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<editorial>

Por Pe Manoel Júnior

Toda festa importante precisa ser preparada. 
Inauguramos esta preparação colocando cinzas 
sobre nossas cabeças, daí o nome “Quarta-feira 
de Cinzas”. 

Esta é praticamente a única celebração 
quaresmal com a tônica da penitência. Neste dia, 
a liturgia insiste na autenticidade da penitência 
e no sentido interior da prática do jejum, da 
oração e da esmola, hoje mais compreendida 
por atitude de misericórdia e solidariedade.

Eis o motivo por que, aqui no Brasil, iniciamos 
neste dia a Campanha da Fraternidade. Neste 
ano de 2016, ela nos convida à conversão e a 
gestos concretos de solidariedade na defesa 
de nossa comum, não como simples atividade, 
mas como elemento fundamental para nossa 
caminhada rumo à Páscoa. O objetivo principal 

CASA COMUM, NOSSA RESPONSABILIDADE
é assegurar o direito ao saneamento básico 
para todas as pessoas e empenharmo-nos, à luz 
da fé, por políticas e atitudes responsáveis que 
garantam a integridade e o futuro de nossa Casa 
Comum.

Nós temos a missão de cuidar da criação. 
De acordo com o relato bíblico, Deus ordenou 
que o ser humano reinasse sobre os peixes do 
mar, sobre as aves do céu, sobre os animais 
domésticos e sobre toda a terra, e sobre todos 
os répteis que se arrastam sobre a terra. Deus 
criou o homem e a mulher à sua imagem e 
os abençoou, para que povoassem a terra e a 
submetessem (cf Gn 1,26ss). No entanto, essa 
submissão da terra não deveria ser sinônimo de 
exploração, mas de cuidado, como fica evidente 
no segundo relato da criação: “O Senhor Deus 
tomou o Homem e o colocou no jardim do Éden, 
para cultivar o solo e o guardar” (Gn 2,15).

Não seria verdadeiro dizer que não 
desejamos os produtos cuja matéria-prima é 
proveniente da exploração dos bens naturais, 
mas não podemos negar que o meio ambiente 
está prejudicado pela exploração desenfreada 
em vista de uma vida mais cômoda, deixando 
consequências para sempre. Se hoje já sofremos 
com as consequências do consumismo, no 
futuro, outras pessoas sofrerão muito mais. A vida 
ficou cômoda, temos muitas facilidades, mas 
pagamos caro por isso e a natureza também.

Na Encíclica “Laudato si”, do Papa Francisco, 
um dos assuntos que ele aborda é a cultura do 
descarte: “Produzem-se anualmente centena 
de milhões de toneladas de resíduos, muitos 
deles não biodegradáveis: resíduos domésticos 
e comerciais, detritos de demolições, resíduos 
clínicos, eletrônicos e industriais, resíduos 

altamente tóxicos e radioativos. A Terra, nossa 
casa, parece transformar-se cada vez mais num 
imenso depósito de lixo. Estes problemas estão 
internamente ligados à cultura do descarte, que 
afeta tanto os seres humanos excluídos como as 
coisas que se convertem rapidamente em lixo 
[...] A resolução desta questão seria uma maneira 
de contrastar a cultura do descarte que acaba 
por danificar o planeta inteiro, mas nota-se que 
os progressos neste sentido são ainda muitos 
escassos” (cf. Laudato Si, 20-22).

Apesar de tudo, vale a pena refletir sobre 
a nota de esperança que o Papa Francisco 
transmite, quando diz: “Mas nem tudo está 
perdido, porque os seres humanos, capazes de 
tocar o fundo da degradação, podem superar-
se, para além de qualquer condicionalismo 
psicológico e social que lhes seja imposto. São 
capazes de olhar a si mesmos com honestidade, 
externar o próprio pesar e encetar caminhos 
novos rumo à verdadeira liberdade.  Não há 
sistemas que anulem, por completo a abertura 
ao bem, à verdade e à beleza, nem a capacidade 
de reagir que Deus continua a animar no mais 
fundo dos nossos corações. A cada pessoa 
deste mundo, peço para não esquecer esta sua 
dignidade que ninguém tem o direito de lhe 
tirar” (Laudato si, 205).
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29 (LC 4,24-30)

<evangelizando>

Por Nelma F. C. Almeida

No artigo de janeiro, pudemos refletir sobre 
a proposta do Papa Francisco para o “Ano da 
Misericórdia”. Seguindo ainda alguns escritos 
do Papa, outro apelo que ele nos faz é que nos 
voltemos para nossas famílias.

Então, pensei: ”Que lugar melhor para 
começarmos a praticar a misericórdia?”

