
“Foram-lhe dados poder, glória e realeza, e todos os povos, nações e 
línguas o serviam; seu poder é um poder eterno que não lhe será tirado, 

e seu reino, um reino que não se dissolverá”.”
(Daniel 7,14)
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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

As quatro semanas que precedem o Natal 
marcam o início do chamado ano litúrgico, 
porque a Igreja não divide o tempo em meses, 
mas em “mistérios” de Cristo: uma parte do 
ano, medita sobre sua vinda, sua encarnação; 
outra parte reflete e revive a Redenção no seu 
ponto alto, que é Morte e Ressurreição de 
Cristo; e o tempo restante põe-se à escuta do 
Cristo. Recorda os gestos, as palavras Daquele 
que passou pela Palestina, mas hoje está aqui, 
em Sorocaba, reunindo o seu povão nas várias 
igrejas, para a celebração da Liturgia.

Como sempre, no Advento temos a figura 
de João Batista, o profeta corajoso, capaz de 
denunciar as injustiças e também de anunciar 
a salvação: “Depois de mim virá o que é mais 
forte do que eu; eu vos batizo na água, Ele 
porém vos batizará como Espírito Santo”. E 
Advento é também tempo de se olhar NOSSA 
SENHORA, aquela que disse: “Eu sou a Serva 
do Senhor”. E foi mesmo.

Esses modelos devemos seguir, nós que 
esperamos a nova vinda do Senhor como 
quem arruma a casa para receber alguém 
ilustre: nós arrumamos o mundo, para que, 
na Segunda vinda, o Senhor perceba que não 
veio em vão, a primeira vez. Nem foi em vão 
que confiou em nós como colaboradores seus 
para a obra do Pai.

Que a gente ouça a prece que a Igreja fará 
por todos nós, logo no primeiro Domingo 
do Advento: “Aproveite-nos, ó Deus, a 
participação nos vossos mistérios. Fazei que 
eles nos ajudem a amar desde agora o que 
é do céu e, caminhando entre as coisas que 
passam, abraçar as que não passam”!

Advento é um tempo de expectativa. A 
imagem e semelhança da humanidade que 
viveu na esperança de um Salvador, a Igreja 
vive aguardando esse Salvador, que já veio, 
deixou um plano de vida eclesial para ser 
executado, e virá um dia, para encerrar a sua 
obram de maneira definitiva.

Assim, nossa expectativa é diferente da 
dos judeus; nós temos um plano a executar. 
Nós temos uma tarefa a cumprir. E todos 
os anos redobramos nossos esforços para 
cumprirmos, cada vez mais, e melhor, aquilo 
que o Senhor nos confiou neste mundo.

ADVENTO é pois, um tempo de revisão de 
vida e revisão de pastoral. Estamos começando 
mais um ano, mais um período de tempo 
que Cristo nos dá, a nós, construtores do seu 
Reino: como vai o Reino de Deus dentro de 
mim?... Como vai o Reino de Deus em minha 
comunidade? Como vai o Reino de Deus na 
cidade, responsabilidade nosso, individual e 
comunitária?

No ADVENTO, tempo de expectativa e 
revisão, a Igreja nos põe em contato com 
grandes construtores do Reino de Deus. Isaías 
vai ser lido em todos os domingos: Isaías, o 
rico e nobre senhor que fez no seu tempo a 
opção preferencial pelos pobres, defendendo 
a sua causa: “Deus me enviou para levar uma 
boa nova aos pobres”, diz o profeta, com 
recado sério para nós.

ADVENTO: EXPECTATIVA E REVISÃO DA IGREJA
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20 Lc 23,35-43
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28 Mt 8,5-11
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

Perdoar não é esquecer. Ninguém consegue 
esquecer uma ofensa recebida. Ninguém tem um 
controle absoluto sobre os seus pensamentos.

Somente conseguimos optar pelo perdão, 
se antes optarmos pelo amor. Através do amor 
podemos chegar a perdoar alguém que nos 
ofendeu.

Para conseguirmos tal atitude temos que 
ouvir Deus que está em nós. Quando nos 
deixamos levar pelo nosso lado divino podemos 
ter este ato de amor.

