______________ mostrou o caminho aos _____ reis magos que vieram visitá-lo.
RESPOSTAS: NASCIMENTO, ADVENTO, ROXO, JOSÉ, MARIA, BELÉM, CONTAGEM, JUDEUS, DEUS, MANJEDOURA,
HUMILDADE, AMAR, PRÓXIMO, ESTRELA, TRÊS.
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