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<editorial>

Por Pe Manoel Júnior

Neste mês de setembro, tempo em que 
damos destaque à Bíblia, Palavra de Deus, a 
liturgia põe em evidência, em um dos domingos, 
os opressores, os corruptos e os fraudulentos. 
Um tema bastante oportuno, tendo em vista 
o momento em que vivemos e já próximo às 
eleições.

O profeta Amós denuncia a malícia dos que 
até observam o Sábado, “praticam” a religião 
externamente, mas passam o dia do Senhor 
maquinando fraudes contra o povo pobre. Em 
vez de pensarem em Deus e rezarem ao Pai “que 

mais espertos do que os que pertencem à luz”. Isso 
não é Lei de Deus, é desgraça da História. É preciso 
reverter o quadro. Ter o mesmo empenho, a 
mesma vontade, o mesmo espírito de criatividade 
na prática do bem. “Se vocês não forem fiéis no 
uso do dinheiro injusto (nas coisas deste mundo) 
quem lhes confiará o verdadeiro bem?... O (a) 
leigo (a) que cuida tão bem dos seus bens, de sua 
profissão, de seus interesses materiais, familiares, 
precisa pôr a serviço da Igreja, na Igreja e no 
mundo, sua capacidade de reflexão e ação.

A exortação dos bispos é sinal de esperança. 
Ainda há tempo. Clero, laicato, arcebispo, padres, 
homens e mulheres, religiosos e religiosas, casados, 
jovens e adultos, profissionais e trabalhadores – 
todos, povo de Deus e gente da Igreja, devemos 
unidos levar avante o anúncio e a experiência do 
Reino de Deus.

Afinal, estamos a serviço de todos os homens 
e mulheres que estão no mundo. É o que nos 
ensina São Paulo: “Deus nosso Salvador quer 
que todos os homens sejam salvos”. Também 
homens e mulheres de hoje, que estão no mundo 
conosco, agora.

resumiu toda a lei no amor a Deus e ao próximo”, 
ficam ansiosos esperando passar o dia santo, para 
voltarem aos seus negócios escusos, “falsificando 
a balança”.

Já S. Lucas, nos mostra a esperteza do 
administrador desonesto, que vivia “esbanjando 
os bens” de seu senhor. Demitido do cargo, o 
corrupto saiu fraudando o patrão, reduzindo 
injustamente a dívida da turma para granjear 
sua amizade e seu amparo. “E o senhor elogiou 
o administrador desonesto porque agiu com 
esperteza”, diz a parábola. A parábola não diz 
que sua desonestidade foi elogiada; diz que foi 
louvada sua esperteza. Para entender o sentido 
da história é bom lembrar o que disse alguém: “Os 
maus fazem tão bem o mal; os bons fazem tão 
mal o bem”.

Padres e leigos são incentivados a estudar, 
nestes dias, o documento publicado pelos bispos 
do Brasil sobre os cristãos leigos e leigas na 
Igreja e na sociedade. Nesta hora de um mundo 
secularizado, sem religião, cheio de conflitos 
e destruidor de vida, é urgente que ressoe, de 
novo, e mais forte, a pregação daquele que veio 
para nos dar a Vida, com abundância, na paz e na 
fraternidade dos que descobrem Deus como Pai 
misericordioso.

“E o Senhor elogiou o desonesto porque 
agiu com esperteza”. E também lamentou a 
incapacidade dos honestos contatando, com 
amargura, “que os que pertencem ao mundo são 

APRENDENDO ATÉ COM OS CORRUPTOS
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LEITURA
Setembro/2016

EXCURSÃO
Divino Pai Eterno

VIAGEM PARA TRINDADE

Saída: 17/11
Retorno: 20/11

01 LC 5,1-11

02 LC 5,1-11

03 LC 6,1-5

04 LC 14,25-33

05 LC 6,6-11

06 LC 6,12-19

07 LC 6,20-26

08 MT 1,1-16.18-23

09 LC 6,39-42

10 LC 6,43-49

11 LC 15,1-32

12 LC 7,1-10

13 LC 7,11-17

14 JO 3,13-17

15 JO 19,25-27

16 LC 8,1-3

17 LC 8,4-15

18 LC 16,1-13

19 LC 8,16-18

20 LC 8,19-21

21 MT 9,9-13

22 LC 9,7-9

23 LC 9,18-22

24 LC 9,43B-45

25 LC 16,19-31

26 LC 9,46-50

27 LC 9,51-56

28 LC 9,57-62

29 JO 1,47-51

30 LC 10,13-16

<evangelizando>

Por Nelma F. C. Almeida

Vamos neste mês refletir sobre a Obra de 
Misericórdia espiritual: “dar bons conselhos.”

Todo cristão a exemplo de Jesus deve 
aconselhar com palavras e atitudes.

Ouvi uma vez, uma história sobre um sábio 
que foi procurado por um senhor diabético que 
lhe pediu conselhos para deixar de consumir 
açúcar. O sábio pediu que ele voltasse dali 15 dias. 
O homem foi embora um pouco decepcionado, 
mas resolveu aguardar o prazo estabelecido. 
Passado 15 dias, o homem retornou e então, o 
sábio lhe deu o conselho solicitado. Curioso, o 
homem questionou o sábio sobre a demora da 
resposta, foi quando o sábio respondeu que ele 
pediu aquele prazo porque primeiro ele precisava 
deixar de comer açúcar, para depois poder 
aconselhá-lo.