Quando perdoamos não estamos atenuando 
a responsabilidade de quem cometeu o mal. 
Perdoamos o que não se justifica, o mal cometido. 
As cicatrizes ficarão, o que se transforma é a 
relação entre ofensor e ofendido. Não ficamos 
remoendo os ressentimentos, damos um passo 
além.

O biblista italiano Luciano Manicardi nos faz 
refletir que o perdão tem uma dimensão histórica.
Ele se manifesta no aqui e agora.O perdão precede 
e fundamenta o arrependimento.Quando perdôo 
o outro, dou a ele a oportunidade de arrepender-
se do ato cometido.

Para perdoarmos temos que seguir um 
caminho. Primeiro temos que renunciar à vontade 
de vingança. Reconhecer que este sentimento é 
natural. Depois entender que o mal sofrido nos 
afetou e nos tornou mais vulneráveis. Partilhar 
com alguém o próprio sofrimento, aliviando o 
seu peso. O outro não é sempre um «ofensor», 
pode também ser um amigo, que sofre comigo. 
Nomear o que se perdeu e assumir o luto. 
Perdoarmo-nos a nós mesmos, pelo fato de não 
termos sabido evitar a ofensa, ou de termos 
proporcionado ou prolongado. Compreendendo 
a minha fragilidade, posso compreender melhor 
a do outro. Entender que o que aconteceu é um 
aprendizado. Perdoar o outro não é apenas uma 
questão de vontade, mas fruto da abertura ao 
dom de Deus é aí que encontramos o Espírito 
Ressuscitado.

“Perdoai as nossas ofensas, assim como nós 
perdoamos a quem nos tem ofendido...”

Perdoar para encontrar misericórdia; este é o 
caminho que traz a paz aos nossos corações e ao 
mundo.

(Papa Franscisco)

...“SETENTA VEZES SETE”...
Mt 18,21-22 

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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Por José Sidinei Nazato, ofs
<cantinho franciscano>

ALEGRIA FRANCISCANA

Com a eleição do novo Papa que 
escolheu o nome Francisco, o Cardeal 
Mario Jorge Bergoglio ousou mexer em um 
santuário preciosíssimo, ali onde se guardam 
as relíquias mais sagradas da humanidade, 
onde ninguém entra sem assumir todas as 
consequências. A memória de São Francisco 
de Assis é cultuada como um patrimônio 
moral intocável de toda a humanidade. 
Não é por acaso que, em mais de 800 anos, 
nenhum papa ousou chamar-se Francisco, 
nem mesmo os franciscanos – e são mais de 
uma dezena - que chegaram ao pontificado. 

Em sua primeira apresentação pública, 
o novo papa curvou-se profundamente 
e pediu a bênção da multidão antes dele 
mesmo abençoar a todos os presentes. Era a 
mesma coisa que dizer: eu não sou a Igreja 
sem vocês, a Igreja somos nós, vocês e eu. 
São Francisco viveu e nutriu-se a vida toda 
de uma grande paixão – a paixão pelo Cristo 

pobre e Crucificado. Talvez porque viu nele a 
face de toda a humanidade. A despeito disso, 
ele era uma figura alegre, tão alegre que 
inspirou uma expressão proverbial: “alegria 
franciscana”. O novo papa costuma abrir-se 
num sorriso espontâneo e cativante. 

Faz 800 anos que Francisco nasceu. Jamais 
surgiu alguém tão alegre como esse “homem 
pequeno e pobre de Assis, o Poverello”, o 
Pobrezinho. Era muito mais alegre do que 
nós. Contudo, ele não tinha um Evangelho 
diferente. Era o mesmo Evangelho que nós 
temos. O mesmo Evangelho, a mesma Boa-
Nova, no seu e no nosso tempo.

De onde vem essa diferença?
Para onde se foi a alegria? A tristeza é 

demais no mundo e em nós, na Igreja e no 
coração de cada pessoa. De onde vem essa 
espécie de “terna saudade” que envolve como 
neblina a nossa civilização? Somos nervosos, 
somos meio adoentados. Por certo, isso 

tem na crise uma de suas causas. Mas, não 
haveria outras razões agindo por detrás? De 
onde vem toda essa tristeza nos lares e nos 
corações?

