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OUTUBRO

Mês Missionário

“Anunciem a sua glória entre as nações,
seus feitos maravilhosos entre todos os povos!”
(Salmos 96,3)

<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

IGREJA MISSIONÁRIA, TESTEMUNHA DE MISERICÓRDIA
As pequenas frases do Objetivo Geral da
Igreja no Brasil condensam horas benditas
descobertas e decisões apostólicas. Não basta
decorar estas palavras. É preciso refletir e muito,
sobre elas, explorando todas as riquezas que
encerram.
Assim é que a Igreja, por exemplo, decidiu:
“evangelizar com renovado ardor missionário”.
Para nos despertar agora, levando-nos a ver a
urgência sobre a Nova Evangelização.
Antes de mais nada urge fazer cada cristão

ter consciência clara e fecunda de que todos
temos a vocação missionária. Deus nos chamou
para sermos Igreja e como Igreja, evangelizar
o mundo: “Ide, fazei meus discípulos todas as
criaturas”... Todo católico é missionário, pois para
isso é que teve a graça de ser católico. De algum
modo em algum lugar deve anunciar Jesus
Cristo e criar meios e condições para que todos
possam conhecer Jesus, amar Jesus, seguir Jesus
e partilhar com outros a alegria de ser de Jesus.
Para isso, antes de mais nada é preciso
superar duas ideias falsas: primeiro, que
missionários são apenas aqueles padres, aquelas
freiras, aqueles leigos heroicos que deixam sua
terra natal e cristã e vão evangelizar o mundo
distante; segundo, que terra de missão é
somente lá longe, onde a Igreja ainda não se
instalou.
Terra de missão é todo o planeta e
missionários somos todos nós. É preciso
implantar o Evangelho em todas as parcelas
da humanidade, em qualquer ambiente ou
lugar, convertendo corações, transformando
estruturas, iluminando culturas, fazendo surgir
uma nova humanidade, como diria o beato
papa Paulo VI.
É hora, pois de revisão de ideias e de atitudes
com relação às missões. Todos temos missão.
Embora poucos vão às missões... para revisar
a maneira de entender a Missão e revitalizar a
consciência missionária de cada católico, é bom
insistir nas tarefas imensas que temos todos –

pessoal e coletivamente, aqui e além-fronteiras.
O Papa, por exemplo, em sua mensagem
para o Dia das Missões, nos convida “a sair”,
como discípulos missionários, pondo cada um
a render os seus talentos, a sua criatividade,
a sua sabedoria e experiência para levar a
mensagem da ternura e compaixão de Deus à
família humana inteira. Em virtude do mandato
missionário, a Igreja tem a peito quantos não
conhecem o Evangelho, pois deseja que todos
sejam salvos e cheguem a experimentar o
amor do Senhor. Ela “tem a missão de anunciar
a misericórdia de Deus, coração pulsante do
Evangelho” (Bula Misericordiae Vultus, 12), e
anunciá-la em todos os cantos da terra, até
alcançar toda a mulher, homem, idoso, jovem e
criança”.
Onde quer que haja um irmão afastado de
Cristo, onde quer que Jesus possa ser conhecido,
amado e seguido. Vamos ao encontro do
outro! É a grande hora e vez do renovado
ardor missionário! Sejamos testemunhas de
Misericórdia!
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

“O Espírito do Senhor está sobre mim,
porque me ungiu; e enviou-me para anunciar…
aos cegos a restauração da vista”.

Neste mês vamos refletir sobre a terceira obra
de Misericórdia espiritual: “Corrigir os que erram”.
Em primeiro lugar, para podermos corrigir
alguém por qualquer motivo, temos que tomar
consciência de que todos somos pecadores e
sujeitos ao erro. Quando eu for corrigir alguém
devo fazê-lo “por” e “com” amor e saber a hora de
falar.
Muitas vezes, é mais cômodo ao percebermos
que um irmão está fazendo algo de errado, nos
calarmos e evitarmos discussão. Temos a falsa
sensação que assim agindo estamos agradando e
ajudando ao próximo.
É preciso inspirar-nos em Cristo e lembrar que
Ele sempre repreendeu as pessoas com as quais
conviveu com a verdade e amor.
Existem dois tipos de pecadores: os que pecam
por ignorância, ou seja, por desconhecerem o
que é a verdade, e os que mesmo conhecendo
a verdade se deixam seduzir pelas vaidades, pelo
sucesso e pelo poder .Quando falo em verdade
aqui, não na nossa verdade pessoal, mas na
verdade que Deus nos deixou em Sua Palavra.