A família é o primeiro lugar onde se começa a 
descobrir o amor concreto e operante de Deus. É 
nela que aprendemos a base que nos sustentam 
pelo resto da vida.

Uma das preocupações atuais que nos 
permeiam é que mundo queremos deixar para 
nossas crianças. Se pararmos para analisar, se 
conseguirmos deixar uma família sólida, unida, 
que cuida, participa, protege, acompanha e acima 
de tudo perdoa, já estamos deixando uma grande 
herança.

Sabemos muito bem que muitas vezes, 
não é possível ter uma família perfeita, mas 
se conseguirmos formar uma família onde as 
pessoas convivem e conseguem perdoar uns 
aos outros, estamos plantando aí uma semente 

de misericórdia para toda a humanidade. A 
aprendizagem do perdão se dá na experiência de 
sermos perdoados. 

Quem recebe o “dom gratuito” de perdão 
por meio de Cristo, ganha condições de viver em 
família como perdoado e perdoador.

O perdão é vital para nossa saúde emocional 
e sobrevivência emocional. Sem perdão a família 
adoece. Por isso, como diz Papa Francisco, a família 
deve ser lugar de vida e não de morte, lugar de 
cura e não de doença, palco de perdão e não de 
culpa.

Não importa como está nossa família hoje, 
vamos fazer o firme propósito de no decorrer 
deste ano colocar em prática o perdão. Vamos 
deixar de lado as queixas, decepções e enxergar 
no outro a oportunidade de nos aproximarmos 
mais de Deus através do perdão. O perdão alivia a 
alma e traz paz aos nossos corações.

Perdoar não é um sentimento, é uma escolha, 
por isso, por mais difícil que possa parecer perdoar, 
inspire-se em Cristo e dê o primeiro passo.

O perdão liberta a quem perdoa.

A CAMINHO DA MISERICÓRDIA...
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A inspiração do autor para a criação 
do material que nortearás os trabalhos 
deste ano foi inspirado no Livro de Amós, 
capítulo cinco, versículo 24: “Quero ver o 
direito brotar como fonte e correr a justiça 
qual riacho que não seca” (Am 5,24).

Anderson Augusto de Souza Pereira 
é o autor do cartaz da Campanha da 
Fraternidade 2016. De forma objetiva, 
Anderson conta como se inspirou 
para criar o material que norteará os 
trabalhos em 2016, tendo como tema 
o ecumenismo. Abaixo, as explicações 
sobre sua inspiração quando da criação 
do material que traduz em imagens o 
chamamento que a campanha requer 
que é o Cuidado da Casa Comum:

Explicação do 
Cartaz da CFE 2016

“Quero ver o direito brotar como 
fonte e correr a justiça qual riacho que 
não seca” (Am 5,24).

Este foi o versículo que inspirou o 
processo de criação do cartaz dessa 
Campanha da Fraternidade Ecumênica.

Assumir a responsabilidade com 
a Casa Comum exige uma profunda 
mudança no estilo de vida e nos valores 
que orientam nossa ação. Nosso modelo de 

sociedade está baseado no consumo e na 
aparência. Para suprir essas necessidades, 
sacrificamos a Casa Comum, que é o espaço 

em que habitamos.
Nem sempre estamos atentos para 

atitudes simples, por exemplo, o descarte 
correto do lixo, ligar nossas casas às redes 
de esgoto, cuidar da água, entre outras. 
A falta desses cuidados fere a Criação, 
de forma que, no lugar de flores, jardins 
e frutos diversos vemos esgoto a céu 
aberto, rios poluídos e monoculturas. 
A diversidade da criação de Deus 
desaparece.

A terra alegre fica triste. No 
entanto, a fé em Jesus Cristo nos 
anima a assumirmos o cuidado com a 
Casa Comum como resposta ao amor 
incondicional que Deus oferece a cada 
um e cada uma de nós. Assumir esse 
compromisso reacende a esperança de 
um novo céu e uma nova terra onde 
habitam a justiça e o direito.

É isso que expressa o rosto da mulher 
em destaque no cartaz. Queremos que 
as mudanças dos paradigmas e valores 
que nos orientam nessa sociedade de 
consumo transformem o rio poluído em 
água cristalina e habitado por muitos 
peixes, a terra seca em uma terra renovada 
e abundante. Com essa transformação, 
poderemos dançar e celebrar a esperança 

de que o projeto da Casa Comum não terá fim, 
mas continuará por gerações e gerações.

<campanha da fraternidade>

Por Humberto Matavelli

Patrocínio Eventos 2016

Festeiros 2016

Você que gostaria de Patrocinar os Eventos 2016 da 
Paróquia Santa Rita de Cássia, poderá entrar em Contato na 
Secretaria Paroquial.