Quem nos indicará o “poço de Jacó”, para 
podermos tirar a água viva da alegria? Tanta 
gente marginalizada, cansada e sedenta, no 
meio da vida. Igual a Jesus um dia pedimos 
como ele mesmo pediu:

“Dê-me água para beber” (Jo 4,7). Onde 
se encontra esse poço, onde Jacó e o seu 
rebanho, e até o mundo inteiro pode beber? 
Por que tantas aflições com tantos nomes 
diferentes? Por que, se é a mesma sede pela 
mesma água?

Esse é o grande momento de partirmos 
em busca da fonte da alegria. Pois não 
é possível nem sequer imaginar tristeza, 
quando se pensa no Francisco da alegria. Ele, 
nos maiores sofrimentos, convidava todas as 
criaturas a cantar as bondades do criador.
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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
Por Humberto Matavelli

<dízimo>

Algumas pessoas supõem que o 
Papa João Paulo II revogo o mandamento 
eclesiástico sobre o Dízimo já que a redação 
dos mandamentos da Igreja aparece no 
Novo Catecismo da Igreja Católica de forma 
diferente do que era anteriormente conhecida 
e o quinto mandamento que antigamente 
dizia “Pagar os dízimos segundo o costume” 
passou a ter a seguinte redação: “Atender 
às necessidades materiais da Igreja, cada 
qual segundo as próprias possibilidades”, 
recordando com isso aos fiéis que devem ir ao 
encontro das necessidades materiais da Igreja, 
cada um conforme as próprias possibilidades.

O Catecismo é dirigido aos fiéis de toda a 
Igreja Católica e a realidade eclesial é muito 
variada e inserida nas culturas dos diversos 
continentes e países onde se encontra. 
Por isto as suas leis ou mandamentos são 
redigidos de uma forma genérica, ou seja, 
seus mandamentos obrigam a todos os 
católicos naquilo que é o mínimo essencial 
quanto à sua obrigação de participação 
nas liturgias, nos deveres sagrados e na sua 
responsabilidade quanto ao sustento material 
da Igreja e de seus ministros.

Olhando, pois atentamente à nova 
redação dos 5 Mandamentos da Igreja, nota-se 
que eles não sofreram qualquer mudança que 
reduzisse o seu sentido original e, logo, que 
a obrigação de contribuir para com a Igreja 
quanto às suas necessidades materiais não 
foi revogada, antes, foi explicitada de maneira 
ainda mais abrangente. Assim, não é correto 
afirmar que o Dízimo foi revogado pelo novo 
Catecismo da Igreja Católica, especialmente 
se o bispo na sua diocese e o pároco na sua 
paróquia recomendam o Dízimo como a 
forma privilegiada para que os fiéis atendam 
às necessidades materiais da Igreja particular 
ali presente.

Portanto, o dizimista fiel que cumpre 
os 10 Mandamentos da Lei de Deus e os 
5 Mandamentos da Igreja, não apenas por 
cumprir uma obrigação legal mas por amor 
a Deus, à sua Igreja e aos irmãos, pode ter 
a sua consciência tranquila quanto à sua 
condição de dizimista na comunidade, pois 
para ele, quanto à sua solidariedade para com 
as necessidades da Igreja, é isto o que Deus 
quer, é o que a Igreja prescreve e é o que o seu 
coração generoso pede.

O DÍZIMO FOI REVOGADO PELA IGREJA?
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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
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FESTA DA MÃE RAINHA

FESTA DE SANTA EDWIGES

(15) 99707-2798
3233-8194

Fisioterapia e Acupuntura 
Domiciliar

Ricardo Florentino 
Pedroso
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ENCERRANDO O CERCO DE JERICÓ

MISSA DE FINADOS NO CEMITÉRIO DA SAUDADE

FESTA DAS CRIANÇAS NA PASTORAL DA CRIANÇA
A Pastoral da Criança deixou 

a manhã do dia oito de Outubro 
recheada de diversão e alegria para 
homenagear nossas queridas crianças.