Assim deve ser nossa atitude de cristãos. 
Ao darmos um conselho primeiro precisamos 
colocá-lo em prática.

Papa Francisco numa atitude de misericórdia 
com seu rebanho, na época da quaresma deixou 
para nós alguns conselhos para que possamos 
viver melhor:

1. Sorrir, um cristão é sempre alegre!
2. Agradecer (mesmo se não “precisar” fazê-lo).

3. Lembrar aos outros que você os ama.
4. Cumprimentar com alegria essas pessoas 

que você vê todos os dias.
5. Ouvir a história do outro sem preconceito, 

com amor.
6. Parar para ajudar quando alguém precisar.
7. Incentivar quem está desanimado .
8. Alegrar-se pelas qualidades ou realizações 

dos outros.
9. Juntar as coisas que você não vai mais usar 

e dar a quem precisa.
10. Ajudar quando necessário para que outro 

descanse.
11. Corrigir com amor, e não calar por medo.
12. Ter bons detalhes com os que estão perto 

de você.
13. Limpar o que eu uso em casa.
14. Ajudar os outros a superar os obstáculos.
15. Ligar para os pais, falar mais com eles.

Muitas são as pessoas que encontramos pelo 
caminho e que precisam da nossa ajuda e do 
nosso olhar. Que neste mês possamos nos esforçar 
para estarmos abertos as necessidades do outro, 
pois somente através do outro conseguimos 
atingir a santidade.

DAR BONS CONSELHOS...

Falar c/ Valdete: 3016-7138
98118-9224 / 99177-2108
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QUANDO O APAGÃO ACENDEU AS FAMÍLIAS

<política>

Em Junho de 2016 a população 
sorocabana e região foram surpreendidas por 
um apagão que durou cerca de doze horas. 
A cidade toda ficou sem energia. O trânsito, 
até que as pessoas retornassem para suas 
casas ficou caótico, porém quando a maioria 
das pessoas conseguiram chegar em seus 
destinos, a cidade parou.

Não havia ninguém nas ruas. Bares e 
restaurantes fechados . Tudo era escuridão.

E nessa hora parece que houve mágica 
no interior de muitos lares. Acendeu a luz 
da aproximação e do diálogo nas famílias 
sorocabanas.

À família neste momento não restou outra 
opção se não ficar uns com os outros.

Não havia celulares, telefone e 
computadores. Todos buscavam por velas, 

lanternas e principalmente companhia.
No dia seguinte, ouvíamos as pessoas 

contar que brincaram e conversaram com 
seus filhos.

Pai ensinando filho a jogar rouba 
monte. Famílias jogando jogos de tabuleiro, 
cartas, stop. Lembra dessa brincadeira? 
Onde sorteávamos uma letra e seguíamos 
preenchendo diversas categorias com a letra 
sorteada. 

‘Puxa, como o apagão foi bom em minha 
casa’- essa foi a fala de uma mãe durante uma 
palestra que fui convidada a proferir sobre 
educação dos filhos no dia seguinte.

Durante a palestra as famílias foram 
se colocando e compartilhando suas 
experiências. E foi incrível, pois os relatos 
foram muito parecidos. Os pais brincaram, 

conversaram e ficaram com seus filhos. Os 
casais se uniram no diálogo.

Com o apagão parece que houve um 
resgate dos valores familiares, pois quando 
um pai ensina o filho a jogar um jogo da sua 
infância, ele também está resgatando valores.

Durante o encontro com as famílias 
neste dia, chegamos a conclusão de que não 
queremos outro apagão na nossa cidade, mas 
desejamos de todo coração a aproximação 
das famílias e que a luz do afeto e do diálogo 
mantenham-se acesos todos os dias.

E que pais jamais precisem de outro 
apagão para aproximar-se de seus filhos.

E que os filhos mantenham em vigor a 
chama acesa na noite do apagão.

E que os casais se unam sempre no amor, 
na cumplicidade e no diálogo.

<psicologia>

Por Lucimare Prestes Tomé

Política é a arte ou ciência da organização, 
direção e administração de Nações, Estados e 
Municípios.

Quando alguém diz que não tem nada 
a ver com a política, está esquecendo que 
isso tem consequências na sua vida: ter ou 
não ter emprego, transporte e escolas para os 
filhos, remédios e médicos suficiente na saúde 
pública, vaga no hospital, estradas melhores 
e alimento para todos. Tudo isso passa pelos 
caminhos da política.

A CNBB confeccionou uma cartilha para dar 
aos cristãos orientação para as eleições. 

Aqui vai algumas características para ser 
um bom eleitor:

É uma pessoa honesta: não vende 
seu voto, nem troca por benefícios pessoais 
(dinheiro, gasolina, favores, qualquer tipo de 
bens materiais, cargos, emprego e outros), nem 
por benefícios concedidos à família, ao grupo 

ou comunidade. Pensa no bem de todos.

Respeita os adversários políticos: 
embora tenha suas convicções pessoais 
respeita o fato de que outros possam penar 
diferente; dialoga, não impõe seu pensamento; 
na vitoria é discreto, não precisando apelar para 
a provocação ou humilhação dos adversários.

