
“Mas o homem que observa 
atentamente a lei perfeita que traz 
a liberdade, e persevera na prática 

dessa lei, não esquecendo o que 
ouviu mas praticando-o, será feliz 

naquilo que fizer.”
(Tiago 1,25)
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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

Se quiséssemos dar uma boa notícia de Jesus, 
sem nada saber de sua personalidade divina, 
diríamos com certeza e com acerto: “Foi um jovem 
pregador do Reino de Deus”. Digo “jovem” não só 
por causa de seus trinta anos, mas por causa da 
sua pregação. Todo discurso que tem por tema 
“mudar”, é discurso jovem. A idade não se mede 
pelo número de anos e sim pela capacidade de 
aceitar e empreender mudanças. São Marcos 
nos garante que o início da missão de Jesus foi 
com esse discurso: “Chegou a hora. O Reino de 
Deus está aí. Mudem de vida e acreditem nesta 

eis o Reino de Deus.
Nossa preocupação, portanto, incide nesse 

“Convivendo como irmãos”. Isso dá uma dimensão 
política à nossa Fé, uma responsabilidade terrena 
aos que tem Fé no Céu. Quando rezamos ao Pai, 
não pedimos para nós irmos ao seu Reino e sim, 
para o seu Reino vir a nós, aqui e agora.

Cremos num Deus que se constrói a partir da 
terra. Salvamos as almas cuidando dos corpos... É 
o sentimento da surpreendente ordem que dará 
Jesus, no evangelho diante da multidão faminta: 
“Dai-lhes vós mesmos de comer!” E dizia isso a 
uma multidão já saciada com a Palavra de Deus, 
mas faminta da terra.

Usar os bens que passam sem perder os 
que não passam é aquilo que a Igreja no Brasil 
nos propõe como objetivo de nossa ação 
evangelizadora: colaborar “para que todos tenham 
vida rumo ao Reino definitivo”.

O Reino de Deus é feito de gente que ama, 
ama apaixonadamente a Deus e, portanto, o seu 
Reino.

boa nova” (Mc 1,15). São Mateus também depois 
de nos dizer que Ele “percorria toda a Galileia, 
pregando a Boa Nova do Reino”, põe esse tema na 
abertura de seu primeiro grande sermão: “Bem-
aventurados os pobres em espírito porque deles 
é o Reino dos Céus” (Mt 5,1). Lendo bem a frase 
tão batida, você percebe que a felicidade não 
está no fato de serem pobres e sim, na graça de 
possuírem o que muitos ricos não terão: o Reino 
dos Céus.

Reino dos céus é a pregação de Jesus; é 
a pregação da alegria, de felicidade, de bem-
aventurança. Por isso essa pregação se chama 
“evangelho”, ou seja, “boa notícia”.

O povo de Israel há séculos esperava 
espetacular intervenção de Deus na História: “Sairá 
um rebento da raiz de Jessé: Ele julgará os pobres 
com justiça e decidirá com retidão em favor dos 
humildes. Ferirá o opressor e com o sopro de sua 
boca matará o perverso...” (Is 11,1). Que sensação 
essa pregação de Jesus clamando: “Chegou a hora 
e a vez do Reino de Deus”! 

“Reino de Deus não é uma filosofia”. É um 
sistema de vida. Deus pensou a humanidade 
como uma família onde Ele é o Pai – “Pai nosso”. 
Organizar a vida, aqui na terra, de acordo com 
esse destino é iniciar, dentro das nossas limitações 
desta vida, o Reino dos Céus. Gente convivendo 
como irmãos e juntos, amando e louvando a 
Deus, o Pai, com Cristo, na força do Espírito Santo: 

O REINO DE DEUS
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

Neste mês vamos refletir mais uma obra de 
misericórdia: enterrar e rezar pelos mortos.

Falar sobre a morte nos assusta e preferimos 
muitas vezes nos calarmos diante de divino 
mistério.

Vivemos uma cultura onde estamos tão 
focados em nossas próprias preocupações que 
esquecemos de olhar para o outro.

Quando conseguimos manter uma relação 
de solidariedade com o outro em vida, passamos 
a entender que a vida não é desfeita com a morte.
Quem crê em Cristo e na sua ressurreição, entre 
em comunhão com aqueles que Nele morreram e 
portanto através da oração torna-se possível uma 
comunicação.