Primeiramente iniciamos com a 
Oração, pesagens e cantando parabéns 
aos aniversariantes do mês, em seguida 
realizamos a Oração de acolhimento a 
mais duas crianças na Pastoral, o Pietro 
e o Lucas, que receberam muitas 

mensagens de boas vindas.
Os brincadores realizaram muitas 

brincadeiras e pintura facial nas 
crianças, as quais se divertiram muito, 
foi servido um delicioso lanche, bolo e 
suco natural e na saída os brincadores 
distribuíram pirulitos.

Com a graça de Deus tivemos 
uma manhã prazerosa e com muitas 
bênçãos. 
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VOCE GOSTA
DE JÓIAS?

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

Dia 15 de Novembro
é o Dia do Joalheiro

O Joalheiro é um dos profissionais 
mais antigos do mundo.

COMO É O JOALHEIRO
O Joalheiro é uma pessoa com dom 

acentuado para as artes e o artesanato 
sofisticado. Ele é especialmente criativo e 
gosta muito de trabalhar sozinho, concen-
trado, quieto, isolado, em lugar silencioso 
e prefere que não seja interrompido... Para 
poder praticar a arte de joalheria, cravan-
do pedras preciosas em metais preciosos 
e criando adornos pessoais luxuosos... As 
joias. 

O QUE AS JOIAS SIGNIFICAM 
Joias são as peças de joalheria cria-

das pelos Joalheiros. Nos primórdios ser-
viam para prender peças de roupa juntas. 
São adornos pessoais antiquíssimos, com 
vários simbolismos... Proteção contra o mal, 
status, autoridade, poder, destaque, embe-
lezamento... São feitas com materiais pre-
ciosos como ouro, prata, platina, paládio e 
pedras preciosas. Podem ser feitas também 
com outro material, chamadas bijuterias. O 
Anel é a joia mais antiga e lembra o nó que 
era usado nos dedos com poder mágico 
contra espíritos maus. Desde a antiguidade 
o anel é como um selo que simboliza o po-
der de uma autoridade. O anel de ouro bri-
lhante simboliza o brilho do sol. O Broche 
tem sua origem nas fivelas dos gregos e 
romanos que serviam como alfinete de se-
gurança, para segurar e ao mesmo tempo 
enfeitar as roupas, os chapéus, os cabelos 
femininos... Sempre foram belamente tra-
balhados. A Tiara tem sua origem na coroa 

usada pelos sacerdotes e faraós e principal-
mente nas coroas delicadas das princesas 
do Egito. Entre os gregos e romanos as tia-
ras eram fitas usadas na testa para prender 
o cabelo, tanto por homens como mulhe-
res da nobreza que com o tempo foram 
sendo adornadas com pedras preciosas. As 
tiaras com folhas de louro, feitas em ouro e 
prata, simbolizavam a vitória dos generais e 
atletas vencedores. As noivas romanas usa-
vam tiaras feitas com flores de laranjeira e 
até hoje é a joia mais usada no mundo, que 
proporciona aquele encanto especial das 
noivas. O colar sempre foi usado em todas 
as épocas e sociedades e tem sua origem 
nos objetos pendurados no pescoço, por 
homens e por mulheres, para dar sorte e 
para enfeitar o colo. Os brincos simbolizam 
desde a antiguidade uma proteção contra 
os espíritos maus que podem penetrar pe-
los ouvidos, tanto de mulheres como de 
homens. Nas mulheres é costume usa-los 
desde o nascimento em várias sociedades. 
As pulseiras ou braceletes são adornos que 
simbolizam identificação. 

 
COMO O JOALHEIRO TRABALHA

O Joalheiro é o profissional artista 
que trabalha com metais preciosos, a prata, 
o ouro, a platina e o paládio. E atualmen-
te também com titânio, nióbio, resinas e 
outros materiais sintéticos... Crava-os com 
pedras preciosas e molda os anéis, alianças, 
colares, tiaras, brincos, broches, abotoadu-
ras, medalhas, pingentes e com frequência 
um grande número de novos produtos, 
criados no mundo das joias, como: bolsas, 
cintos, adornos para sapatos e roupas... 
Tem habilidade no uso de instrumentos 
delicados específicos para joalheria. 

