
“Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor falou pelo 
profeta: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, que se chamará 

Emanuel, que significa: Deus conosco.”
(Mateus 1,22-23)
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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

A festa do Natal é sobrecarregada de ternura, 
emoções, sentimentos provocados pela troca de 
presentes, pelos reencontros e pelas lembranças 
da infância, daquele tempo que a gente era 
feliz e não sabia... Tudo isso, naturalmente, 
incentivado pela propaganda comercial, por 
alguma pregação religiosa e pelas grandes 
tradições de família.

Contudo, nós corremos o risco de não 
mergulhar fundo no sentido do Natal e passá-
lo sem atingir a riqueza das celebrações que a 
Igreja nos propõe.

Por isso é urgente prestar atenção à Liturgia 
deste tempo privilegiado. Indispensável é 
anotar, com lucidez, as festas que a Igreja faz 
nestes quinze dias do seu Calendário religioso: 

só os judeus, mas a humanidade toda. Por essa 
razão, no primeiro domingo do ano (em 2017 
no segundo) celebramos os “magos”, aqueles 
primeiros estrangeiros que correram para adorar 
o Salvador. Finalmente, o Filho de Deus vem a 
nós com missão determinada pelo Pai: resgatar 
a humanidade, escrava do mal e do egoísmo. Na 
festa do Batismo de Jesus (em 2017 na segunda-
feira depois da Epifania), nós contemplamos às 
margens do Jordão onde ressoa a voz do Pai: 
“Este é meu filho querido”: Filho amado que 
cumpre as ordens do Pai. E a Igreja cantará: “Ele 
foi ungido com óleo da alegria e enviado para 
dar boas notícias aos pobres”...

É pensando em tudo isso que a Igreja 
celebra o Natal. A Liturgia nos obriga a olhar, 
neste tempo, para além da enternecedora figura 
de um Deus que começa nossa vida, como 
inocente e frágil menino; o Amor de Deus que 
começa sua grande obra de redenção.

O povo fiel tem intuições admiráveis... Junto 
ao presépio, que começa esta grande história 
de Amor, planta a árvore de Natal, exemplar que 
permanece verde em pleno inverno europeu, 
para nos dizer, que na gruta estão as sementes de 
nossa Ressurreição. Pois Ele veio e está no meio 
de nós, para nos “dar vida e vida em abundância”.

Um Feliz e santo Natal a todos!!!

Natal, Sagrada Família, Maria Mãe de Deus e da 
Igreja, Reis Magos e Batismo de Jesus. É todo este 
conjunto que se chama, entre nós, de “tempo do 
Natal”. Afinal, o que celebramos mesmo, a partir 
da noite de 24 de dezembro, com a popular 
“Missa do Galo”? 

Para responder com poucas palavras 
diremos: A Igreja curte e revive quanto Deus 
fez e faz por nós, em virtude de seu amor 
apaixonado pela humanidade. É como ouvir 
Deus, por Jesus Cristo e Jesus Cristo, nos dizer: 
“Amo vocês. Por isso quero estar com vocês para 
levá-los a estarem sempre comigo”.

Não é à toa que S. Lucas põe, na boca dos 
anjos, aquele canto que dá glória a Deus e 
anuncia Paz na terra, “aos homens que Deus 
ama”.

O que fez e faz por nós esse Deus 
apaixonado? Primeiro nasce em Belém: faz-se 
gente como a gente, vem viver as vicissitudes 
da vida humana que Ele quer enriquecer com 
possibilidades de vida divina, como a Dele. 
Querendo homens e mulheres por assim dizer 
“divinizados”, Deus humaniza seu Filho, e o Natal 
festeja isso.

Para ser profundamente humano, o Filho 
de Deus decide nascer e crescer numa família. 
Vive trinta anos a rotina de um lar, na partilha 
dos bens, das lutas, das preocupações. Por isso 
faremos logo no Domingo seguinte ao Natal (na 
sexta-feira) a Festa da Sagrada Família. Em toda 
família, a mãe tem lugar de relevo. Na história 
humana de Cristo também há uma mulher: 
Maria, mãe de Deus e também Mãe de toda a 
Igreja. O dia 1º de ano é consagrado a Ela. Esse 
Deus, Homem nascido na Judéia, não veio salvar 

NATAL: DO PRESÉPIO À ÀRVORE
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

Estamos em tempo de advento. É hora de 
pararmos por um instante e refletirmos sobre o 
ano que passou, o que fizemos como vivemos e 
como Jesus pode transformar tudo mais uma vez.

Neste Ano da Misericórdia, fomos convidados 
a descobrir nossa essência, a renunciar a tudo que 
destrói nosso pensamento cristão.