Deixa a liberdade de escolha: não 
obriga seus empregados, moradores de seu 
bairro, membros de sua comunidade ou igreja, 
familiares, amigos e colegas a votar em seu 
candidato; nao se serve de vantagens, mentiras 
ou pressões. em outras palavras, não fica 
“enchendo o saco” dos outros.

É racional, ponderado: avalia, analisa 
a pessoa do candidato (seu perfil) e quem o 
acompanha ou apoia e não se deixa influenciar 
por promessas eleitorais ou difamações baratas.

Tem coragem de denunciar: quando 
tem provas, denuncia ações de partidos e 
candidatos que desrespeitem a Lei Eleitoral.

Compromete-se com a comunidade: 
interessa-se pelo bem do município e dos 
cidadãos. Não apenas cumpre com seu dever 
de votar, mas procura acompanhar os eleitos 
no exercício do mandato.

É necessário que o eleitor preencha os 
requisitos apresentados. De nada adianta fazer 
generalizações do tipo: Ninguém presta, são 
todos ladrões ou política não se discute, ou 
ainda, eu anulo meu voto. A quem favorece 
esse pensamento? Favorece os maus políticos, 
é logico.

É possível distinguir a política (que é 
importante) da politicagem (que é o mau uso 
da política).

O CIDADÃO CONSCIENTE
PARTICIPA DA POLÍTICA

“A política é uma das formas mais altas da caridade, porque busca o bem comum”. (Papa Francisco)



Chuva de Rosas - Setembro de 2016 | 5

Você gostaria de usar 
o espaço da Revista 

Chuva de Rosas para 
uma homenagem?

Entre em contato 
conosco!

pascom@paroquiasantarita.com.br

<santo do mês>

5 DE SETEMBRO

MADRE TERESA DE CALCUTÁ

Seu nome era Anjeze Gonxhe Bojaxhiu, 
mais conhecida como Madre Teresa de Calcutá, 
nasceu em 27 de agosto de 1910, em Üsküp, 
então capital do Vilayet do Kosovo, subdivisão 
do Império Otomano. Tinha pais albaneses, 
numa família de três filhos, sendo duas moças 
e um rapaz. Considerava 30 de agosto, o dia 
em que foi batizada, como o seu “verdadeiro 
aniversário”. Sua cidade natal é hoje a atual 
Skopje, capital da República da Macedônia.

Ela entrou em 1928 para a ordem religiosa 
Irmãs de Nossa Senhora de Loreto, que tem 
sede na Irlanda, e passou a usar o nome Teresa 
em homenagem a Santa Teresa de Lisieux 
(Santa Teresinha do Menino Jesus).

Enviada a Calcutá, na Índia, foi professora 
durante muitos anos em uma escola para 
meninas de classe alta, antes de decidir servir 
a Deus através dos pobres. No início de 1948, 
se mudou para os bairros pobres de Calcutá, 
onde suas ex-alunas se tornaram, a seu lado, as 
primeiras Missionárias da Caridade.

Em 1952, ao observar uma mulher 
agonizante, abandonada na rua e com os pés 
atacados por ratos, ela sentiu uma profunda 
comoção e decidiu assumir uma nova tarefa: 
ajudar os mais pobres entre os pobres. Depois 
de procurar com insistência as autoridades da 
cidade, conseguiu a concessão de um antigo 
edifício para dar abrigo às pessoas que sofriam 
de tuberculose, desinteria e tétano, as quais 

nem os hospitais queriam atender. Pelo seu 
trabalho, ela foi laureada com o Prêmio Nobel 
da Paz em 1979. 

Morreu em 1997 aos 87 anos, de ataque 
cardíaco, quando preparava um serviço 
religioso em memória da Princesa Diana de 
Gales, sua grande amiga, que faleceu num 
acidente de automóvel em Paris. Tratado 
como um funeral de Estado, vários foram 
os representantes do mundo que quiseram 
estar presentes para prestar homenagem. As 
televisões do mundo inteiro transmitiram ao 
vivo durante uma semana, os milhões que 
queriam vê-la no estádio Netaji. Encontra-se 
sepultada em Motherhouse Convent, Calcutá, 
Bengala Ocidental na Índia.

MILAGRES E CANONIZAÇÃO
Em 19 de outubro de 2003, foi beatificada 

pelo Papa João Paulo II, pelo milagre de cura 
de Monika Besra, uma mulher de 30 anos que 
sofria de um tumor abdominal.

Ela se curou depois que as irmãs da 
congregação a presentearam com uma 
“medalha milagrosa” da Virgem, que antes havia 
sido usada pela beata falecida em 1997, aos 87 
anos.

A canonização veio através do milagre de 
cura do brasileiro Marcilio Haddad Andrino, 
que tinha múltiplos pontos de inflamação no 
cérebro.

Quando Andrino sofreu em 2008 os 
abscessos cerebrais, dos quais médicos 
disseram que ele não iria se recuperar, sua 
família rezou para Madre Teresa. Ele conta que 
seu estado de saúde piorou ao ponto de ter 
sofrido para conseguir andar ao altar durante 
seu casamento, em setembro de 2008. Em 
dezembro foi levado inconsciente para hospital.