COMO SE TORNAR UM
JOALHEIRO NO PROMISSOR E 

CARENTE MERCADO DE TRABALHO
Os Joalheiros são muito procurados 

Existem diversos cursos de joalheria que 
ensinam as técnicas necessárias. O mais 
conhecido é o Curso de Joalheria do Senai. 
Mas podem ser encontrados para capaci-
tação a distância na internet, Como é um 
trabalho essencialmente artístico e delica-
do, exige especialização no uso dos instru-
mentos próprios da fabricação das joias e 
as devidas normas de segurança. As joa-
lherias menores precisam e Joalheiros arte-
sanais que realizem o processo completo 
de produção dos itens a serem vendidos. 
A indústria joalheira tem muita carência de 
polidores e cravadores especializados. Um 
Joalheiro pode também ter um atelier ou 
oficina própria e trabalhar independente. 
No Brasil o mercado de joias, pedras pre-
ciosas, folheados e bijuterias está mais cen-
tralizado em Minas Gerais, São Paulo e Rio 
Grande do Sul.

 VOCE SABIA... 
• As joias, preciosas ou bijuterias, são 

admiradas e usadas por todas as classes 
sociais tanto por mulheres como homens 
desde os primitivos até hoje, em todas as 
sociedades.

• As primeiras peças de joalharia eram 
feitas de materiais naturais como ossos e 
dentes de animais, madeira e pedras traba-
lhadas e polidas, como até hoje.

• Cientistas encontraram em Israel e Argé-
lia, longe do mar, conchas de caramujo ma-
rinho, perfuradas por humanos e transfor-
madas em contas, de mais de 100.000 anos.

FONTES INTERNET
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VOCE GOSTA
DE JÓIAS?

<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

PARA REFLETIR!!
Todos os episódios que vivemos na vida, 
inclusive os piores e mais duros de se su-
portar, são sempre extraordinárias fontes 
de crescimento.
Temendo o peso e o cansaço a maioria 
faz tudo para evitar situações novas, que 
envolvam qualquer tipo de conflito.

Mas aqueles que encaram para valer as 
situações que a vida propõe, aquele que 
resolvem carregar as pedras, ao invés 
de evitá-las, esses alcançam a plenitude 
do viver e transformam com o tempo, o 
peso das pedras que transportaram em 
peso de sabedoria.
Como está sua mochila?

LEI POR DIRIGIR SEM O DOCUMENTO
DO VEÍCULO TEM MUDANÇAS

Um fervoroso devoto estava atravessan-
do uma fase muito penosa em sua vida, com 
graves problemas de saúde em família e sé-
rias dificuldades financeiras.

Por isso orava diariamente pedindo que o 
livrassem de tantas dificuldades.

Um dia, enquanto fazia suas orações, um 
anjo apareceu, trazendo-lhe uma mochila e a 
seguinte mensagem:

- O Senhor se compadeceu da sua situa-
ção e lhe manda dizer que é pra você colocar 
nesta mochila o máximo de pedras que con-
seguir, e carrega-la com você, em suas cos-
tas, por um ano, sem tirá-la por um instante 
sequer. Manda também lhe dizer que se fizer 
isso, no final desse tempo, ao abrir a mochila, 
terá uma grande alegria.

E desapareceu, deixando o homem bas-
tante confuso e revoltado.

- Como pode o Senhor brincar comigo 
dessa maneira? Eu oro sem cessar, pedindo a 

Sua ajuda, e Ele me manda carregar pedras? 
Já não me bastam os tormentos e as prova-
ções que estou vivendo? Pensava o devoto.