A impressão digital na

Com cada um temos de ter posturas
diferentes. Aos que desconhecem a vontade de
Deus, devemos evangelizar primeiro, mostrar
o que Deus espera de nós; já com os seduzidos
temos de usar da correção fraterna.
A correção fraterna deve ser mansa e com
caridade.
Santo Agostinho nos deixou uma dica de
como corrigir um irmão: usarmos três “NUNCAS”
e um “SEMPRE”.
Nunca se corrige alguém quando estamos
perturbados; nunca quando o outro está
perturbado e nunca em público. Sempre se
inicia a conversa indicando um ponto positivo da
pessoa, palavras de ânimo e incentivo.
Peçamos a orientação do Espírito Santo,
para que possamos corrigir um irmão quando
percebermos que está fazendo algo errado e
também sempre haja alguém que venha em Teu
nome para retirar-me da cegueira, Usa-me Senhor
como instrumento de graça para a vida do meu
irmão e que juntos possamos sempre trilhar seus
caminhos. Amém!

ﬁcou ainda melhor!
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<dízimo>
Por Humberto Matavelli

REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO

O VERDADEIRO SENTIDO DE SERMOS DIZIMISTAS
Dízimo é a devolução que fazemos ao
nosso Senhor de tudo que ele nos dá, com
carinho e muito amor. Devolver o dízimo a
Deus, é o dever do bom cristão, um gesto bem
generoso, prova de nossa gratidão.
É dever de todos agradecer a Deus. Nossa
gratidão deve ser concreta, não apenas por
palavra. Agradecemos concretamente a Deus
quando nos abrimos a conversão, buscando
viver integralmente o evangelho e quando
nos comprometemos com as coisas de Deus
ajudando a expansão do evangelho e da igreja.
É justo que sejamos gratos a Deus. O
dízimo é um sinal dessa gratidão. O primeiro
sentimento necessário para oferecer o
dízimo é, portanto, a nossa gratidão a Deus.
O dízimo nos educa para a gratidão e para a
generosidade. Ele nos leva a abrir os horizontes
da nossa mente, a abrir o nosso coração e as
nossas mãos.
Ser dizimista é converter-se e a conversão
implica em deixar de lado nosso egoísmo, o
nosso “eu”, renunciar a si mesmo. Somente pela
conversão é que conseguimos enxergar as
necessidades de nossa igreja, de nossos irmãos
carentes dos bens materiais e espirituais.
E somente pela conversão atingiremos as
três dimensões do dízimo/ religiosa, social e
missionária.
O amor aos irmãos é um gesto nobre
que nasce da vontade do coração de cada
homem, porque Deus nossa força, habita
no coração de cada um de nós, basta a nós
encontrá-lo. A compaixão é um sentimento de
nobreza humana e ao mesmo tempo divina.
<coleta de alimentos>

Ser dizimista na sua raiz mais profunda,
significa construir comunidade. Ser dizimista,
é ter posse da maior parte, após entrega do
dízimo, a parte da gratidão. Dízimo não é
imposição, não é obrigação; é uma forma fácil
de sermos gratos a Deus. Dízimo é partilha,
não é esmola. Partilhar não é dar o que sobra.
Partilhar é dar o que o outro precisa. Reparto
confiante de que nada do que ofereço, me
fará falta. Dízimo é amor. É por isso que quanto
mais partilhamos, mais temos.