O brasileiro estava com uma cirurgia 
cerebral marcada, mas acordou sem dores de 
cabeça pouco antes da operação e o médico 
afirmou que uma intervenção médica não seria 
mais necessária.

O Papa Francisco proclamou Madre 
Teresa de Calcutá como santa no Jubileu da 
Misericórdia, no dia 4 de setembro desse mês, 
em uma missa de canonização celebrada 
na praça de São Pedro, no Vaticano, frente a 
100 mil fiéis. “Declaramos a beata Teresa de 
Calcutá santa e a inscrevemos entre os santos, 
decretando que seja venerada como tal por 
toda a Igreja”, afirmou Francisco.

ORAÇÃO À MADRE
TERESA DE CALCUTÁ

(Oração rezada pela família de Marcílio,
passada pelo Padre Elmiran Ferreira)

“Madre Teresa de Calcutá, tu permitiste ao 
sedento amor de Jesus na Cruz tornar-se uma 
chama viva dentro de ti. Chegaste a ser luz do 
Seu amor para todos. Obtém do coração de 
Jesus... (pedido).

Ensina-me a deixar Jesus penetrar e 
possuir todo o meu ser, tão completamente, 
que a minha vida também possa irradiar a Sua 
luz e amor para os outros.

Amém.

NOVENA DE EMERGÊNCIA
DE MADRE TERESA

Essa novena era feita com frequência 
pela Madre Teresa. A novena consiste apenas 
em rezar durante nove dias a oração de São 
Bernardo, “Lembrai-vos, com o propósito da 
oração em mente.

Confiante de que seria atentida, Madre 
Teresa acrescentava um dia a mais na novena, 
como gratidão, pois tinha certeza de que seria 
atendida pela misericórdia Divina.

LEMBRAI-VOS
Lembrai-vos, ó puríssima Virgem Maria, 

de que nunca se ouviu dizer que algum dos 
que recorreram à vossa proteção, imploraram 
a vossa assistência e clamaram por vosso 
socorro tenha sido por Vós desamparado.

Animado eu, pois, com igual confiança, 
a Vós, ó Virgem entre todas singular, como 
à Mãe recorro, de Vós me valho e, gemendo 
sob o peso dos meus pecados, me prostro 
aos vossos pés.

Não rejeiteis as minhas súplicas, ó Mãe do 
Verbo de Deus humanado, mas dignai-Vos de 
as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos 
rogo.

Amém.
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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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Visita de Nossa Senhora da Ponte

Visita da Capelinha da Mãe Admirável de Schoenstatt

Festa da Pizza na Paróquia Santa Rita

(15) 99707-2798
3233-8194

Fisioterapia e Acupuntura 
Domiciliar

Ricardo Florentino 
Pedroso
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Dia do CatequistaTerço dos Homens Dia das Religiosas

Homenagem aos pais das crianças da Pastoral da criança
No dia 13 de agosto tivemos a participação 

de muitos pais na pastoral da criança, os quais 
foram homenageados pelos seus filhos com 
uma lembrança comemorando assim o dia 
dos pais. 

Também tivemos a apresentação de duas 
crianças que foram cadastradas na pastoral, a 
Jennifer Layane Lopes Ribeiro e a Maria Clara 
da Silva. Foram recebidas com muito amor e 
uma bonita mensagem de acolhimento.

Foi uma manhã alegre e como sempre 
com a presença de Deus.
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VOCE JÁ SE ANIMOU

DANÇANDO
O FREVO?

O Frevo brasileiro pernanbucano foi 
declarado pela UNESCO, no ano 2012 em 
Paris -França, PATRIMONIO CULTURAL IMA-
TERIAL DA HUMANIDADE. 

É maifestação de arte do grande es-
petáculo do carnaval de Olinda em Recife, 
considerado o mais popular do Brasil

O FREVO É ANIMADOR
O Frevo é uma dança e um ritmo 

musical acelerado, apenas tocado por uma 
banda, especialmente para dançar sem 
cantar, no carnaval. É criação musical de 
compositores inspirados nos ritmos ace-
lerados das bandas militares, feito espe-
cialmente para estimular a animação nos 
foliões... E consegue! Ele mistura vários rit-
mos....Marchinha, maxixe, dobrado, polca e 
elementos da capoeira... 

DE ONDE VEM A PALAVRA FREVO
O Frevo faz parte da cultura do 

povo nordestino e sua origem é no estado 
de Pernambuco entre o final do século XIX 
e o início do século XX A palavra Frevo vem 
do verbo ferver, que na pronúncia do povo 
virou “frever”, significando efervescência, 
agitação, rebuliço, aperto no meio do povo 
que vai e vem em direções opostas duran-
te o carnaval, como se seus pés estivessem 
dançando o Frevo em água fervendo... Seja 
junto com toda a multidão divertindo e 

dançando freneticamente... Ou como os 
passistas que se apresentam de maneira 
acrobática, num número de 120 passos 
complexos já catalogados, misturando pas-
sos de balé, capoeira e cossacos com rodo-
pios, gingados, passos miúdos e malabaris-
mos, sempre com uma sombrinha colorida 
e aberta, numa das mãos. A palavra Frevo 
foi publicada pela primeira vez em 09 de 
Fevereiro de 1907, no Jornal “Pequeno”. Foi 
por isso, que em 09 de Fevereiro de 2007 a 
Prefeitura do Recife comemorou 100 anos 
do Frevo no carnaval brasileiro.