A oração significa “interpor-se”, colocar-se entre 
duas partes, fazer uma ponte, uma comunicação.
Então é através dela que compreendemos que é 
a partir da morte que Deus nos dá a eternidade. 
”A eternidade é viver com Deus e no amor de 
Deus.” (Carlos Signoreli, ministro da Pastoral das 
Exéquias).

É costume enterrarmos nossos mortos 
em cemitérios, e a palavra cemitério significa 
dormitório. Portanto se repousamos nossos 

mortos em dormitórios é porque devemos ter a 
certeza que eles não estão mortos, mas dormindo.

Vamos então mantermos um bom 
relacionamento em vida com nossos irmãos, 
dar-lhes um “sono digno”, na hora derradeira, 
mantermos uma relação após morte através 
das orações e para os irmãos que ficam dar a 
certeza de que não estão sozinhos e que estamos 
dispostos a ajudá-los.

Este é o caminho que Cristo nos mostrou, 
quando morreu pelo nossos pecados e ressucitou 
para que compreendêssemos que a vida 
continua após a morte, que não devemos jamais 
esmorecer diante dela, mas sim ter a certeza que 
a vida é eterna.

Rezar pelos vivos e pelos mortos 
é lutar contra o inferno da não relação 

que ameaça as nossas vidas 
e fazer reinar o amor 

que é ligação vital e salvífica, 
invocando o Deus misericordioso 

e compassivo.

(Laboratório da Fé – 2014)

“MESMO QUE ATRAVESSE VALES SOMBRIOS,
NENHUM MAL TEMEREI,

PORQUE ESTAIS COMIGO”
SAL 23[22], 1.4
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De 16 à 19/Agosto DAs 20:00 às 21:30
Local: Paróquia Bom Jesus dos Aflitos

Av. Cel. Nogueira Padilha, 583

ProgrAMAção
16/08 (terçA)

Abertura: Dom Eduardo B. de Sales Rodrigues
Palestra: Misericórdia na Ótica Franciscana

Frei Vitório Mazzuco

17/08 (QuArtA)
Palestra: Confissão, o Sacramento da 

Misercórdia
Pe. William de Almeida

18/08 (QuintA)
Palestra: A Misericórdia de Deus é para todos

Pe. Carlos Alexandre da Silva
Dra. Regina Pissinato Camargo

19/08 (sextA)
Mesa Redonda: Deus é Misericórdia

Moderador: Frei Gilberto Marcos S. Piscitelli

ConviDA o PAPA FrAnCisCo
“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 de 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” (Misericordiae Vultus).

obrAs DA 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.

obrAs DA 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
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 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 
consagrai-nos 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.

Dentre as suas várias ações, a Pastoral da 
Criança tem uma campanha permanente 
chamada “Antibiótico: primeira dose imediata”, 
que tem o objetivo de alertar a população 
sobre a importância de ministrar a primeira 
dose de antibiótico nas unidades básicas de 
saúde logo após a consulta, em especial, nos 
casos de crianças com suspeita de pneumonia. 

“Quanto mais cedo começar o tratamento, 
mais fácil é a cura” é a mensagem da campanha 
que está fazendo uma grande mobilização da 
sociedade, com voluntários e articuladores da 
Pastoral da Criança nos conselhos municipais 
de saúde de todo o país. Por meio de diversos 

materiais (cartazes, banners, vídeos, programas 
de rádio, entre outros), elaborados para 
conscientizar a população sobre a importância 
da administração do antibiótico em casos de 
infecções respiratórias agudas, aqui você ficará 
sabendo mais detalhes sobre essa iniciativa 
que está ajudando a salvar muitas vidas, 
especialmente com relação à pneumonia, uma 
das principais causas de morte de crianças até 
1 ano.