Mas, ao contar para sua mulher a estra-
nha ordem que recebera do Senhor, ela lhe 
disse que talvez fosse prudente seguir as de-
terminações dos Céus, e concluiu dizendo:

- Deus sempre sabe o que faz.....
O homem estava decidido a não fazer o 

que o Senhor lhe ordenara, mas por via das 
dúvidas resolveu cumpri-la em parte após 

ouvir a recomendação da sua mulher.
Assim colocou duas pedras pequenas na 

mochila e carregou-as nas costas por longo 
doze meses.

Findo esse tempo, na data marcada, mal 
se contendo de tanta curiosidade, abriu a 
mochila conforme as ordens do Senhor e 
descobriu que as duas pedras que carregava 
nas costas tinham se transformado em pepi-
tas de ouro.

 Apenas duas pepitas pequenas.

A MOCHILA E
AS PEDRAS

Olá amigos, para o mês de novembro, 
iremos focar as nossas atenções quanto à 
legislação de trânsito. 

Fim de ano chegando a programação 
volta para as festas. Mas não podemos nos 
esquecer de certos cuidados, ainda mais, 
quando somos os detentores do volante 
em companhia da família. 

Recentemente houve alterações nos li-
mites de velocidade em estradas e rodovias, 
bem como os valores das multas. A Lei Fe-
deral nº 13.281 que tem seu efeito a partir 
de 01 de novembro, determina que rodar 
sem o documento do veículo não necessa-
riamente renderá multa ao proprietário. 

Para o artigo 133 do Código de Trânsito 
Brasileiro, o porte do documento do veícu-
lo, o Certificado de Licenciamento Anual 
somente será dispensado quando no mo-
mento da fiscalização, for possível ter acesso 
ao devido sistema informatizado para verifi-

car o veículo está ou não licenciado. 
Desta forma, o proprietário seria punido 

se por qualquer razão o sistema estiver fora 
do ar ou se porventura o fiscal que proceder 
a abordagem não conseguir o acesso ao sis-
tema de verificação. 

Ainda é bom ressaltar, que essa determi-
nação não isenta a obrigatoriedade de por-
tar a CNH (Carteira Nacional de Habilitação) 
dentro do seu prazo de validade. Todos sa-
bemos que ao dirigir sem estar portando a 
CNH ou o documento do veículo, será con-
siderada infração leve, multa e três pontos 
na CNH, sendo que o veículo ficará retido no 
local até a apresentação da documentação 
pertinente. 

Não esqueçamos também que dirigir 
sem possuir a Carteira de Habilitação ou 
com o documento suspenso é considerado 
infração gravíssima, incluindo multa e mais 
sete pontos na Carteira de Habilitação. 

Essa mesma lei que mencionamos no 
início do artigo, prevê também alteração 
nos valores da multa, o que vamos tratar no 
próximo mês. 

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

<agenda>

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

 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 02 de Dezembro às 20h

CPP

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

Dia 24/Novembro às 8h

Aferição da pressão arterial
e controle da glicemia

Dia 29/Novembro após a Missa

TERÇO DOS HOMENS

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

Dia 14 de Novembro às 19h30

MISSA DA RENOVAÇÃO 
CARISMÁTICA

Dia 18/Novembro às 19h

MÃE RAINHA

Dia 13/Novembro às 19h

N. SRA DE FÁTIMA
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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

INTELIGÊNCIA EMOCIONAL
ENEAGRAMA

WORKSHOP
DIA 19/11/2016 9H AS 18H

LOCAL: METHA
R. APARECIDA, 214

INSCRIÇÕES: 15 99834-4090
contato@ellune.com

www.ellune.com

VAGAS 
LIMITADAS

RECEBE 

CERTIFICADO

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

Dr. Paulo Henrique Mobaier
CRO 53510

Dr. Adriana A. Estevam Mobaier
CRO 56880

BemMais
Odontologia

Iluminação: Sputnik, Laser,
Moving, Globo...

Iluminação ambiente
Trave Box Truss
Tapete (pista)

Vídeo Vida, DJ e somFACE: DJ Mascarenhas

Mascaren
Tel.: 015 99722-3386

as

<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho Nunca desista de DEUS,

porque Ele não desiste de você!