COLETA DE ALIMENTOS

Promovido anualmente pela Companhia
das Obras do Brasil (CdO) e pela Fondazione
Banco Alimentare, da Itália, o Dia Nacional da
Coleta de Alimentos, que este ano acontecerá
no dia 5 de novembro, será realizado em
supermercados de 50 cidades brasileiras, no
horário das 9 às 19 horas.
Como nos anos anteriores, também a
cidade de Sorocaba participará deste evento
e, segundo o coordenador na cidade, José
Antonio Colombo, será imprescindível a
participação de no mínimo 400 voluntários para
atuarem em cinco lojas dos supermercados
participantes (COOP: ÁRVORE GRANDE e
ITAVUVU; CARREFOUR: IGUATEMI e SÔNIA
MARIA e WALMART CAMPOLIM).
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A compaixão é uma força que nos capacita
não somente a sofrer a mesma paixão que o
irmão, mas a lutar concretamente pelo bem do
próximo com a totalidade de nosso ser.
Dízimo é um sinal de compromisso, de
fidelidade com Deus, com a igreja e com os
pobres. Jesus, na sua bondade infinita, instituiu
a sua igreja para ela evangelizar, catequizar,
servir e santificar. E para que ela possa
desempenhar a sua vocação evangelizadora
no mundo, necessita de recursos materiais
e esses recursos, devem provir de nós, seus
filhos, que somos e formamos a igreja viva de
Cristo aqui na terra. Com o dízimo você ajuda
a transformar a igreja para que ela seja cada
vez mais unida e fraterna, a fim de que possa
cumprir a sua missão evangelizadora como
Jesus a quer ser dizimista é ser evangelizador.
Na evangelização e nos sacramentos,
a igreja alimenta a vida espiritual do povo
de Deus; na caridade, promove a vida com
assistência material aos pobres e necessitados.
É nosso dízimo transformado em vida; é a
porção de vida ofertada no dízimo que nos
dá a alegria da participação. É essa alegria
que deve motivar-nos a contribuir para que
o milagre aconteça, fazendo o que Jesus nos
pede: “enchei as talhas de água “ (Jô 2,7 ).
Nas bodas de cana, Jesus pediu para
encherem com água as talhas, para transformála em vinho e garantir a continuidade da
alegria da festa. Permitiu com isso, que o
homem tivesse também a alegria e a honra de
cooperar, para o milagre. A água é, assim, fonte
de vida e fonte de alegria. O dízimo também.

Os voluntários poderão auxiliar na
abordagem dos clientes, solicitando a doação
de um alimento não perecível; no recebimento
dos alimentos doados ou na sua pesagem e
embalagem em caixas próprias.
Todos os produtos arrecadados serão
encaminhados ao Banco de Alimentos de
Sorocaba que, posteriormente, os distribuirão
às entidades beneficentes ali cadastradas.
Como ser um voluntário no Dia Nacional da
Coleta de Alimentos?
O interessado em participar como
voluntário deste gesto de gratuidade poderá
fazer sua inscrição pelo e-mail: sorocaba.
coletadealimentos@gmail.com.
Maiores
informações pelo telefone 3221-7083.

<terço dos homens>
Por Antonio Carlos I. Pires

O QUE É O TERÇO DOS HOMENS?

O terço dos homens é uma Pastoral nova
da Igreja Católica, que surgiu com o Espirito
Pós Moderno dos reflexos do Concilio do
Vaticano II. Surgiu para resgatar e valorizar
a religiosidade dos homens para melhor
desempenhar a sua missão Cristã na sociedade
como chefe de família, a reconquistar o seu
lugar de mestre, pastor e sacerdote, a exemplo
de Cristo. Aprendendo a rezar, e levando sua
família também à oração, se fazendo respeitar
e amar.
O Terço dos homens apresenta também
como uma resposta à problemática pessoal,
social e comunitária dos dias de hoje, onde o
homem, de modo geral, é um ser presente em
todas as atividades humanas, mas ausente no
seio da Igreja. Assim, sendo, foi uma forma de
trazer os homens á Igreja.

O terço dentro da
evangelização das Américas

Os missionários vindos da Europa traziam
consigo uma grande devoção Mariana. Essa
devoção foi ainda mais estimulada pelas
aparições de Nossa Senhora de Guadalupe,
no México, em 1531.
Em Olinda, no convento de Ouro Preto,
construído em 1660, organizavam-se
procissões à Capela de Nossa Senhora da
Encarnação, ensinando e estimulando o povo
a rezar o Terço. Essa Capela ficava exatamente
no local onde encontramos hoje o Santuário
da Mãe Rainha.