Deus o abençoe!

Os jovens já estão nos últimos detalhes 
para a realização da nossa Via Sacra 2016. 
Participe desta importante encenação.

Realizada a mais de 30 anos pelo grupo de 
jovens JUF (Juventude Unidade Franciscana), 
a Via Sacra 2016 já tem data marcada. Todos 
estão convidados para participar no dia 25 de 
março, às 19h, no pátio da Igreja Santa Rita 
de Cássia, na Vila Santana, desta importante 
encenação que conta com o envolvimento de 
mais de 70 jovens divididos em equipes como: 
canto, atuação, organização, decoração, etc.

São quase R$ 3.000,00 investidos em 
som, iluminação, palco e cenário. Mas o que 

realmente importa é que a cada ano que passa 
a Via Sacra está mais bonita e os moradores 
do bairro, e até mesmo de bairros vizinhos, 
estão cada vez mais participativos” enfatiza 
Adriano Souza, um dos coordenadores gerais 
do evento. Por isso, a JUF convida a todos 
a refazer os passos de Jesus e sensibilizar 
corações para que se voltem à Deus e 
caminhem em direção a este Homem, que 
percorreu longas distâncias abraçado a um 
pesado madeiro para redenção dos pecados 
da humanidade é o objetivo dessa Encenação.

PARTICIPE CONOSCO!

VIA SACRA 2016

CAMPANHA DA FRATERNIDADE ECUMÊNICA 2016
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Sacrificar é tornar algo sagrado, ou seja, 
santificar alguma coisa oferecendo-a a Deus. Isso 
se aplica perfeitamente ao Dízimo praticado na 
Igreja Católica.

Por mais belos que sejam os textos da 
bíblia que falam do dízimo, um católico não 
deve buscar o fundamento para o ser dizimista 
na legislação do Antigo Israel encontrada nos 
livros do Primeiro Testamento. Com o advento 
da Nova Aliança selada no sangue de Jesus 
Cristo, a legislação mosaica, ainda que não seja 
diretamente revogada, é superada pela Lei do 
Amor que nos leva à dádiva gratuita, à ação de 
graças a Deus por tudo o que Ele nos faz a cada 
momento. Por que falar em Dízimo se o assunto 
principal deveria ser a Quaresma e seu sentido 
de penitência e preparação pascal?

Porque o Dízimo tem uma dimensão 
sacrifical, na medida em que nos educa a separar 
uma parte para Deus e, com isso, nos leva ao 
despojamento e à capacidade da partilha – 
algo somente possível para quem é liberto da 
tendência egoística na qual jaz toda a natureza 
humana.

É claro que encontramos a dimensão sacrifical 

<dízimo>

Por Humberto Matavelli

www.espacoresiliencia.com

Av. Pereira da Silva, 888
Santa Rosália • 15 3411-5540

• Psicologia • Fonoaudiologia
• Psiquiatria • Psicopedagogia

• Terapia de Casal e Família

Espaço
Resiliência

R. Hermelino Matarazzo, 490
Tel: (15) 3342-4065 / 99701-4364 

ATACADÃO DE SORVETES

S O R V E T E S

 

R. Santa Clara, 214 • Centro • Sorocaba
Tel: (15) 3234 - 7147 • www.audibel.com.br

Temos o aparelho auditivo
ideal para cada pessoa.

R. Hermelino Matarazzo, 986 - Sorocaba
(15) 3232-6146

Dr. Paulo Henrique Mobaier
CRO 53510

Dr. Adriana A. Estevam Mobaier
CRO 56880

BemMais
Odontologia

em muitas outras realidades 
da Igreja, especialmente 
no jejum, na oração e na 
esmola conforme se ouvirá 
nas leituras e pregações do 
período quaresmal – mas o 
verdadeiro sentido do Dízimo 
só pode ser alcançado 
quando contempla estas 
realidades. Disse o Papa 
Bento XVI em sua mensagem 
para a Quaresma de 2009: 
“o verdadeiro jejum é fazer 
a vontade do Pai”, e – nós 
refletimos – entregar o 
Dízimo só tem valor autêntico 
quando o dizimista o entrega 
procurando corresponder ao 
chamado a uma generosa 
solidariedade cristã. A 
oração é a forma excelsa de 
diálogo com Deus e, se o 
dízimo não for visto em uma 
dimensão de relacionamento 
e gratidão a Deus de quem 
tudo recebemos, será um 
ato vazio e sem expressão. 
A esmola é o socorro que se 
presta ao irmão necessitado 
e se o dízimo não contemplar 
a dimensão social – ou seja 
– se não visar também a 
caridade fraterna que atende 
aos irmãos desprovidos de 
recursos na comunidade 
então será também um dízimo sem raízes na 
caridade. 