Muitas foram às situações que ocorreram 
que nos deixaram desanimados, mas muitas 
também foram nossas reflexões sobre as obras de 
misericórdia e de como a exemplo de Jesus temos 
que enfrentar a vida com ternura e mansidão.

Agora é chegada a hora de prepararmos 
nosso coração e recebermos Aquele que vem 
para nos libertar, para cancelar o peso da derrota 
e da tristeza.

Vamos nos abrir para a reconciliação e o 
perdão e criar vias possíveis de amor e esperança.

O menino Jesus não chega como um rei 
num berço de ouro. Ele chega numa simples 
manjedoura para nos mostrar que seu Reino não 
é deste mundo, mas vem do amor de Deus e é 
capaz de restaurar todas as coisas.

O pecado será transformado em graça, a 
morte em ressurreição, o medo em confiança.

Para que tudo isso ocorra é preciso que 
façamos uma escolha pessoal. Temos que optar 
por Jesus e pelo seu caminho de amor. Precisamos 

nos questionar constantemente: “O que Jesus 
quer de mim? Que atitude terei diante de tantas 
desavenças deste mundo?”

Precisamos ser instrumentos de misericórdia. 
Continuar a amar, perdoar, viver cada momento 
segundo a vontade do Pai e ter a certeza das 
promessas Dele para nossa vida.

É tempo de olharmos para o presépio e 
reconhecermos no Menino Jesus, nascido da 
Virgem Maria, nossa salvação. Coloquemos 
Nele todas as guerras que vivenciamos, toda 
perseguição, todo nosso pecado, nossa falta de fé, 
nosso desanimo, tudo aquilo que nos escraviza e 
peçamos sinceramente que tire de nós e de toda 
a humanidade toda a dureza de coração, toda 
forma de mundanismo e toda indiferença.

Dá nos Senhor Jesus forças para 
transformarmos toda a destruição em obra 
criativa, todo ódio em amor, toda ofensa em 
perdão, toda discórdia em união.

Faze Senhor que eu procure mais consolar 
que ser consolado, compreender que ser 
compreendido, amar que ser amado, pois é dando 
que se recebe, é perdoando que se é perdoado e 
é morrendo que se vive para a vida eterna.

E assim poderemos proclamar: “Os nossos 
olhos viram o nosso Salvador!”

Viva é Natal!

VEM SENHOR JESUS E TEM MISERICÓRDIA DE 
TODOS NÓS...

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>

SÃO FRANCISCO PREPARA
UM PRESÉPIO NO DIA DE NATAL

Celebrava com incrível alegria, mais que to-
das as outras solenidades, o Natal do Menino 
Jesus, pois afirmava que era a festa das festas, 
em que Deus, feito um menino pobrezinho, de-
pendeu de peitos humanos. 

Queria que, nesse dia, os pobres e os esfo-
meados fossem saciados pelos ricos, e que se 
concedesse uma ração maior e mais feno para 
os bois e os burros. 

Até disse: “Se eu pudesse falar com o impe-
rador, pediria que promulgasse esta lei geral: 
que todos que puderem joguem pelas ruas 
trigo e grãos, para que nesse dia tão solene te-
nham abundância até os passarinhos, e princi-
palmente as irmãs cotovias”. (1Cel 30,84-85)

Não podia recordar sem chorar toda a pe-
núria de que esteve cercada nesse dia a pobre-
zinha da Virgem. 

Dizia que a pobreza era uma virtude real, 
pois brilhava de maneira tão significativa no Rei 
e na Rainha. 

Quando os frades lhe perguntaram, em 
uma reunião, que virtude mais faz de alguém 
um amigo de Cristo, respondeu, como quem 
contava um segredo de seu coração: “Ficai sa-
bendo, filhos, que a pobreza é o caminho es-
pecial da salvação, que seu fruto é múltiplo e 
conhecidíssimo por poucos”.

De Roma foi para o vale de Rieti e, como se 
aproximava a festa de Natal, naquele ano quis 
celebrá-la do modo como sempre havia dese-
jado fazê-lo: ao vivo, com um nenê de verda-
de, com um pai e uma mãe de verdade, com 
um boi e um burro de verdade, numa gruta de 
verdade... e essa gruta estava construída, como 
se o fosse para a ocasião, defronte à aldeia de 