E O FREVO ESPALHOU-SE
POR TODO O BRASIL

Depois que o Frevo nasceu em 
Pernambuco logo espalhou-se pelo Brasil. 
E de acordo com os costumes de cada re-
gião brasileira apresenta estilos diferentes 
de musica e de dança, que a partir de 1930 
ficaram três tipos... Frevo-de-Rua, apenas 
instrumental, especial para dançar e toca-
do com pistões e trombones em sons agu-
dos... Frevo-de-Bloco, nascido nas serena-
tas realizadas durante o carnaval, no início 
do século XX e tocado com instrumentos 
mais suaves como banjos, violões, cava-
quinhos e clarinete... Frevo-Canção, com 
ritmo mais lento, parecido com marchinha 
carioca, que sempre tem uma introdução 
tocada e uma parte cantada que começa e 

termina com um refrão.

CURIOSIDADES SOBRE O FREVO
• O carnaval do Frevo até hoje é 

feito por famílias ou por comunidades da 
cidade ou dos bairros sem a presença de 
samba-enredo, escolas de samba ou trios-
-elétricos... Somente o povo e os músicos.

• Os músculos mais requisitados na 
dança do Frevo são os das pernas, e os do 
abdômen.

• Jogadores de capoeira abriam 
caminho para os músicos passarem pela 
multidão, nas costumeiras disputas entre 
blocos de Frevo, para intimidar e proteger 
seu estandarte. Daí os passos inspirados na 
capoeira.

• Cabos de velhos guarda-chuvas 
eram armas contra blocos rivais. Daí a som-
brinha colorida numa das mãos.

• Quando as primeiras notas do 
Frevo Vassourinhas são ouvidas no carna-
val pernambucano, a multidão ergue os 
braços e grita e dança freneticamente.

• O Galo da Madrugada é um bloco 
carnavalesco que preserva as tradições lo-
cais. Eles tocam e desfilam sem cordões de 
isolamento e é um dos momentos especiais 
para ouvir e dançar Frevo pernambucano.

FONTESINTERNET

<atualidades>

Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 14 de Setembro 
é o Dia do Frevo
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<seus direitos>

Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>

Por Sueli Ortega

PARA REFLETIR!
Discussões no dia a dia, nos relaciona-
mentos e no trabalho podem levar as 
pessoas a ter sentimentos de raiva.
Segure seus ímpetos, deixe o barro se-
car para somente depois limpá-lo.
Assim você não corre o risco de come-

ter injustiças.

LEMBRE-SE:
Deus não deu a ninguém todas as quali-
dades e não deixou ninguém sem quali-
dade nenhuma.
Dessa forma, precisamos uns dos outros.

O QUE É NOTA FISCAL PAULISTA? 

Bem amigos, hoje falaremos sobre a nota 
fiscal paulista. 

Tem esse nome pois foi criada em 2007 
pelo Governo do Estado de São Paulo, 
no intuito de combater a sonegação e 
arrecadação do Estado. 

A ideia é de que para cada compra 
efetuada pelo consumidor paulista, o 
consumidor recebe de volta parte dos 
valores embutidos nos produtos; tal retorno 

ESPERE
O BARRO

SECAR

deve ser em dinheiro ou como desconto em 
IPVA. 

Nesse programa estadual, alguns tipos 
de serviços não participam como o de 
gás canalizado, serviços de comunicação, 
energia elétrica. No entanto, alguns setores 
aceitam a participação no programa como 
setores de alimentação, artigos esportivos e 
de lazer; informática; livros e revistas; material 
para construção; mercados (produtos em 
geral, com predominância em alimentícios); 
óticas; moda e acessórios; papelaria e 
escritório; lojas de magazines; artigos para 
animais, além de saude e beleza. 

Pode acontecer de alguns setores terem 
sido trocados ou desconectados, verifique 
antes de efetuar uma compra. 

Os créditos acumulados nestas 
operações da nota fiscal paulista podem 
ser consultados no site específico. Esses 
créditos são até 7,5% do valor da nota fiscal 

da compra. Qualquer compra que efetuar, é 
somente informar o CPF; você se inscreve no 
programa do site e já começa a participar. 

O reembolso não é feito imediatamente 
após a compra. A liberação dos créditos 
ocorre nos meses de abril e outubro. O 
consumidor que for cadastrado, tem o 
dinheiro depositado em sua conta corrente 
informada no momento de sua inscrição no 
site. Além de receber o dinheiro, o mesmo 
consumidor tem a opção de utilizar o 
dinheiro na sua conta corrente ou para o 
pagamento do IPVA e até fazer uma doação 
para uma entidade social. 

Por fim, atualmente há prêmios 
disponíveis por meio de sorteio onde todo o 
regulamento pode ser encontrado no site da 
nota fiscal paulista. 

Desejo um abençoado setembro para 
todos com as bênçãos de Santa Rita de 
Cássia. 

Certa vez uma menina ganhou um 
brinquedo no dia do seu aniversário.

Na manha seguinte, uma amiguinha 
foi até sua casa para brincar.

Mas a menina não podia ficar com a 
amiga pois tinha que sair com a mãe.

A amiga pediu que a menina a dei-
xasse ficar brincando com seu brinquedo 
novo até que ela voltasse.