Médicos e profissionais de enfermagem 
devem garantir que a primeira dose de 
antibiótico seja dada ainda no posto de saúde 
e instruir os pais a darem todas as doses 

corretamente em casa.
A pneumonia é uma infecção respiratória 

grave. Se a criança não receber o tratamento 
certo e a tempo, pode morrer. Por isso quando 
a criança apresentar algum sinal de infecção 
respiratória, a mãe, pai ou familiar deve ser 
orientado para que:

• leve ao médico o mais rápido possível;
• continue a amamentar;
• dê os medicamentos na dose, nos horários 

e pelo tempo recomendado pelo médico;
• volte ao serviço de saúde no dia marcado 

ou a qualquer momento, se o bebê não 
apresentar melhora ou piorar.

seMAnA De MiseriCórDiA

QuAnto MAis CeDo
CoMeçAr o trAtAMento,

MAis FÁCiL É A CurA.

AntibiótiCo: 1ª Dose iMeDiAtA

<ano da misericórdia>

<pastoral da crinça>
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Você gostaria de usar 
o espaço da Revista 

Chuva de Rosas para 
uma homenagem?

Entre em contato 
conosco!

pascom@paroquiasantarita.com.br

REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO<dízimo>
Por Humberto Matavelli

A alegria de participar da comunidade 
é um fruto que todos os membros de uma 
paróquia devem sentir, de modo especial 
aqueles que se conscientizaram da importância 
de sua contribuição e se tornaram dizimistas. 
Ao entregar o Dízimo o dizimista experimenta 
uma maravilhosa sensação de dever cumprido 
e de direito usufruído. Porque o Dízimo é um 
dever, mas é também um direito. Se em suas 
casas os filhos tem ao mesmo tempo o direito 
e o dever de contribuir para sustentar a família, 
também na comunidade acontece o mesmo. 
Os paroquianos são corresponsáveis pela vida 
da paróquia e, não só participam das liturgias 
e eventos realizados como se quotizam para 
sustentar com o donativo de uma parte de 
seu tempo, de seus talentos e de seus bens 
materiais para que a obra de evangelização seja 
propagada.

E, parafraseando uma criativa peça 
publicitária… Isso não tem preço!

Não podemos deixar de progredir 
na consciência sobre o nosso papel na 
comunidade. Estamos construindo juntos o 

nosso céu e estamos contribuindo para que 
outras pessoas distantes ou que se afastaram 
da nossa religião percebam o chamado 
que Deus lhes faz insistentemente e assim 
experimentem a vida nova que traz a conversão 
e a convivência fraterna entre irmãos – filhos do 
mesmo Pai Celeste.

Quanto mais conscientes, mais nos 
sentimos corresponsáveis pelo dinamismo da 
comunidade e mais contribuimos em todos 
os sentidos para que o Evangelho, de fato, seja 
proclamado a todas as gentes.

Às vezes a missão pode ser cansativa 
e penosa, mas ninguém se lamenta por 
desgastar-se quando a finalidade é evangelizar.

Assim como Maria cantou o seu 
Magnificat reconhecendo as maravilhas de 
Deus operadas através de sua humildade, 
também nós devemos entoar um hino de 
gratidão pelas maravilhas que Deus continua 
operando na vida da Igreja e na vida de cada 
um de seus fiéis.

O Senhor faz por nós maravilhas, Santo é o 
seu nome!

CoM o DíziMo, ProCLAMAr As MArAviLhAs De Deus
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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

<aconteceu>
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encontro de Jovens com Cristo

(15) 99707-2798
3233-8194

Fisioterapia e Acupuntura 
Domiciliar

ricardo Florentino 
Pedroso
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Padres Manoel e Wilson recebem títulos de Cidadão emérito
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os notÁveis
eConoMistAs

O Economista é o profissional que 
explica todos os fenômenos econômicos.

CoMo É o eConoMistA
O Economista é uma pessoa curio-

sa, observadora e investigadora, é comu-
nicativa e hábil em negociar, debater e 
convencer, e em trabalhar em equipe. É 
organizada e objetiva, Tem boa memória, 
capaz de analise e avaliação. Muito interes-
sada pelas questões sociais e tem o dom 
de liderança. É hábil na escrita, na mate-
mática, em finanças, em informática e em 
língua estrangeira, especialmente o inglês. 
Interessada em buscar atualização em no-
vos conhecimentos sobre a economia da 
sua cidade, da sua região, do seu estado, 
do seu país e dos outros países. 