Filha de Izidio e Helena (ambos in 
memoriam), Cecília é a caçula de cinco irmãos: 
João (68), José (64), Maria Helena (60) e Eva 
(55). “Minha infância foi tranquila, porém com 
muita dificuldade. Meu pai adquiriu problemas 
psiquiátricos, e por esse motivo ele não foi 
muito presente. A lembrança que tenho de 
criança é de ver meu pai internado e de não 
poder visita-lo entre os meus sete e onze anos”. 

Com 14 anos, Cecília sofreu muito com 
o falecimento do seu pai. “Essa foi uma fase 
muito conturbada em minha vida. Eu comecei 
a trabalhar para ajudar no orçamento da casa 
e acabava não sobrando muito tempo para 
mim, mas mesmo assim participava do grupo 
de jovens na Vila Carol”. 

Desde pequena, Cecilia sempre gostou e 
fez questão de estar na igreja. “Eu fiz primeira 
comunhão/crisma na igreja Cristo Libertador 
por vontade própria, pois meus pais não 
frequentavam muito a igreja. Eu tinha uma 
vizinha muito querida que sempre passava na 
rua e convidava as crianças para ir na igreja com 
ela. Era uma alegria enorme poder sair de casa, 
conhecer novas pessoas e estar perto de Jesus. 
Aos poucos, eu fui levando a minha família ao 
encontro do Pai. Estar na igreja, 
louvando e agradecendo por 
toda a minha vida, é fundamental 
e é o que me faz sentir completa”. 

Cecilia sempre foi muito boa 
aluna na escola e seu grande 
sonho era fazer faculdade. “Em 
1992, eu iniciei esse sonho, 
ingressando na faculdade de 
Administração de Empresas na 
Uniso. Não foi fácil concluir esse 
sonho, pois eu não tinha muito 
dinheiro e o que eu ganhava dava 

apenas para pagar a faculdade. Essa foi uma 
época de muitos desafios, onde eu saía às 7 
horas da manhã e só retornava para casa às 11 
horas da noite. Mas eu consegui vencer, e em 
1996 chegou a tão sonhada formatura”. 

Durante o período de faculdade, Cecilia 
conheceu Andre. “Uma amiga, e prima dele, 
nos apresentou e nós namoramos por 10 anos. 
Como sou a filha caçula, sempre fui muito 
apegada com a minha mãe, por isso, somente 
após o falecimento dela é que nos casamos”. 
Cecilia e Andre se casaram em 2003, na igreja 
Nossa Senhora Aparecida, na Vila Angélica e 
foram morar na Vila Santana, perto da igreja 
Santa Rita. “O meu marido é uma Benção de 
Deus na minha vida, sempre companheiro e 
atencioso desde o namoro”.

Cecilia trabalhou como babá, empregada 
doméstica, recepcionista e na área 
administrativa. “Em meio a tanta agitação, no 
final de 2005 recebi a notícia de que estava 
esperando um bebê, e com grande alegria 
nasceu, no dia 17 de julho de 2006, o nosso 
filho André Oliver Litvay, nosso único filho, mas 
que vale por muitos. Ele é lindo, inteligente, 
companheiro, enfim, uma alegria sem fim em 
nossas vidas”.

Em 2009, quando o seu filho tinha apenas 
três anos, Cecília recebeu uma notícia muito 
triste: “Fui diagnosticada com câncer de 
mama. Nesta fase, a minha fé bateu ainda 
mais forte, afinal, ela é a nossa única salvação 
e minha participação na igreja aumentou, 
tanto na igreja Santa Rita como na Santa 
Edwiges. Com grande alegria e dedicação, 

Você gostaria de usar 
o espaço da Revista 

Chuva de Rosas para 
uma homenagem?

Entre em contato 
conosco!

pascom@paroquiasantarita.com.br

Nascida em Sorocaba, no 
dia 16 de outubro de 1968, 
Cecilia Felicio Litvay é nosso 

perfil nesta edição.

sou Ministra da Eucaristia, serva do Grupo de 
Oração e procuro sempre ajudar no que for 
preciso, servindo o Senhor e levando a sua 
mensagem”. 