A Quaresma é 
um período rico de 
reflexões que devem 
nos levar a uma 
consciência de nossos 
atos para que não 
sejam meras repetições 
automáticas sobre as 
quais, com o passar do 
tempo, acabamos por 
esquecer o verdadeiro 
sentido. Na quaresma 

DÍZIMO E O SENTIDO PENITENCIAL DA QUARESMA

REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO

refletimos sobre a nossa vida – quem somos e 
o que fazemos, como nos relacionamos com 
Deus, com o irmão, com a natureza e conosco 
mesmos. Podemos incluir o Dízimo em nossa 
reflexão para que sejamos dizimistas conscientes 
sobre a nossa corresponsabilidade fraterna na 
comunidade, na família, na sociedade. Que, pela 
intercessão dos santos – dignas testemunhas 
do Ressuscitado, – especialmente durante a 
Quaresma, saibamos refletir reta e piedosamente 
sobre os mistérios da Paixão e Morte de Nosso 
Senhor Jesus Cristo e mergulhemos cada vez 
mais no mistério do Amor mais forte do que a 
morte e que se doa sem cessar, embora tantas 
vezes não seja amado.
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Hidráulica
Santa Inês 

Tubos de cobre

R. Hermelino Matarazzo, 148

15 3232-6700
vendas@hidraines.com.br
.  www.hidraines.com.br

.   hidraulicasantaines 

A loja especializada
em hidráulica

<santo do mês>

1 DE FEVEREIRO

SANTA VERIDIANA, VIRGEM

Nascida na Toscana, consagrou desde 
muito jovem sua virgindade a Deus. 
Peregrinou a Santiago de Compostela e 
a Roma, retornando depois à terra natal, 
onde voluntariamente viveu murada numa 
cela, durante 34 anos, em meio a rigorosas 
penitências e recebendo graças místicas 
extraordinárias.

 No primeiro dia de fevereiro de 1242, de 
repente, todos os sinos do Castelfiorentino 
em Florença, Itália, começaram a repicar 

simultaneamente. Quando os moradores 
constataram que tocavam sozinhos, sem 
que ninguém os manuseassem, tudo ficou 
claro, porque eles anunciavam a morte de 
Veridiana. 

Nasceu em 1182, ali mesmo nos 
arredores da cidade que amou e onde 
viveu quase toda sua existência, só que 
enclausurada numa minúscula cela, de livre 
e espontânea vontade. Pertenceu a uma 
família nobre e rica, os Attavanti, Veridiana 
levou uma vida santa, que ficou conhecida 
muito além das fronteiras de sua terra; e que 
lhe valeu inclusive a visita em pessoa, de seu 
contemporâneo Francisco de Assis, que a 
abençoou e admitiu na Ordem Terceira, em 
1221. 

 A fortuna da família, embora em certa 
decadência, Veridiana sempre utilizou em 
favor dos necessitados. Um dos prodígios 
atribuídos à ela, mostra bem o tamanho de 
sua caridade. Consta que certa vez um dos 
seus tios, muito rico, deixou à seus cuidados 
grande parte de seus bens, que eram as 
colheitas de suas terras.

A cidade atravessava uma época terrível 
de carestia e fome, seu tio nem pensou em 
auxiliar os necessitados, era um mercador 
e como tal aproveitando-se da miséria 

reinante. Durante algum tempo procurou 
vender grande parte desses produtos, o que 
conseguiu por um preço elevado, obtendo 
grande lucro. Mas, ao levar o comprador para 
retirar o material vendido, levou um susto, 
seus depósitos estavam completamente 
vazias. Veridiana tinha distribuído tudo aos 
famintos.

O tio comerciante ficou furioso, pediu um 
prazo de 24 horas ao comprador e ordenou 
a Veridiana que solucionasse o problema, 
já que fora a causadora do acontecido. No 
dia seguinte, na hora marcada, os depósitos 
estavam novamente cheios, e o negócio 
pode se concretizar. 

Veridiana após uma peregrinação ao 
túmulo de Tiago em Compostela, Espanha, 
diga-se um centro de peregrinação tão 
requisitado quanto Roma o é pelos túmulos 
de São Pedro e São Paulo, ao retornar se 
decidiu pela vida religiosa e reclusa.

Para que não se afastasse da cidade, seus 
amigos e parentes construíram então uma 
pequena e desconfortável cela, próxima ao 
Oratório de Santo Antônio, onde ela viveu 34 
anos de penitência e solidão. A cela possuía 
uma única e mínima janela, por onde ela 
assistia à missa e recebia suas raras visitas e 
refeições, também minúsculas, suficientes 
apenas para que não morresse de fome.