Ela não gostou muito da ideia, mas por 
insistência da mãe, acabou concordando.

Quando retornou para casa a amigui-
nha já não estava lá e tinha deixado o 
brinquedo fora da caixa, todo espalhado 
e quebrado.

Ela ficou brava e queria ir até a casa da 
amiga para brigar no mesmo instante.

Mas a mãe ponderou:
- Você se lembra daquela vez que um 

carro jogou lama no seu sapato? Ao che-

gar em casa você queria limpar imedia-
tamente aquela sujeira, mas sua avó não 
deixou. Ela falou que você deveria primei-
ro deixar o barro secar. Depois, ficaria mais 
fácil limpar.

E prosseguiu dizendo: 
- Com a raiva é a mesma coisa. Deixe 

a raiva secar primeiro, depois ficará bem 
mais fácil resolver tudo.

Mais tarde a campainha tocou.
Era a amiga trazendo um brinquedo 

novo...
Disse que não tinha sido culpa dela, e 

sim de um menino invejoso que, por mal-
dade havia quebrado o brinquedo quan-
do ela brincava com ele no jardim.

E a menina respondeu: 
- Não faz mal, minha raiva já secou!
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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.

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 20 de Setembro às 15h

Aferição da pressão arterial
e controle da glicemia

Dia 29/Setembro às 8h

MISSA DOS ENFERMOS

Dia 27/Setembro após a Missa

TERÇO DOS HOMENS

TRIDUO DE SÃO FRANCISCO

Dia 18/Setembro às 19h

MÃE RAINHA

Dia 13/Setembro às 19h

N. SRA DE FÁTIMA

De 1 a 3/Outubro
Missa às 19h00

Dia 4/Outubro
12h00 - Benção dos Animais

19h00 - Procissão e Missa

BARRACA DE PASTEL

À partir do dia 10/Setembro
Todo Sábado e Domingo,
à partir das 18h00.
Diversos sabores!

CERCO DE JERICÓ

Início: 23 de Outubro com a Missa das 19 h.
Termino: 30 de Outubro com a Missa das 19h.
Tema: “ Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua 
misericórdia é eterna” (Sl 105, 1) 
Missa todos os dias às 7h e exposição do Santíssimo
Capela até às 21:30 h. 
Todos são convidados a fazer 1 hora de oração durante a 
noite.
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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 Dedicação total à Igreja

Nascida no dia 11/03/1941, Jaci teve uma 
infância tranquila ao lado dos pais Jorge (in 
memoriam) e Maria Caridade (in memoriam). 
“Meus pais trabalhavam fora, então durante o dia 
eu ficava com a minha avó, que morava na casa 
ao lado da nossa com o meu tio. Ela era uma 
italiana muito rígida e não me deixava ficar na 
rua, desta forma, eu passava o dia todo em casa 
brincando com as minhas bonecas”.

Aos 5 anos de idade, Jaci foi à escola. “Eu 
comecei a estudar no Colégio Santa Escolástica, 
onde fiz a minha primeira eucaristia. Em seguida, 
fiz a crisma na capela Episcopal, na antiga 
casa do Bispo Dom José Carlos de Aguirre (in 
memoriam), que ficava na rua 15 de novembro. 
Neste período, eu frequentava a igreja de São 
Bento com os meus pais”. 

Em continuidade aos estudos, Jaci mudou 
de colégio. “Comecei a estudar na OSE, onde 
cursei técnico em contabilidade”. Aos 21 anos, 
Jaci começou a trabalhar na rádio Vanguarda. 
“Fiquei no local durante cinco anos, atuando na 
área administrativa”. Em seguida, ela começou a 
trabalhar em uma empresa alimentícia, também 
desenvolvendo atividades administrativas. “Logo 
que comecei a trabalhar, conheci Augusto (in 
memoriam), um português que trabalhava 
como vendedor. Todos os dias, nós ficávamos 
trocando olhares e íamos nos aproximando cada 
vez mais, até que começamos a namorar e, após 
um ano, nos casamos, no dia 31/01/1976. Foi um 
dia lindo, com uma cerimônia muito especial 
realizada na casa dos meus pais”. 

Jaci e o marido, juntamente com mais um 
sócio, compraram a empresa que trabalhavam. 
“Neste período, passamos a morar em uma casa 
em cima da empresa e eu parei de trabalhar e 
comecei a me dedicar mais a nossa casa. Logo 
depois, compramos uma casa no bairro Trujilo e 
nos mudamos”. 

O casal, sempre gostou muito de passear 
e viajar, então, quando tinha um tempo livre, 

não pensava duas vezes e ia para as estradas. 
“Augusto veio para o Brasil para trabalhar, mas 
sempre ficava imaginando uma viagem para 
visitar a família. Nós nos programamos e, em 
1981, conseguimos ir, pela primeira vez, visita-
los. Ficamos 27 dias na Europa, passando por 
Portugal, Itália, França e Espanha”. 

Os pais de Jaci eram muito apegados a ela. 
“Como sou filha única, eles sempre quiseram 
ficar por perto. Então, eles nos convidaram para 
nos mudar na casa que era da minha avó, que 
ficava ao lado da deles. Nós topamos e nos 
mudamos, ficando ainda mais próximos. É nesta 
casa, localizada na Vila Santana, que eu morei 
quando criança e moro até hoje”. 