Cecília venceu o câncer e hoje vive com 
muita alegria ao lado de sua família, amigos 
e na igreja. “Eu sou muito feliz em participar 
ativamente nesta paróquia. Deus foi muito 
generoso comigo e me deu de presente a 
minha vida de volta. Por isso sempre digo e 
repito: nunca desista de DEUS, porque Ele não 
desiste de você”. 



12 | Chuva de Rosas - Novembro de 2016

<motivação>
Por Luis Marins

Há pessoas que parecem ter feito um 
pacto com a infelicidade. Para elas nada está 
bom; nunca está bom. Reclamam de tudo: 
do país, do estado, da cidade, de sua casa, 
de seu casamento, de seu companheiro ou 
companheira, de seus filhos, de seus pais, de 
seu emprego, de seus chefes, colegas, da co-
mida, da bebida. Para onde olham só veem 
defeitos, erros, tristeza, injustiça. A vida para 
elas é um fardo e o mundo um lugar de so-
frimento. De suas bocas só saem palavras 
de acusação, recriminação, censura, maledi-
cência. Você conhece pessoas assim?

Essas pessoas vivem como se fossem 
águias se lamentando no topo da montanha 
em vez de voar. Não usam o seu potencial 
criativo e muito menos o das outras pessoas 

pois não sentem - e não se esforçam para 
sentir - o menor prazer em conviver, dialo-
gar, relaxar. Vivem isoladas na sua crescen-
te infelicidade alimentada pela crítica aos 
outros e pela total ausência de autocrítica, 
de ver os próprios defeitos e limitações. Elas 
fizeram um pacto com a infelicidade e por 
isso são, realmente, infelizes.

O mais grave é que essas pessoas não 
se contentam em ser infelizes. Elas preci-
sam infelicitar as outras pessoas com quem 
convivem tanto na família, nos grupos de 
amizade como no trabalho. Pessoas felizes, 
de bem com a vida, alegres, descomplica-
das, são para elas verdadeiras adversárias 
contra as quais investem com toda a força 
de sua infelicidade. Elas não suportam ver 

alguém sorrir, abraçar, agradecer, ser gentil, 
demonstrar alegria. Essas pessoas infelizes 
odeiam as felizes e as chamam de bobas, 
ingênuas, alienadas e até de ignorantes pois 
desconhecem que a vida não passa de um 
lugar de sofrimento, dor e infelicidade. Viver 
para elas é sofrer. 

É claro que essas pessoas merecem nos-
sa compaixão, mas temos que tomar cuida-
do para não nos deixar contaminar pela sua 
infelicidade sem começo e sem fim, pois as 
que conheço não têm ouvidos para coisas 
positivas, palavras meigas e elogios e pare-
cem ter só um objetivo: que nós também 
assinemos um pacto com a infelicidade. 
Afaste-se dessas pessoas e seja feliz! 

Pense nisso. Sucesso! 

PACTO COM A INFELICIDADE

18/11/16- a partir das 19:00h

19/11/16 - a partir das 16:00h

AV ARTUR BERNARDES, 420
VILA PROGRESSO

R. Olavo Bilac, 235 - Vl. Santana

15 3232.7594

LOLATA COMERCIO DE VIDROS Ltda.
Rua Olavo Bilac, 254 - Vila Santana - Sorocaba

Fone: (15) 3233-4192 - ID: 111*111827

www.lolata.com.br - Vidros @lolata.com.br

     
  Av. Athur Bernardes nº 585 
Fone: 3231-4100 /3035-4100

     
Vigamentos, Pranchas, Caibros e Tábuas

Forro: Cumaru e CedrinhoDistrital
Drogaria

Distrital
15 3231-0777 / 3231-7797

Disk entrega

Sinha
Rita

R. Bartolomeu Gusmão, 433
3232-5960

Pedro Eugênio Menk

Célia Pascoin

Rua Bartolomeu de Gusmão, 166

Vila Santana    Sorocaba    SP   CEP: 18080-050

cpm@cpmsecurity.com.br
15 3018.9409  98132.1913

97401.3061   ID: 55*93*1912