Portanto, podemos afirmar sem erro
que os primeiros missionários conseguiram
impregnar no povo brasileiro uma verdadeira
cultura Mariana, especialmente no Nordeste.
O que se vê hoje manifestado na cultura
religiosa popular é resultante dessa força
apostólica integrada à tradição.
O primeiro Grupo de Terço dos Homens
que se tem notícia no Brasil, surgiu em Itabi
– Sergipe, em 1934, e fora implantado pelo
Frei Peregrino, oriundo do Convento de
Penedo, em Alagoas, e tinha como padroeira
da comunidade Nossa Senhora da Conceição
Aparecida.

O terço dentro da
tradição da Igreja

Essa devoção tem uma longa e rica história
no plano da Salvação e essa Campanha Cristã
tem de estar integrada nesta tradição da
Igreja. Desde tempos imemoráveis que se
reza o Terço no mundo cristão. São Bernardo
e São Domingos, nos começos do primeiro
milênio, foram seus grandes devotos e
impulsionadores.
A festa do Rosário foi instituída depois
da difícil batalha de Le Panto, séc. XV. Os
turcos, após a conquista de Constantinopla
ameaçavam conquistar Roma, onde foram
vencidos nessa inesquecível batalha. Em
tão grande tribulação o Papa da época
conclamou todo o mundo católico a rezar o
Terço. E o triunfo da batalha foi atribuído à

força do Rosário.
Em Fátima, é um pedido insistente de
Nossa Senhora aos Pastorinhos, exultandoos a rezarem e divulgarem essa prática
como meio de santificação e de salvação da
Humanidade.
Também o Papa João Paulo II não se
cansava de divulgar e impulsionar a oração
do Rosário, e que esse nosso querido Santo
São João Paulo II, criou o Terço dos Mistérios
Luminosos, para rezarmos todas as quintas
feiras. Ele era o grande apostolo do Rosário e
de Fátima.

Quando surgiu o Terço dos
Homens na nossa Paróquia.

O Terço dos Homens na Paroquia de Santa
Rita de Cássia teve seu inicio com a reza do seu
primeiro Terço no dia 29/09/2015, contando
com a presença de aproximadamente 70
homens, e nesse ultimo dia 27 do mês
de setembro, com a graça de Deus e o
Amor de Maria, completamos o nosso 1º
aniversário, que a cada terço que rezamos,
testemunhamos o nosso grande amor a Nossa
Senhora, nossa querida Mãe.

“O Rosário é a vida de Cristo
contemplada com o olhar de Maria”.
“Maria é aquela que nos
acompanha na escuridão da noite
até o clarear do novo dia”

Você gostaria de usar
o espaço da Revista
Chuva de Rosas para
uma homenagem?

Entre em contato
conosco!

pascom@paroquiasantarita.com.br
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<aconteceu>

PROVISÃO DOS PROCLAMADORES DA PALAVRA

MÊS DA BÍBLIA

COMEMORAÇÃO EM DOSE DUPLA

Fisioterapia e Acupuntura
Domiciliar

Ricardo Florentino
Pedroso

Fotos: José Juarez

No primeiro sábado de outubro em uma linda festa preparada pelos paroquianos,
Pe. Manoel comemorou seu 51º aniversário natalício e Pe. Wilson seu
23º aniversário de ordenação. Parabéns aos dois!

Hidráulica
Santa Inês
A loja especializada
em hidráulica

(15) 99707-2798
3233-8194

Tubos de cobre

R. Hermelino Matarazzo, 148

15 3232-6700

vendas@hidraines.com.br
. www.hidraines.com.br
. hidraulicasantaines

6 | Chuva de Rosas - Outubro de 2016
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FESTA DE SÃO FRANCISCO

CONCURSO DO CARTAZ DE SÃO FRANCISCO
Iara Maria Santos Oliveira
(blusa amarela), ganhadora do
Concurso (desenho 4).