Em 1986, o casal conseguiu ir novamente 
para Portugal, visitar a família de Augusto. “Desta 
vez, ficamos viajando por dois meses. Decidimos 
ficar apenas em Portugal, então conhecemos 
o país inteiro, de norte a sul. Foi uma viagem 
muito especial, pois meu marido me mostrou os 
lugares que frequentava quando criança e nós 
conhecemos, juntos, muitos outros lugares”. 

Jaci e Augusto estavam se programando 
para voltar para Portugal em 1990, mas foram 
surpreendidos por uma doença. “Augusto teve 
um AVC, o que nos impossibilitou de viajar 
novamente. Ele ficou acamado por 2 anos e 
meio e, no dia 18/07/1993, ele faleceu. Pela 
primeira vez eu perdi o meu chão. Eu senti um 
vazio muito grande dentro de mim, e neste 
período comecei a frequentar a igreja em busca 
de consolo. Eu comecei a ir na igreja Santa 
Rita com os meus pais, que já frequentavam 
assiduamente o local. Eu trabalhei no antigo 
shopinho da igreja velha, na missa das 15h de 
terça-feira, e logo depois fui convidada para fazer 
o dízimo na missa das 7h dos domingos”. 

Jaci estava sempre na igreja, e, certa vez, a 
Arlete (in memoriam), que tocava acordeon, a 
viu cantando e lhe fez um convite. “Ela falou que 
eu cantava bonitinho e me convidou para cantar 
nas missas. Eu sempre fui muito tímida, então 
comecei aos poucos, fui perdendo o medo, 
me soltando e a minha voz foi ficando cada vez 
melhor. Eu fui a primeira salmista da igreja Santa 
Rita. Eu canto até hoje, e para mim é motivo de 
muito orgulho ver cada vez mais paroquianos 
cantando. Em 1997, a igreja foi convidada para 
transmitir a missa das 7h do domingo na rádio 
Jovem Pan, e o Padre Tadeu me convidou para 

cantar o salmo e o canto da comunhão. Quando 
o padre Toninho entrou em nossa paróquia, ele 
pediu para que eu cantasse todas as músicas 
dessa missa”.

 Além de cantar, Jaci foi, de 1997 a 2000, 
Ministra da Eucaristia e participou da Pastoral 
do Batismo por cerca de 3 anos. Em 1999, Jaci 
passou por mais um período de muita tristeza. 
“Repentinamente, o meu pai faleceu. Pela 
segunda vez, eu perdi o meu chão. Ele faleceu 
no dia 15/12, então eu e minha mãe tivemos um 
natal muito triste neste ano”. 

Jaci ficou ainda mais próxima da mãe. 
“Agora, era somente nós duas. Mas, mais uma 
vez, fui surpreendida com uma doença. Minha 
mãe ficou com Alzheimer e passou a ter medo 
de ficar sozinha. Então, me afastei da igreja para 
ficar perto dela. No dia 27/09/2010, eu perdi o 
meu chão pela terceira vez, mas desta vez foi 
muito pior, pois fiquei completamente sozinha. 
Eu sofri muito, e como consequência eu tive 
uma paralisia facial, que me deixou com metade 
do rosto paralisado até hoje. Para suprir esse 
vazio em minha vida, eu voltei para a igreja com 
força total. Amo estar na igreja e poder ajudar na 
paróquia. Quando não estou na igreja, estou em 
casa cuidando dos meus gatos, que são meus 
grandes companheiros”. 

Para finalizar, Jaci escreveu uma linda 
mensagem para todos os paroquianos: “Deus é 
o centro da minha vida. Nele eu ponho todos 
os meus sonhos, minha esperança; para Ele eu 
caminho porque Nele eu confio.Deus me inspira, 
me guia, me guarda; traz serenidade, coragem, 
força e fé. Seu nome adorado livra meu espírito 
das dúvidas e alivia meu coração. Obrigada meu 
Deus por me amares como sou. Que eu saiba 
encontrar paz na fonte eterna do teu amor.”

Você gostaria de usar 
o espaço da Revista 

Chuva de Rosas para 
uma homenagem?

Entre em contato 
conosco!

pascom@paroquiasantarita.com.br

Neste mês, Jaci Aparecida 
Santos Marçal, a primeira 
salmista da igreja Santa 
Rita, é o nosso perfil do 

Paroquiano.



12 | Chuva de Rosas - Setembro de 2016

<motivação>

Por Luis Marins

É grande a discussão atual que traz como 
tema o envolvimento da religião na política 
e vice-versa. Muitas são as correntes que 
advogam a total separação entre religião e 
política. Muitos são os leigos que abominam 
a política. Têm-na como coisa imunda, 
mundana, corroída, sem-salvação, etc. 
Vamos, porém, nos deter um pouco mais 
neste tema, tão atual no Brasil.

Como diz Sully Alves de Souza “O 
homem vivendo em grupos, com vocação 
comunitária, em contraposição ao homem 
isolado, o ermitão, não pode dispensar o 
elemento de direção que se chama governo. 
As poucas experiências anárquicas de que 
se tem conhecimento não convenceram 
sobre a possibilidade da dispensa de uma 
pessoa ou de um colegiado que - tanto 
quanto o permita o sistema - dirija a 
comunidade para os fins desejados segundo 
os processos mais aconselháveis”. Assim, há 
que se compatibi¬lizar todos os interesses 
individuais com as necessida¬des coletivas 
do grupo com toda a sua complexidade e 
diversidade. Assim, há a necessidade de “uma 
organização capaz não só de apreender as 
aspirações da comunidade como de dirigi-la”. 