CoMo É o trAbALho
Do eConoMistA

Trabalha com assuntos relacionados 
ao patrimônio de pessoas, organizações 
empresariais, sociais e governamentais, 
com o objetivo de construí-lo, aumenta-lo 
e conservá-lo. Para isso ele pesquisa e in-
vestiga a produção, a distribuição e o con-
sumo mais eficiente dos bens da socieda-
de... A terra, o trabalho e a matéria prima... E 
de todos os tipos de prestação de serviço. 
Pode se dedicar a questões, nacionais e 
internacionais e também a problemas de 
pequenas empresas ou investidores indi-
viduais. Ajuda a criar novos produtos em 
todos os setores da economia... Agricultura, 

pecuária, mineração, indústria, comercio e 
governos... Elabora planos de cargos e sa-
lários. Faz estudo das mudanças políticas e 
das variações do mercado e da moeda em 
relação às atividades. Analisa o melhor mo-
mento para um negócio, os vários finan-
ciamentos, as taxas de juros, os incentivos, 
os recursos financeiros disponíveis. Ajuda a 
definir preços, calcula o tempo de retorno 
de possíveis investimentos, a rentabilidade, 
a possibilidade de exportação e importa-
ção. Então, elabora planos para evitar ou 
solucionar problemas financeiros, econô-
micos e administrativos. Pode fazer previ-
sões mercadológicas sempre baseadas em 
dados, estatísticas econômicas e fatos his-
tóricos indicando todas as possibilidades 
de negócio, de acordo com a realidade... 
Tudo para tomada de decisão mais segura 
do cliente.

onDe o eConiMistA trAbALhA
Com a amplitude dos seus conhe-

cimentos e o seu status social elevado o 
Economista pode trabalhar em todos os 
setores da economia. Pode trabalhar em 
todas as organizações privadas, municipais, 
estaduais, federais e instituições financei-
ras. Pode trabalhar como consultor autô-
nomo, como orientador financeiro, auditor 
de gestão e mediador entre organizações, 
Pode especializar-se em alguma área da 
economia... Trabalho, Política monetária, 
História econômica, Ciclos econômicos... 
Pode ser pesquisador em institutos, lecio-

nar em universidades, escrever artigos e 
livros. Dedicar-se a mercado de ações, eco-
nomia internacional, comércio exterior, im-
portação e exportação, planejamento eco-
nômico, economia doméstica, matemática 
financeira, história do desenvolvimento 
econômico, etc.

PArA ser uM eConoMistA
O Economista inicia a sua formação 

durante quatro anos em Curso Superior de 
Economia ou de Ciências Econômicas. Para 
ampliar as oportunidades profissionais é 
indispensável participar de vários cursos 
de especialização, de mestrado e douto-
rado. Adquirir habilidade em computação, 
participar de cursos ou experiência de in-
tercambio para conhecimento de línguas 
estrangeiras, especialmente da língua in-
glesa. Fazer estágios.

CuriosiDADes
• O trabalho do Economista existe des-

de a Antiguidade na Índia, na Grécia, na 
Idade Média, e no século XVIII entre os 
franceses que são responsáveis por muitas 
teorias ainda seguidas. 

• A Ciência Econômica apareceu com o 
livro “A Riqueza das Nações”, de Adam Smi-
th,em 1776, quando foi criada a Escola de 
Economia Política Inglesa. 

• A profissão de Economista foi re-
gulamentada no Brasil em 1951, com o 
Lei n° 1.411. e ele deve ser registrado em 
um dos Conselhos Regionais de Eco-
nomia para poder trabalhar. FONTES INTERNET

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 13 de

Agosto é o Dia

do economista
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<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

PARA REFLETIR!
Existe o tempo quantidade e o tempo 
qualidade. Romualdo tinha pouca quan-
tidade de tempo, mas ele o qualificava. 
A sobrevivência econômica é um dado 
impossível de ignorar. No entanto, uma 
avaliação correta mostrará que outras 
coisas também são importantes. Mais 
tarde, se os pais, angustiados, se pergun-

tarem: onde foi que erramos? O que fi-
zemos? Talvez a resposta passe por este 
ponto:
O que foi mesmo que deixamos de fazer?
E para você o que é mais importante: a 
novela, o futebol ou o dever de escola 
do filho?
Fale com seu filho quando ele quiser ou-
vi-lo. É possível que amanhã seja tarde !

Dona Rejane, a diretora, insistiu na ne-
cessidade de os pais comparecerem às 
reuniões do colégio, mesmo sabendo que 
muitos deles não podiam ir.