PASTORAL DA CRIANÇA
Missa em ação de graças pelos 14 anos da pastoral da criança, na comunidade de Santa Edwiges, realizada dia 11 /09/16.
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<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 30 de Outubro é
o Dia do Balconista

JÁ OBSERVOU OS
TALENTOSOS
BALCONISTAS?
O Balconista é o “rosto” da loja, conquistador de clientes, cria laços de amizade
com eles e é mais conhecido que o proprietário.
COMO É O BALCONISTA
O Balconista, homem ou mulher, é
o profissional de vendas com características pessoais surpreendentes... É acolhedor
e versátil, tem facilidade de aprender e
realizar múltiplas coisas Ele é muito ativo,
simpático e bem humorado, tem um sorriso fácil e sabe se comunicar claramente,
gosta de lidar com pessoas e de conversar,
é paciente, sabe ouvir, é honesto e responsável. Alem disso, é organizado, tem ótima
memória, guarda o nome o preço e a qualidade de todos os produtos, tem raciocínio rápido, habilidade com os números e
os cálculos.
O TRABALHO PROFISSIONAL
DO BALCONISTA
O que seria do comercio sem o Balconista? Ele é o responsável pela qualidade
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do atendimento. É sempre especialmente
atencioso com todos os clientes e conhece as preferências de cada um. Realiza as
vendas sempre em balcões dentro de um
local... Lojas, Lanchonetes, Restaurantes,
Farmácias, Supermercados, Feiras, Livrarias,
Padarias e todos os tipos de estabelecimentos comerciais... Suas tarefas variam de
acordo com o tipo de empresa. Mantém o
balcão e o local de trabalho sempre limpo
e bem organizado... Faz a apresentação dos
produtos... Elabora os pedidos e verifica
se estão corretos... Atende todas as solicitações e esclarece as dúvidas... Recebe as
reclamações e as informa aos gerentes...
Controla a rotatividade dos produtos... E,
de acordo com o seu talento e competência, ele pode executar funções específicas...
Somente de Atendimento aos clientes...
de Caixa... de Promotor de vendas com
demonstrações... de Vendedor que realiza
negociações... E pode chegar a ser Auxiliar
de gerencia.

SER BALCONISTA NO IMENSO
MERCADO DE TRABALHO
Para ser Balconista é preciso ter
completado o Ensino Médio, Cursos de
Informática com treinamento e Cursos de
Atendimento ao Cliente, que lhes favorecem destaque no imenso mercado de trabalho... Porque a grande maioria das empresas utiliza sistemas de informática que
controlam a movimentação e finalização
das vendas dos produtos, a verificação do
estoque, a satisfação dos clientes, o registro
das suas preferências, a qualidade do atendimento, etc.
VOCÊ SABIA...
• Que a profissão de Balconista é
uma das mais antigas? Ainda não existiam
as moedas e era ele quem realizava as trocas
de produtos que aconteciam nas mesas das
feiras que eram organizadas nas praças.
• Que muitos empresários iniciaram
a vida profissional como Balconistas?
FONTES INTERNET

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

Certa vez, um mendigo bateu à porta de
um homem muito rico e avarento para lhe
pedir ajuda.
O rico, para se ver livre do importuno,
deu-lhe uma moedinha de pouco valor.
O mendigo recebeu a moedinha e agradeceu: Deus lhe pague. E se foi.
Mas o rico que nunca tinha ouvido essa
forma de agradecimento, perguntou a um
empregado:
- Quanto vale um Deus lhe pague?
O empregado respondeu:
- Não sei, não senhor. Talvez o padre possa responder ao patrão.
O rico, curioso, perguntou a um padre:
- Quanto vale um Deus lhe pague?
O padre retrucou:
- Só sei que vale muito. Mas talvez o Bispo possa lhe responder com mais precisão.
O homem ficou intrigado. E como era
muito avarento, pensou que poderia lucrar
com a boa ação que tinha feito ao mendigo.
Foi ao Bispo, e este lhe respondeu:
- Essa pergunta é difícil. Só Jesus Cristo
pode responder ao Senhor..
Acreditando tratar-se de algo realmente
valioso, o rico foi a uma igreja e rezou, pedindo a Jesus Cristo que lhe dissesse quanto
valia um Deus lhe pague..
Como não ouvisse nada, levantou-se e
saiu, frustrado. Mas, ao sair, eis que na porta da igreja estava sentado um mendigo, o