O culto de Santa Veridiana foi aprovado 
pelo papa Clemente VII no ano de 1533.

Ela também se tornou protetora do 
presídio feminino de Florença e, sua devoção 
ainda é muito popular na região da Toscana, 
na Itália

Santa Veridiana, pedimos por vossa intercessão, que Deus nos dê a graça de sermos 
humildes e praticarmos com ardor, verdadeiros atos de caridade, engrandecendo o 

coração de Deus, e ajudando o próximo. Amém! 
Santa Veridiana rogai por nós!
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<perfil do paroquiano>

Por Flávia Sancho

A Igreja é o meu Porto Seguro!

Nascida em Sorocaba, no dia 17/08/1951, Neide Marli 
Negrelli é o nosso  Perfil do Paroquiano nesta edição.

Filha de Benedito Ferreira de Mello e Eva 
Fiuza de Mello (In memoriam), Neide teve 
uma infância deliciosa ao lado dos irmãos 
Nadia Marisa de Mello, de 56 anos, e Nilton 
Marcos de Mello (In memoriam). “Nesta 
época, a criança podia sair na rua sem receio 
algum para brincar com as amigas e andar de 
bicicleta, inclusive, este foi o brinquedo que 
me marcou, pois era difícil ganhar uma por 
conta do valor, era muito cara”. 

Na adolescência, Neide sempre se 
dedicou muito aos estudos e também 
ajudava a mãe nos afazeres da casa e o pai 
em seu comércio. “Meu pai era um pouco 
severo. Ele não me deixava sair de casa a não 
ser se fosse com as pessoas da família”. 

Neide estudou na escola OSE, e certo 
dia, ao sair da aula, ela encontrou Cláudio 
Negrelli (In Memoriam). “Foi amor a primeira 
vista! Ele era funcionário do Banco do Brasil 
em São Paulo, por isso só nos víamos aos 

finais de semana. Namoramos por 4 anos e 
no dia 06/07/1972 nos casamos na Igreja São 
Benedito”.

Após o casamento, Neide foi morar com 
o marido em São Paulo. “No começo foi um 
pouco difícil, pois ficávamos longe das nossas 
famílias que moravam em Sorocaba. Sempre 
fui muito ligada a família, e apenas com o 
tempo fui me acostumando com a distância 
e em morar em uma cidade grande”. Neste 
período, Neide trabalhou como escriturária 
em uma empresa e todos os finais de semana 
viajava para Sorocaba com o marido. 

Passados nove anos de casados, Neide 
e Cláudio foram abençoados com uma 
joia rara. “Nós já tínhamos até perdido a 
esperança de sermos pais, até que no dia 
06/11/1980 nasceu Rafael, nosso filho lindo 
que sempre nos deu muito orgulho. Assim 
que ele nasceu, eu parei de trabalhar e nos 
mudamos para a cidade de São Bento do 

Sapucaí, próximo a Campos do Jordão, por 
conta do trabalho do meu marido. Ficamos na 
cidade durante 11 anos e, em 1990, voltamos 
para Sorocaba. Sempre fomos muito felizes 
até que em 1998 Deus levou o meu esposo. 
Foi um momento de muita tristeza, mas com 
a ajuda de Deus hoje temos muitas saudades, 
mas Ele sempre nos conforta e nos faz lembrar 
das coisas boas que passamos juntos, que por 
sinal foram muitas”. 

Neide cursou faculdade de pedagogia 
na ULBRA. “Eu gostei muito e me realizei com 
essa profissão, pois foi muito gratificante 
dividir conhecimentos com outras pessoas. 
É sempre uma troca, afinal, ensinamos e 
aprendemos muito com os alunos”. Há 4 anos, 
Neide está aposentada, após trabalhar como 
balconista, escriturária e, durante 20 anos, 
como professora. 

Rafael, seu filho, tem hoje 35 anos e é 
advogado/procurador. “Ele se casou com a 
Amanda, que é a filha que não tivemos, e 
os dois nos presentearam com um príncipe 
maravilhoso chamado Enzo, nosso neto!”

Há 17 anos, Neide é Catequista. “A 
participação na igreja me ajudou muito na 
perda do meu marido. Até junho de 2015, eu 
fui Ministra da Eucaristia, da qual saí muito 
glorificada, e também sou Proclamadora da 
Palavra. Gosto intensamente da Igreja, pois 
ELA É O MEU PORTO SEGURO. Estou muito 
animada para este ano de 2016, pois serei uma 
das Festeiras da Paróquia!”  

Para Neide, Deus é tudo, pois é Ele quem 
dá a ela o que ela merece. “Eu creio em Deus, 
mas sempre peço a Ele para que aumente 
cada vez mais a minha fé”. 