Greccio. Cheio de entusiasmo preparou tudo.
Aproximou-se o dia da alegria e chegou o 

tempo da exultação. De muitos lugares foram 
chamados os irmãos: homens e mulheres do 
lugar, de acordo com suas posses, prepararam 
cheios de alegria tochas e archotes para ilumi-
nar a noite que tinha iluminado todos os dias e 
anos com sua brilhante estrela. Por fim, chegou 
o santo e, vendo tudo preparado, ficou satisfei-

to. Fizeram um presépio, trouxeram palha, um 
boi e um burro. Greccio tornou-se uma nova 
Belém, honrando a simplicidade, louvando a 
pobreza e recomendando a humildade. A noite 
ficou iluminada como o dia e estava deliciosa 
para os homens e para os animais. O povo foi 
chegando e se alegrou com o mistério renova-

do em uma alegria toda nova. O bosque resso-
ava com as vozes que ecoavam nos morros. Os 
frades cantavam, dando os devidos louvores ao 
Senhor e a Noite inteira se rejubilava. O santo 
parou diante do presépio e suspirou, cheio de 
piedade e de alegria. A missa foi celebrada ali 
mesmo no presépio, e o sacerdote que a ce-
lebrou sentiu uma piedade que jamais experi-
mentara até então.

Nunca mais se esquecerá da noite de 24 de 
dezembro de 1223: vieram camponeses com 
tochas acesas de todas as partes. O campo en-
che-se de luz e de canções. As estrelas tremiam 
no céu. Baliam os cordeiros. As pedras da gruta 
pareciam douradas por causa da luz das tochas. 
Francisco cantava, sorria; todo o seu semblante 
estava luminoso.

Ainda que o tivesse querido poucas vezes 
fazer, nesta, quis exercer funções de diácono. 
Vestido de dalmática entoou o Evangelho. De 
fato, era “uma voz forte, doce, clara e sonora”, 
convidando a todos às alegrias eternas. Depois 
pregou ao povo presente, dizendo coisas mara-
vilhosas sobre o nascimento do Rei pobre e so-
bre a pequena cidade de Belém. Muitas vezes, 
quando queria chamar o Cristo de Jesus, cha-
mava-o também com muito amor de “menino 
de Belém”.

Falou de um mistério inaudito, de um Deus 
altíssimo e poderoso que, para manifestar-nos 
seu amor, se fez uma criança pobre, frágil e in-
defesa, filho de uma mãe pobre e humilde. Dis-
se que nessa noite, o céu se havia unido com a 
terra e a terra se tornara caminho do céu. Disse 
que, desde então, havia encontrado uma razão 
para viver.
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REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO
Por Humberto Matavelli

<dízimo>

“E, entrando na casa, acharam o menino 
com Maria sua mãe e, prostrando-se, o 
adoraram; e abrindo os seus tesouros, 
ofertaram-lhe dádivas: ouro, incenso e mirra.” 
Mateus 2:11

Ao saberem do nascimento de Jesus, 
uns magos saíram do oriente e foram até 
Jerusalém. Esta viagem tinha um propósito, 
eles queriam ver o Rei dos Reis, bem como 
honrá-lo com seus tesouros.

Observe que não deram qualquer coisa, 
o relato bíblico nos mostra que eles abriram 
seus tesouros, e ofertaram ouro, incenso e 
mirra.

Estes 3 elementos nos ensinam a respeito 
de algumas características que devem ter 
nossas ofertas, dízimos e primícias:

1) OURO: O ouro é conhecido por seu 
valor pecuniário, é utilizado para simbolizar 
realeza, riqueza; uma característica importante 
é quando se fala da sua pureza. Sabe-se 
que o ouro quanto mais maleável for, será 
proporcionalmente puro também. Da mesma 
forma quanto mais maleável for nosso coração 
mais puro será nossa oferta.

2) INCENSO: O incenso é muito mais 
do que pequenas tiras de madeira que 
exalam cheiros. O incenso é antes de tudo 
uma arvore, que pode alcançar 15 metros de 
altura, e devido a este tamanho é por vezes 
utilizada como abrigo, onde as diversas aves 
encontram segurança.

Nossas ofertas, dízimos e primícias nos 
servem além de demonstrar nossa obediência 
a Deus para nos dar segurança. Por que 

Segurança? Nos colhemos na mesma medida 
que plantamos, melhor a bíblia diz que 
colheremos, se semearmos em boa terra a 30, 
60 e 100 por 1, Malaquias diz que o devorador 
não é repreendido por nossas orações, mas 
por um ato de entregarmos nosso dízimo, ou 
seja, só temos a garantia de que não seremos 
assolados (segurança) pelo devorador 
mediante esta obediência.

Esta arvore caracteriza-se ainda por suas 
flores que possuem um cheiro agradável 
que podem ser sentidos a distancias longas, 
nos mostrando que nossas ofertas devem ter 
aroma agradável a Deus, veja que o próprio 
Cristo se entregou por nós em oferta a Deus 
EM CHEIRO SUAVE (Efésios 5:2).