A diretora ficou surpresa quando Ro-
mualdo explicou, na sua humildade, que 
ele quase não tinha chances de falar com 
o filho.

Era a primeira vez que o pedreiro Ro-
mualdo comparecia a uma reunião da 
escola.

Ele saía muito cedo para trabalhar e, 
à noite, quando voltava o filho já estava 
dormindo. Assim mesmo, ia até a cama 
dele e dava-lhe um beijo. E para que seu 
filho soubesse da visita e do beijo, dava 
um nó na ponta do lençol que o cobria.

De manhã, ao acordar, ficava sabendo 
do carinho do pai. E dona Rejane se deu 
conta de que o filho de Romualdo era um 
dos melhores alunos da escola e sempre 
dissera ser muito amado pelos pais.

O tempo é muito importante na edu-
cação dos filhos. Mas o tempo não é tudo.

Há pais e mães que tem muito tempo 
para ficar em casa com os filhos, sem que 
isso em nada resulte de positivo.

Quando a novela, o futebol ou mes-
mo o trabalho ocupam todo o tempo, de 
nada adianta a presença física.

Romualdo foi um exemplo para todos 
os pais de escola.

reForMA nA PreviDÊnCiA

Bem amigos, nesta edição, o assunto de 
hoje é sobre previdência.  

Certamente por várias décadas não 
damos importância para o amanhã. Mas 
uma hora a idade chega e todos merecemos 
o abençoado repouso. 

A Previdência Social foi criada para a 
finalidade de oferecer uma colaboração 
remuneratória para os trabalhadores que 
contribuíram com seu “lavoro” por 30 ou 35 
anos. 

Desde sua criação, já houve diversas 
reformas. Mas agora, o Governo em sentido 
amplo, pretende mais uma empreitada 
e com isso há possibilidades de fortes 
emoções por aí. 

É bom lembrarmos que os portadores 
de aposentaria atualmente gozam do direito 
adquirido. Mas os trabalhadores que estão 
ativos devem ficar atentos as mudanças. 

A proposta de reforma da Previdência 

o beiJo Do PAi

Social deve definir que trabalhadores com 
até 50 anos de idade terão de aposentar 
com uma idade mínima de 65 anos, no caso 
de homens, e possivelmente de 62, para 
mulheres. Para quem estiver acima desta 
faixa etária, haverá uma regra de transição.

Neste período de transição, ainda será 
negociado de quanto deve ser o pedágio 
para que o trabalhador possa se aposentar, 
de 40% ou 50%. Ou seja, se um trabalhador 
estiver a um ano da aposentadoria, ele teria de 
esperar mais seis meses para ter o benefício. 
Esta regra de transição deve durar 15 anos 
para interromper a trajetória de crescimento 
elevado do déficit da Previdência, que neste 
ano vai chegar aproximadamente em R$ 150 
bilhões.

No caso das mulheres, a ideia é que, 
no final do período de transição, a idade 
de aposentadoria delas seja a mesma dos 
homens. O Governo Federal já se posicionou 

favorável que as mulheres tenham uma 
pequena diferença, de dois a três anos, na 
idade requisitada para aposentadoria em 
relação à dos homens.

Temos que ficar de olho vivo, pois o 
direito não acolhe quem dorme. “Não vamos 
perder o trem.” 

 Desejo um abençoado agosto para 
todos com as bênçãos de 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

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

 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.

Dia 09 de Setembro 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

Dia 16 de Agosto às 15h

Aferição da pressão arterial
e controle da glicemia

Dia 25/Agosto às 8h

mISSA dOS ENFERmOS

Dia 30/Agosto após a Missa

TERÇO dOS HOmENS

FESTA dA PIzzA

Dia 27/Agosto às 19h30

INíCIO dAS NOVAS TuRmAS
dO CRISmA

Dia 18/Agosto às 19h

mÃE RAINHA

Chegada dia 28/Agosto às 19h e partida dia 02/Setembro 
às 14h para a Paróquia N. Senhora Medianeira

VISITA dA ImAgEm
PEREgRINA dA mÃE RAINHA dE SCHOENSTATT

Data: 03/Setembro
Convites: R$ 25,00

Sabores (pizza semi-pronta):
Calabresa, Mussarela e Bauru.