<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

Olá amigos, para o mês de outubro, iremos focar as nossas atenções quanto à saude e segurança do consumidor.
O Código de Defesa do Consumidor,
no artigo 6º, I fixa como direito primaz do
consumidor a proteção da vida, saude e
segurança contra os riscos provocados por
práticas no fornecimento de produtos e
serviços considerados perigosos e nocivos.
Essa proteção mencionada no artigo citado
acima, diz respeito na obrigação de empresas lançarem no mercado produtos e serviços seguros ao consumidor.
O certo é: tudo tem um risco e este risco
se encontra inerente a sociedade de consumo em massa. Faz-se necessário uma tolerância quanto aos riscos normais e previsíveis que decorrem do uso de determinados
serviços e produtos.
Oportuno também dizer que os riscos
normais e previsíveis não exime o direito de

DEUS LHE PAGUE

mesmo a quem ele havia dado a moedinha,
que lhe estendeu a mão pedindo uma esmola.
O rico reconhecendo-o fez-lhe esta pergunta:
- Se você me disser exatamente quanto vale um Deus lhe pague, eu sustentarei
você com tudo o que você precisar, por
toda a sua vida.
Mas o pobre, abaixando a cabeça, disse:
- Seu moço, infelizmente eu não posPARA REFLETIR!!
Quanto vale um Deus lhe pague para
você? Viver é caminhar colocando a
mochila nas costas a cada amanhecer,
seguindo os passos de Jesus. Fazendo
ao outro o melhor, sem por isso esperar
recompensa, com certeza receberemos
Dele mais do que lhe damos.

so lhe dizer, porque um Deus lhe pague
tem um valor infinito. Nem todo o ouro do
mundo valeria mais do que um Deus lhe
pague dito com o coração. Mas se o senhor
puder me dar um trocadinho, que Deus lhe
pague.
O rico vendo a sinceridade do mendigo
que não tirou proveito da situação, deu-se
por satisfeito. Cumprindo com sua palavra,
cuidou do mendigo com tudo aquilo de
que ele precisou, por toda a sua vida.

LEMBRE-SE:
Quanto você paga pela luz do sol, pelas
noites estreladas, pela chuva, pela primavera?
E pela sua vida? Portanto, você já agradeceu a Deus por tudo isso?

“DIREITO DE PROTEÇÃO À SAUDE
E SEGURANÇA DO CONSUMIDOR”
informar ao consumidor o máximo de informações quanto a aquisição do produto,
conforme prevê o artigo 8º, “caput” do Código de Defesa do Consumidor.
Exemplos de produtos potencialmente
nocivos ou perigosos como agrotóxicos,
fogos de artifício, bebidas alcoólicas e o
fumo. No caso, estes produtos merecem informações ostensivas em suas embalagens
quanto à nocividade que causam para o ser
humano.
Por isso, ao adquirir algum produto ou
serviço, cabe a nós conscientemente tomarmos todas as providências possíveis quanto
ao devido uso; pois, desta forma, não seremos vítimas da nocividade e periculosidade,
bem como não precisaremos do instituto
do “recall” para sanarmos o problema.
Este mês missionário nos propõe a meditação de proteger não só o consumidor,
mas proteger nossas famílias, bens, ideolo-

gias e principalmente, nossa fé.
Por fim, um feliz dia da criança além
claro da padroeira do Brasil: Nossa Senhora
Aparecida. Que nossa Mãe Santíssima nos
proteja com seu sagrado manto e interceda
sempre por nossas súplicas.
Até a próxima edição com as bênçãos
de nossa padroeira Santa Rita de Cássia.
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<agenda>

MISSA ANUAL DE COROAÇÃO E RENOVAÇÃO
DAS IMAGENS DA MÃE PEREGRINA
As paróquias da cidade de
Sorocaba com seus missionários
e missionárias juntamente com
suas famílias estão convidados a
participar de mais este momento
sublime em devoção à Virgem
Santíssima.

Dia 18 de Outubro às 19h00
Local: ParóquiaSanta Rita de Cássia
Obs: Missionários, Missionárias ou Famílias,
favor levar a imgem da Mãe Rainha

XVI CERCO DE JERICÓ
De 23 a 30/Outubro
“Louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua
misericórida é eterna!” Salmo 105,1
Como nos outros anos, teremos Missa todos os dias
às 7h e o SSmo fica exposto na Capela até as 21h30.
Durante a noite todos são convidados a fazer uma hora
de oração em casa.