Assim, surge a necessidade de escolha 
dos cidadãos ou do cidadão que irá, em 
nome de sua comunidade, gerir os recursos 
de todos. Surgem, então, os chamados 
processos eleitorais.

Os sistemas eleitorais são entendidos 
como “os processos ou os métodos que 
permitam a melhor aferição da vontade 
do eleitorado. Tais sistemas, traduzidos por 
fórmulas, até mesmo matemáticas, buscam 
obter resultados que devem traduzir os 
desejos da comunidade.” Assim, a tradução 
dos desejos da comunidade é feita a através 
da livre escolha da pessoa ou do grupo de 
pessoas que irá dedicar-se à constante busca 
do bem comum.

Portanto, a Política, antes de ser algo feio 
a ser evitado é, se entendida como deve ser, 
de participação quase compulsória do leigo 

atuante. Como dizia Santo Tomáz de Aquino 
na sua Suma Teológica, “FINIS POLITICA EST 
URBANUM BONUM”, i .e. “A finalidade da 
Política e o Bem Comum”.

E como aponta Affonso Arinos de 
Mello Franco, mesmo para Santo Tomas 
de Aquino, este “bem comum” não era 
uma concepção exclusivamente religiosa 
ou filosófica: seus fundamentos hão de ser 
necessariamente sociais.

“O bem comum, assume um sentido 
social correspondente ao máximo de bem 
estar coletivo que o Estado pode assegurar 
a uma sociedade nacional ou que pode ser 
obtido por uma sociedade que não tenha 
forma estatal.”

Assim, considerando que a política e a 
busca constante do bem comum, não há 
o que se falar em política boa ou Política 
má: “O que há é Política e não-Política”, diz 
Affonso Arinos. “Quando o Estado não busca 
o bem comum, não se pode dizer que esteja 
fazendo Política, senão que está exercendo 
um tipo de poder que não o político”.

E é neste sentido de compreender 
política: a busca constante do bem 
comum que vamos encontrar o ponto de 
convergência entre a ação apostólica do 
leigo e sua formação política.

Através da ação política consciente e não 
ingênua, poderá o leigo exercer plenamente 
ser apostolado, pois que estará em posição 
de buscar o bem comum e por ele trabalhar 
junto com seus irmãos.

É fácil criticar a corrupção, os desmandos, 
a locupletação individual daqueles que, 
como costumamos dizer: “estão na 
política”. O difícil é cada um de nós leigos, 
decidirmos a enfrentar com coragem e 
audácia os caminhos da política para então 
promovermos o saneamento e levarmos 
não só a mensagem cristã, mas a ação 
apostólica cristã ao mundo real dos poderes 
constituídos.

Seria muito ingênuo de nossa parte 
imaginarmos que o mundo dos homens 

poderia existir sem governos. E que 
governos pudessem ser constituídos sem 
que tivessem em mente a busca do bem 
comum, i.e. objetivos políticos. Assim, cabe 
ao leigo, mais ainda no Brasil, pais Pobre 
na repartição de suas riquezas, mas ao 
leigo apóstolo, cristão, o apostolado tão 
desejado por todos nós: o de governantes 
que realmente busquem o bem-comum, 
cristãmente fundamentado. Desta forma 
entendida a política, o homem que a ela se 
dedica, ou seja, o político, e o cidadão que 
deixas outras preocupações para preocupar-
se com exclusividade da busca do bem 
comum. Ou não é político.

A verdade é que no dia em que 
tivermos mais cristãos, realmente apóstolos 
envolvidos na militância política, teremos, 
ao menos idealmente, uma política com 
“P” maiúsculo, uma busca do bem comum 
dos realmente necessitados e uma visão de 
“bem-comum” que inclua todos os quesitos 
necessários ao ser humano como filho de 
Deus e feito à Sua imagem e semelhança, 
logo digno dos maiores respeitos. Só então, 
teremos a segurança de que o homem será 
lembrado antes das estradas, das máquinas 
e do consumo desenfreado. Só então 
teremos as esperanças de todo o mundo 
realizadas. Só quando o cristão, apóstolo, 
assumir, também, o espaço que lhe cabe 
como Político.

E os documentos sociais da Igreja, todos 
exortam os homens a ingressarem com 
consciência cristã na busca do bem comum, 
ou seja, exorta os homens a assumirem 
papéis políticos. Puebla, quando reafirma a 
opção preferencial pelos pobres, nada 
mais faz do que exortar o cristão à ação 
eficaz e direta, possível, viável e eficaz através 
da política. Deixar os governos do mundo 
nas mãos dos não-cristãos talvez seja um 
dos maiores pecados de omissão do cristão 
moderno. Mais que humanizar a política 
é preciso Cristianizá-la e para essa ação 
apostólica é mister participar.

CONSIDERAÇÕES
 SOBRE A FORMAÇÃO

APOSTÓLICA E
POLÍTICA DO LEIGO