Ela ainda tem dois grandes sonhos: “Quero 
muito visitar o túmulo de Santa Rita e também 
me encontrar com o Papa Francisco, para ter 
a oportunidade de falar da importância dele 
para nós católicos. Para Deus tudo é possível, 
por isso acredito que vou realizar esses sonhos. 
Amém! 

Para finalizar, Neide agradece a Deus 
pela saúde do seu pai, que mora com ela 
e que aos 90 anos é muito lúcido e muito 
inteligente! 
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POR QUE HORÁRIO 
DE VERÃO?

O QUE É O HORÁRIO DE VERÃO
O Horário de Verão consiste em 

adiantar o relógio 1 hora, na Primavera e 
Verão - porque o sol nasce mais cedo - e 
assim, usufruirmos dos benefícios de 1 
hora a mais da luz do sol no período da 
manhã e 2 horas ou mais, no período da 
tarde. Grande parte dos países do ociden-
te adota o Horário de Verão. 

No Brasil o Horário de Verão foi fi-
xado pelo Decreto No. 6558 da Casa Civil 
da Presidência da República em 08 de 
Setembro de 2008. Assim, aqui o Horário 
de Verão inicia-se sempre no terceiro do-
mingo de Outubro e encerra-se no tercei-
ro domingo de Fevereiro, se não coincidir 
com o domingo de carnaval. Nesse caso 
será encerrado no domingo seguinte.

      
VANTAGENS E BENEFÍCIOS 
DO HORÁRIO DE VERÃO

Vários Institutos de Pesquisa cons-
tataram na população, que as pessoas se 
sentem mais alegres, com mais animação 
e bom humor durante o Horário de Verão. 
Alem disso, os benefícios da luz do sol por 
mais tempo, proporcionam muitas vanta-
gens... Para as atividades na agricultura... 
Para as atividades comerciais... Para o turis-
mo... Para o transito nas cidades no horário 
de pico... Para desfrutar melhor as férias... 
Para a saúde e qualidade de vida da popu-
lação com a prática de esportes, do lazer 
e dos passeios após o horário de trabalho 
profissional... Para uma boa economia de 
água nas usinas hidroelétricas, durante a 
Primavera e o Verão, com a diminuição do 

<atualidades>

Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 21 de Fevereiro termina o horário 
de verão.

tempo de uso da iluminação artificial, tanto 
de manhã como à tarde, no país inteiro.

AS ANTIGAS DIFICULDADES 
ESTÃO SOLUCIONADAS

Hoje já está comprovado cientifica-
mente que a adaptação do nosso relógio 
biológico ao Horário de Verão é realizada 
em apenas 14 dias e não afeta a saúde. 
E também, as dificuldades que ocorriam 
com os equipamentos informáticos desa-
pareceram, depois das leis que fixaram as 
datas anuais do inicio e do encerramento 
do Horário de Verão,  permitindo que os 
softwares programem automaticamente 
as mudanças do horário.
CURIOSIDADES SOBRE OS BENEFÍCIOS DA 

LUZ DO SOL E O HORÁRIO DE VERÃO 
Em 1784 Benjamim Franklin, cien-

tista e político ilustre dos Estados Unidos, 
observou que na Primavera e no Verão, o 

sol nascia bem antes das pessoas levan-
tarem e por isso deixavam de aproveitar 
mais horas da luz do sol de manhã e mui-
tas horas a mais a tarde. Publicou então 
um artigo famoso, num jornal de Paris, 
aconselhando as pessoas a usufruírem os 
benefícios da luz do sol e levantarem mais 
cedo na Primavera e no Verão.  

Em 1907 na Inglaterra, o construtor 
William Willett, convencido, iniciou uma 
campanha intensa que chamava de “des-
perdício da luz diurna” do sol. 

Somente em 1916 a Alemanha a 
Áustria e Hungria reconheceram o evi-
dente desperdício da luz do sol e foram 
os primeiros países do mundo a implanta-
rem o Horário de Verão.

Atualmente os países do Ociden-
te, que estão na zona tropical do planeta, 
adotam o Horário de Verão. Os países da 
zona equatorial não, porque tem os dias e 
as noites sempre iguais.         Fontes Internet

O Horário de Verão nos oferece a 
oportunidade de usufruir mais os 

benefícios da luz do sol.
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<seus direitos>

Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>

Por Sueli Ortega

PARA REFLETIR!
Deus quer fazer o impossível aconte-
cer em sua vida. Ele sempre quer nos 
ajudar em nossas causas principal-
mente em nos mostrar como fazer o 
possível para alcançar o impossível.
Existem tempos que a maior atitude de 
fé que se pode tomar é simplesmente 
acreditar que Deus está contigo.