ENCONTRO DAS FAMÍLIAS
COM NIVALDO PRETO
Dia 03 de Novembro às 20h
Tema: Como superar os problemas no mundo e
fortalecer sua fé.

BARRACA DE PASTEL
Todos os Sábados a partir das 18h00 na Paróquia
Santa Rita de Cássia em prol da revitalização do Salão
Paroquial e Centro Catequético
Venha participar e saborear os nossos
deliciosos pasteis feitos na hora!
R. Bartolomeu de Gusmão, 311
Vila Santana

TERÇO DOS HOMENS
Dia 25/Outubro após a Missa

CPP
Dia 04 de Novembro às 20h

MISSA DOS ENFERMOS
Dia 18 de Outubro às 15h
Aferição da pressão arterial
e controle da glicemia
Dia 27/Outubro às 8h

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

COMUNIDADE DE SANTA EDWIGES
Missa aos Domingos ás 8h30
Convidamos a todos para participarem da missa em honra a
Santa Edwiges. Todos os
dias 16 a partir das 19h30.

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

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

Tudo se baseia nos
planos de Deus
Nascido em Sorocaba, no
dia 02/04/2001,
Richard de Jesus Almeida
Santos é o nosso perfil do
Paroquiano neste mês de
outubro!

Filho de Stephanie e Reinaldo, Richard teve
uma infância um tanto quanto difícil. “A minha
mãe, que era separada do meu pai, saía muito
de casa. Quando eu tinha 4 anos, a minha irmã
Rayane Aparecida nasceu e, aos 7 anos, eu e
ela fomos morar com os nossos tios Neusa e
Álvaro, que receberam a nossa guarda e se
tornaram os nossos pais”, enfatizou Richard, que
também é irmão de Maiko Roberto, de 24 anos,
e de Robert Denilo, de 23 anos.
Richard começou a frequentar a igreja
com 7 anos. “Eu sempre ia com a minha mãe.
Durante um ano, eu fiz parte do coral da
igreja. Eu recebi o Sacramento da Eucaristia na
paróquia São Gaspar Bertoni, no bairro Parque
das Paineiras, e de lá passei a frequentar a
Paróquia Santa Rita de Cássia, em 2014, aonde
recebi o Sacramento da Crisma. Ainda em
2014, passei a frequentar o grupo de infância
missionária Kyrios, do qual ainda faço parte e
fui convidado para ser acólito, em 2015, sendo
formado ainda na primeira equipe. A igreja é a

Você gostaria de usar
o espaço da Revista
Chuva de Rosas para
uma homenagem?

Entre em contato
conosco!

pascom@paroquiasantarita.com.br

ou ir à Paróquia do Jardim Santa Marina, bairro
onde moro”.
Hoje, Richard estuda na E.E. Prof. Genésio
Machado, na Vila Santana. “Estou no primeiro
ano do ensino médio e, após me formar,
pretendo cursar faculdade de jornalismo
ou medicina. Neste momento, meu foco é
terminar os meus estudos e seguir no serviço
ao altar, e ir me preparando para realizar o
meu sonho de fazer intercâmbio em Madrid
(Espanha), ou até mesmo Benfica (Portugal)”.
Richard finaliza com um grande
sentimento de gratidão em seu coração:
“Agradeço a equipe do Chuva de Rosas pela
oportunidade de falar da minha vida aos
paroquianos. Eu sempre me imaginei no perfil
do paroquiano, mas nunca imaginei que seria
tão cedo. Agradeço, muito, ao Luiz Carlos
Guazelli e a Eliséte Ayres por todo o apoio
que eles têm me dado e, claro, a Deus, pelas
amizades que fiz na paróquia. E, também, a
todos da comunidade. Meu conselho é nunca
desistir dos nossos sonhos, afinal, nada é
impossível quando a fé em Deus é maior!”

minha segunda casa”.
Na adolescência, Richard passou a
frequentar a escola e a igreja. “A minha vida
melhorou muito neste período. Na escola, eu
sempre fui um aluno exemplar, com notas
sempre muito boas. Nesta fase, eu comecei a
fazer cursos e a interagir mais socialmente”.
Para Richard, Deus é tudo em sua vida.
“Agradeço todos os dias por tudo o que Ele
me deu, rezo pela
minha família, amigos
e toda a comunidade.
A minha fé é
indescritível! Para mim,
Tel.: 015 99722-3386
tudo se baseia nos
planos de Deus. Como
Iluminação: Sputnik, Laser,
disse anteriormente,
Moving, Globo...
a igreja é a minha
Iluminação ambiente
segunda casa. Sempre
Trave Box Truss
Tapete (pista)
estou presente nela,
FACE: DJ Mascarenhas
Vídeo Vida, DJ e som
e quando não posso,
procuro rezar em casa