Retirada: das 15h às 21h
Local: R. Bartolomeu de Gusmão, 311

Seminário sobre a Família
Dias 22 e 29 de Agosto
às 19h30

gRuPO dE ORAÇÃO
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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, 986 - Sorocaba
(15) 3232-6146

Dr. Paulo Henrique Mobaier
CRO 53510

Dr. Adriana A. Estevam Mobaier
CRO 56880

BemMais
Odontologia

<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho Com fé, luto para ser uma

pessoa sempre melhor!
José nasceu em Barretos, mas com apenas 

dois meses de vida mudou-se para Sorocaba 
com seus pais Francisco (in memoriam) e Maria 
de Lourdes. “Os meus pais são os amores da 
minha vida, são os pais que Deus me deixou 
escolher para viver aqui na terra”. 

José sempre morou em fazendas, pois 
seu pai era caseiro. Ao lado dos 6 irmãos, 
Maria Aparecida, Maria José, Maria Isabel, 
Roberto, Rubens e Renato, ele se divertiu com 
brincadeiras simples, mas muito divertidas, 
como jogando bola, nadando escondido dos 
pais, jogando bolinha de gude etc. “Foi uma 
fase maravilhosa! A nossa família sempre foi 
muito simples, e nós passamos por muitas 
dificuldades. O que mais me marcou nessa 
época foi ganhar minha primeira bicicleta, que 
meus pais compraram com muito sacrifício 
por conta da nossa realidade financeira. Eles 
realizaram o meu sonho e eu serei eternamente 
grato por isso”.

Na adolescência, José também passou por 
dificuldades. “As escolas eram sempre muito 
longe, o que dificultava os nossos estudos. Mas, 
graças a Deus, eu e meus irmãos tivemos uma 
educação muito boa dos nossos pais. Com 
14 anos, eu comecei a trabalhar na fazenda e 
ajudar na renda da casa. Eu levantava todos os 
dias as três da manha, de segunda a segunda, 
para tirar leite. Meu pai ficava com dó e, às 
vezes, me deixava folgar um dia da semana. Eu 
aprendi muito com ele, como, por exemplo, o 
de fazer o serviço como se fosse o dono, com 
carinho, pois desta forma o dinheiro recebido 
seria abençoado por DEUS”.

Na juventude, José começou a entender 
que seus pais sempre queriam o melhor para 
ele e os irmãos. “Eles mudavam de fazenda em 
fazenda sempre com muita luta e sacrifícios 
para conseguir guardar uma reserva. Em 
meio a essas mudanças, em 1985, apareceu 
uma oportunidade perto de Votorantim. 
Eu aproveitei que era próximo da cidade e 
comecei a fazer cursos profissionalizantes. 
Aos 18 anos, saí da área rural e tive o meu 
primeiro emprego na cidade como balconista 
de padaria. Desde então, não parei de buscar 
novos conhecimentos. Hoje, graças a DEUS, 

sou formado em técnico em logística”. 
Neste mesmo ano, José foi a um baile e 

conheceu Tânia, com quem namorou por dois 
anos. “Nós nos casamos no dia 24 de outubro 
de 1987, na igreja Santa Rita de Cássia, em uma 
cerimônia linda realizada pelo nosso querido 
Diácono Osvaldo Bistão (in memoriam)”.

No começo do casamento, eles moraram 
de aluguel, mas logo receberam um convite 
do avô (in memoriam) e avó da Tânia para 
morar com eles. “Nós trabalhávamos muito e 
fazíamos muitas economias para conseguir 
construir a nossa casa. Com muita dedicação, 
conseguimos e hoje é um orgulho morar em 
nossa casa e ter a presença da avó da Tânia 
morando conosco”. 

Em 1993, José e Tânia começaram a 
frequentar as missas de finais de semana da 
igreja Santa Rita e logo realizaram o Encontro 
de Casais com Cristo. “Desde este momento, 
não paramos mais de participar na igreja. Nós 
já frequentamos a pastoral dos noivos, pastoral 
familiar, fomos festeiros, coordenamos a festa 
das nações e, hoje, somos ministro da eucaristia. 
Na igreja, a presença de Deus é muito forte, por 
isso fazemos tudo com muito amor, carinho e 

respeito”.
Em 1990 e 1996, o casal recebeu lindas 

bênçãos. “A Tânia é uma esposa maravilhosa e 
batalhadora, ela sempre me apoia em tudo e 
compartilhamos muitos sonhos. E dois desses 
sonhos foram realizados com o nascimento 
das nossas filhas Amanda e Giovana, que são 
grandes bênçãos em nossas vidas e sempre nos 
deram muito orgulho. Hoje, Amanda é formada 
em biomédica e Giovana cursa faculdade de 
matemática”. 