LEMBRE-SE:
Seja qual for a provação entregue-se  a 
Deus em confiança. Ele é o caminho!

Um jovem que trabalhava no exército 
era humilhado por ser cristão.

Um dia seu superior querendo humi-
lhá-lo, na frente do pelotão chamou o sol-
dado e disse:

- Jovem aqui, pegue esta chave, vá até 
aquele jipe e estacione ali na frente.

O jovem disse:
- Não sei dirigir.
- Então - disse o superior -  peça ajuda 

a seu Deus. Mostre que ele existe.
O soldado pegou a chave e começou 

a orar, depois ligou o veículo manobrou e 

estacionou perfeitamente. 
Ao sair do jipe o soldado viu todos de 

joelhos chorando e dizendo:
- Nós queremos teu Deus.
O jovem soldado espantado, pergun-

tou o que estava acontecendo.
O superior chorando abriu o capô do 

jipe e mostrou para o jovem que o carro 
estava sem motor.

O jovem então disse:
- Estão vendo? Esse é o Deus que sirvo. 

O Deus do impossível, o Deus que traz a 
existência  aquilo que não existe!

É DIREITO MEU”

O DEUS DO
IMPOSSÍVEL

Bem amigos, podemos falar de 
Carnaval, viagem, mas vamos conversar 
sobre Direitos Fundamentais. A nossa 
Constituição Federal foi promulgada 
em 05 de outubro de 1988. É também 
chamada de Carta Magna. 

Por meio de nossa Carta Magna, 
podemos requerer direitos previstos 
no documento. Mais precisamente, 
encontramos o art. 5º ao 17, onde se prevê 
os direitos e garantias fundamentais de 
todos os brasileiros. Segundo o jurista 
José Afonso da Silva, estão reunidos em 
5 grupos básicos: individuais; coletivos; 
sociais; de nacionalidade e políticos. 

Os direitos individuais e coletivos são 
direitos ligados ao conceito de pessoa 
humana e a sua personalidade, tais como 
à vida, à dignidade, à segurança, à honra, 
à liberdade a propriedade. Os direitos 
sociais garantem as liberdades positivas 
aos indivíduos. Referem-se à educação, 

saúde, trabalho, previdência social, lazer, 
segurança, proteção à maternidade e à 
infância e assistência aos desamparados; 
sua finalidade é a melhoria das condições 
de vida dos menos favorecidos. 

Através dos direitos políticos, 
exercemos nossa cidadania, participando 
de forma ativa dos 
negócios políticos do 
Estado. Todo ser humano 
já nasce com direitos e 
garantias, de acordo com 
nosso ordenamento 
jurídico, através de 
certa manifestação de 
vontade. 

Irmãos, as pessoas 
devem exigir que a 
sociedade e o governo 
e todos de forma geral 
respeitem sua dignidade 
e garantam os meios 

de atendimento de suas necessidades 
básicas. 

Por fim, desejo a todos um excelente 
mês de fevereiro, em especial neste tempo 
quaresmal de reflexão.  

Até a próxima edição com as bênçãos 
de nossa padroeira Santa Rita de Cássia.  
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Atendimento aos sábados até às 12h

<agenda>

ORIENTAÇÃO VOCACIONAL
TODAS ÀS QUINTAS-FEIRAS DAS 8H ÁS 12H

Dia 14 de Março às 19h30.

MISSA DA RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA

 COMUNIDADE DE SANTA EDWIGES

Missa aos Domingos ás 8h30

Convidamos a todos para par-
ticiparem da missa em honra a 
Santa Edwiges. Todos os
dias 16 a partir das 19h30.

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

Dia 07 de Março às 20h

REUNIÃO DE CPP

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

Aferição da pressão arterial
e controle da glicemia

Dia 25/Fevereiroàs 8h

De 16 de janeiro à
22 de fevereiro nas
missas de final de semana

INSCRIÇÕES PARA CATEQUESE

Todas as sextas-feiras da quaresma às 5h30

MISSA DA PENITÊNCIA

Dia 11 de Março - Saíremos às 18h da Paróquia 
Santa Rita e iremos até a praça da amizade.
lá sairemos em procissão até a Catedral.