Mascaren as

Espaço
Resiliência

BemMais
Odontologia
Dr. Paulo Henrique Mobaier
CRO 53510

Dr. Adriana A. Estevam Mobaier
CRO 56880

R. Hermelino Matarazzo, 986 - Sorocaba

(15) 3232-6146

• Psicologia • Fonoaudiologia
• Psiquiatria • Psicopedagogia
• Terapia de Casal e Família

Av. Pereira da Silva, 888
Santa Rosália • 15 3411-5540
www.espacoresiliencia.com
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<motivação>
Por Luis Marins

OS IMPERDÍVEIS ANÔNIMOS
Eurico não é bajulador. Não fica buscando elogios para si mesmo. Não chega cedo
demais, nem sai muito tarde. Não faz marketing pessoal. Não diz serem suas, idéias
alheias. Mas, quando você precisa de ajuda,
lá está ele. Ele parece surgir do nada, nas
horas mais necessárias. Ajuda e não cobra
depois, o auxílio que deu. Parece gostar de
ser um quase-anônimo.
Eurico trabalha num departamento sem
charme algum. Nem tem lá um cargo ou
função de destaque. Ele é apenas o Eurico
que participa das semanas de prevenção
de acidentes, dos programas de qualidade
total, da preparação das comemorações da
empresa e ajuda a temperar o churrasco
anual do grêmio de funcionários.
Se você quer alguém para ajudar, chame
o Eurico. Sem nenhum alarde ele lá estará,

<festa>

ao seu lado, o tempo que for necessário.
Muita gente acha o Eurico um bobo que se
deixa aproveitar pelos outros. Muita gente
aconselha o Eurico a não se envolver tanto
nas coisas da empresa. Ele parece não ligar
para tais opiniões e conselhos.
Continua firme, ajudando a todos, ali,
presente. O mais incrível é que ele quase
nunca falta ao trabalho e o seu serviço está
sempre em dia, sempre em ordem. Ele procura inovar, criar formas diferentes e simplificadas para encantar clientes e fornecedores. Será que o Eurico existe?
A verdade é que existem milhares de Euricos. Euricos homens; Euricos mulheres. Se
não existissem os Euricos, as empresas não
andariam. Todos sabemos disso. Mas, nem
sempre esses Euricos são reconhecidos e
valorizados. São quase-anônimos, simples-

PARÓQUIA SANTA RITA DE CÁSSIA

COMUNIDADE SANTA EDWIGES

FESTA DA PADROEIRA 2016
TRÍDUO:
Dias 13 e 14/10 - Missa às 19h
Dia 15/10 - Missa às 18h

mente fazendo o seu trabalho e ajudando
os outros que fazem menos ou pouco fazem. São simplesmente Euricos. São os imperdíveis anônimos que se alimentam do
desejo de ajudar, de colaborar, de participar,
de fazer.
É mais que chegada a hora de olhar para
os Euricos de nossas empresas e dar a eles o
reconhecimento de imperdíveis. É hora de
parar de poupar os que não participam, os
que não ajudam, os que não colaboram, os
que vivem apenas de um falso marketing
pessoal. É hora de valorizar os Euricos e dizer
a eles o quanto são importantes para nós e
para nossa empresa e de prestar mais atenção aos seus salários, quase sempre esquecidos, porque os Euricos, raramente pedem
aumento. Você conhece algum Eurico?
Pense nisso. Sucesso!

Santa Edwiges
Rosto da Divina
Misericórdia

Dia da Padroeira:
Dia 16/10
Procissão e Missa às 18h

AT R A Ç Õ E S

DIA 14/10 - NOITE DA SERESTA - A PARTIR DAS 20HHS
TODOS OS DIAS APÓS AS MISSAS. QUERMESSE E MÚSICA AO VIVO.
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