Para José e Tânia, Deus é tudo na vida deles. 
“Ele é o Nosso Criador, a base de tudo. Deus nos 
dá muitas oportunidades para que tenhamos 
uma vida simples aqui nesta escola que é a 
terra, e com fé lutamos para sermos pessoas 
melhores para Ele. Gostamos muito de estar 
presentes na igreja, com os nossos amigos 
e, também, prontos para acolher quem está 
chegando”. 

Para finalizar, o casal nos conta o seu 
grande desejo, com um lindo sorriso no rosto: 
“Queremos ver nossas filhas sempre muito 
bem na profissão que elas escolheram e viajar 
com elas de avião, mas ainda precisamos de 
coragem para isso”.

Você gostaria de usar 
o espaço da Revista 

Chuva de Rosas para 
uma homenagem?

Entre em contato 
conosco!

pascom@paroquiasantarita.com.br

nascido em barretos/sP, no dia 26 de outubro de 1968,
José Alves Faria é nosso perfil nesta edição.
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<motivação>
Por Luis Marins

Após uma vitoriosa batalha, havia o 
“Triunfo”. Triunfo era uma das maiores 
solenidades da antiga Roma e a maior 
recompensa dada aos generais vitoriosos. Os 
Generais Romanos vitoriosos – o Triunfador 
– vestido de púrpura com uma coroa de 
louros na cabeça sentado num magnífico 
carro puxado por quatro cavalos brancos 
era conduzido em pompa ao Capitólio 
romano, precedido por senadores, rodeado 
por parentes e amigos, seguido por todo o 
seu exército e por um grande número de 
cidadãos.

Adiante dele iam os despojos dos 

inimigos vencidos – quadros, objetos de arte 
das províncias que tinha conquistado. Com 
correntes de ouro e prata iam à frente os reis 
e os chefes inimigos subjugados, prisioneiros. 
Atrás iam as vítimas que deveriam morrer. 

Durante essa cerimônia, para abater 
um pouco o orgulho que um aparato tão 
deslumbrante pudesse inspirar ao triunfador, 
um escravo, colocado atrás dele, no mesmo 
carro, juntava uma voz discordante às 
aclamações da multidão e fazia ouvir cantos 
mofadores e palavras satíricas: “Lembra-te 
que és homem, gritava ele ao vitorioso: 
“Cautela (cuidado) não caias!” – “Cave ne 

cadas” (em latim).
Mais uma vez nos ensina a história – a 

mestra da vida! Mais uma vez nos ensinam 
os romanos. Aquele escravo, junto ao 
triunfador, repetia a ele aquele alerta para 
que no meio da embriaguez da glória, o 
general romano não se esquecesse de sua 
condição humana. Para que tanta pompa 
e circunstância não o fizesse pensar ser 
um “deus” ou alguém dotado de poderes 
divinos. O escravo repetia incessantemente 
o “Cave ne cadas” para que o general romano 
se lembrasse de que muitas vezes a queda 
segue de perto, o triunfo.

“CAuteLA! não CAiAs” CAve ne CADAs

<cantinho da criança>

MÊs voCACionAL
Estamos no Mês Vocacional, tempo de reflexão e pensar em nossa vocação: 

“como podemos servir a Deus?”, “o que Deus quer de mim?”. Vocação não se 
aprende, é algo que nascemos com ela e vamos descobrindo aos poucos.

QuAL A suA voCAção?
 Pergunte para seus pais, avós, catequistas e para o padre como eles 

descobriram a vocação deles. Como foi o chamado para servir a Deus?
Pense a respeito e escreva aqui qual você acha que é a sua vocação:

minha vocação é . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

"Deus, quando criou você, tinha um 
propósito definido para sua vida."

Monsenhor Jonas Abib