PEREGRINAÇÃO PARA PORTA SANTA

Programação de Fevereiro e Março:
1º Dia: 15/02 - “O Espírito Santo no seio da 
  Santíssima Trindade”
2º Dia: 22/02 - “O Espírito Santo é Deus”
3º Dia: 29/02 - “O Espírito Santo é uma Pessoa”
4º Dia: 07/03 - “O Espírito da Promessa do 
  Antigo Testamento”
5º Dia: 28/03 - “A Catequese de Jesus sobre 
  o Espírito Santo”

NOVENA DE PENTECOSTES

Todas as sextas-feiras da quaresma às 19h

VIA SACRA

Dia 23/Fevereiro após a Missa

TERÇO DOS HOMENS

FESTA DA PIZZA

Dia 27 de Fevereiro das 15h às 21h
Sabores: Calabresa, Bauru, Mussarela
R$ 22,00 (Convites com agentes de Pastoral)
Retirar na Paróquia Santa Rita R. Bartolomeu de Gus-
mão, 333 - Vl. Santana
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MISSA DA RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA

MISSA DE BÊNÇÃO DAS VELAS E GARGANTAS

Fo
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s: 
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re

z

<aconteceu>
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<motivação>

Por Luis Marins

Numa reunião de empresários e 
executivos discutíamos que o passo da 
mudança é tão grande que não sabemos 
mais o que fazer ou o que mudar. Mas uma 
coisa todos concordaram: Não dá mais pra 
fazer como sempre fizemos. Simplesmente 
não funciona mais! A verdade é que os 
caminhos que nos trouxeram até aqui, até 
mesmo com sucesso, não são do mesmo 
tipo e espécie dos que nos poderão 
conduzir daqui para a frente. 

Até mesmo a forma de engajar pessoas, 
comprometer times, enfim liderar, mudou 
completamente, afirmaram eles. Isso sem 
falar nas mudanças geradas por novas 
tecnologias que nos tornam obsoletos 
com a mesma rapidez do ciclo de vida 
curto dos produtos. 

Analisamos vários setores - varejo, 
energia, hotelaria, telecomunicações, 

MUDAR OU MORRER!

<cantinho da criança> QUARESMA, TEMPO DE REFLETIR

A quaresma dura _____ dias, lembrando os _____ anos que o os israelitas, guia-
dos por __________ caminharam no deserto. Ela também lembra os _____ dias que 
___________ jejuou no deserto.

Na quaresma, as imagens dos santos são _______________ e a igreja é decora-
da com a cor _______, que nos lembra de sofrimento e  _________________.

Durante a quaresma nós rezamos a ________________, lembrando do sofri-
mento de Jesus na cruz. Nessa época também devemos fazer uma _________________, 
escolhendo alguma coisa para deixarmos de comer ou fazer durante esse tempo, como 
forma de _______________ um pouquinho junto com Jesus. A quaresma é a prepara-
ção para a  ______________, que é a festa _________ importante da nossa Igreja.

AMARELO   MAIS   JOSÉ   20   MOISÉS   30   MARCOS   PINK   PÁSCOA   40   MARIA   50   JESUS   
PINTADOS   ALEGRARMOS   CONFISSÃO   PINTURA   ROXO   COBERTOS CONVERSÃO 

AVE-MARIA   COMUNHÃO   VIA-SACRA   REDAÇÃO   PENITÊNCIA   SOFRERMOS   MENOS

Preenche as lacunas abaixo com as palavras abaixo. Circule as opções corretas:

RESP: 40, MOISÉS, JESUS, COBERTOS, ROXA,  ONVERSÃO, 
VIA-SACRA, PENITÊNCIA, SOFRERMOS, PÁSCOA, MAIS.

bancos, alimentação, vestuário, veículos, 
indústria de transformação, saúde, 
educação e outros e em nenhum deles 
deixamos de enumerar mudanças 
radicais que ocorreram nos últimos anos 
e continuam a desafiar nossa capacidade 
de aprender e de mudar, de inovar e de 
buscar caminhos ainda não desbravados. 
Qualquer pessoa que fique sem se atualizar 
em seu campo de atividade se transformará 
num dinossauro em poucos meses, 
afirmaram. E essa verdade não é válida 
apenas para empresários ou dirigentes 
mas para qualquer pessoa.  

Além disso, o excesso de informação 
disponível exige de nós uma grande 
capacidade para selecionar onde investir 
nosso tempo para que frequentemos 
ambientes e troquemos experiências 

relevantes com pessoas que agreguem 
valor ao nosso conhecimento e não 
percamos um tempo precioso em 
relacionamentos que nada agregarão ao 
nosso futuro. A gestão pessoal de nosso 
tempo e prioridades se tornaram ainda 
mais importante.

Enfim, com tantos desafios; com 
perguntas tão complexas e com a total 
ausência de respostas prontas, só nos 
resta deixar qualquer zona de conforto e 
mergulhar nessa nova realidade em que 
a única certeza estável é a certeza de que 
tudo vai mudar e continuará mudando. E 
a conclusão óbvia a que chegamos é que 
a era do conhecimento e da incerteza 
realmente chegou! E chegou para todos!

Pense nisso. Sucesso! 