3) MIRRA: Semelhante ao incenso a 
Mirra também é uma arvore que possui 
muitos espinhos. Algo interessante é que 
ela é uma planta caducifólio, ou seja, em 
determinadas épocas do ano, geralmente 
quando o tempo está frio e seco, suas folhas 
caem permanecendo apenas o caule (óbvio) 
e os galhos. Este processo ocorre para que 
ela não “gaste” a água que possui armazenada 
em seu interior com suas folhas e assim possa 
sobreviver ao “outono e inverno”. Mas o fato 
mais curioso que observei na mirra é a resina 
extraída de seu caule. Esta resina possui várias 
propriedades, porém a mais marcante é a de 
conservar as coisas, tanto que era utilizada no 
Egito antigo no processo de mumificação e 
habitualmente é utilizada na preparação de 
diversos cosméticos com a função de fazer 
com que o cheiro e a qualidade do produto 

É NATAL:
E NOSSAS OFERTAS,

DÍZIMOS E PRIMÍCIAS
COMO FICAM?

venha a ter uma duração maior. Nossas ofertas 
servem para conservar nossa vida financeira, 
o dízimo nos protege, mas é através da oferta 
que somos prósperos (sentido amplo da 
palavra).

Pense nisso: Sua oferta deve ser pura 
como o ouro e agradável como o incenso 
para que tenhamos uma vida financeira 
conservada diante de Deus.

www.espacoresiliencia.com

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

• Psicologia • Fonoaudiologia
• Psiquiatria • Psicopedagogia

• Terapia de Casal e Família

Espaço
Resiliência
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MISSA EM HONRA A SAN TA CECÍLIA

MISSA DE CRISTO REI
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Fisioterapia e Acupuntura 
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Ricardo Florentino 
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FESTA DAS NAÇÕES

TEATRO NA PASTORAL DA CRIANÇA
Os brincadores da pastoral apresentaram para as crianças 

no dia 12 de novembro, o teatro “O ladrão da alegria” que 
transmitiu uma importante mensagem: “Só o amor de Jesus 
preenche a nossa vida”.

Nesse dia Márcio Kaique da Cruz Ribeiro, que completou 
seis anos, recebeu o certificado de participação da pastoral 
da criança. Finalizamos o nosso encontro, com um delicioso 
lanche e muitas bênçãos de Deus.
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POR QUE DAR
PRESENTES
NO NATAL?

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

Um presente sempre contém a vi-
bração do sentimento sincero de quem 
quer agradar e marcar presença na vida 
de alguém. 

O QUE SIGNIFICA DAR
PRESENTES OU PRESENTEAR

As religiões, tanto orientais como 
ocidentais, afirmam que a ampliação da 
nossa consciência do amor expresso na 
generosidade, na doação, no comparti-
lhar e distribuir, (ao contrário de acumu-
lar), conduz ao comportamento dadivoso 
de presentear sempre e gera uma vida 
de contínua prosperidade. “Dai e vos será 
dado” Lucas 6,38. Pois presentear significa 
desejar estar presente, tratar com genero-
sidade, gentileza e carinho uma pessoa, 
(ou uma instituição), oferecendo-lhe um 
objeto simbólico, isto é - objeto que une - 
e contribui para a sua realização e alegria 
de ser lembrada... Especialmente no Natal 
do Senhor Nosso presente em cada um 
de nós.

O VERDADEIRO PRESENTE
 O verdadeiro presente, não tem 

relação com o seu valor material, preço, 
suntuosidade, aparência... Seu valor é 
sempre afetivo e dependente da nossa es-
tima, do nosso carinho e da nossa alegria 
ao darmos ou ao recebermos. Por isso, o 
Presente verdadeiro consegue perpetuar 
a nossa lembrança por longo tempo na 
vida de alguém. É um objeto simbólico 
- que une - contenta, encanta e marca a 
nossa presença. 

OS BENFICIOS GRATIFICANTES DE 
DAR PRESENTES

Interessante é que para sentirmos 
os efeitos benéficos e gratificantes de dar 
presentes é necessário que a nossa atitu-
de interior ao presentear tenha a intenção 
de apenas doar, encantar, contentar, agra-
dar e “dizer”,.. “eu pensei em você”... Sem 
segundas intenções de receber algo em 
troca. Basta experimentarmos e sentire-
mos os efeitos maravilhosos desse com-
portamento delicado de demonstrar nos-
sa alegria, carinho e atenção a alguém... E 
o como ela é importante para nós. E, é tão 
simples e tão prazeroso presentear!

QUEM GOSTA DE
DAR PRESENTES.

Presentear é uma característica das 
pessoas que sentem um prazer natural e 
espontâneo, em provocar contentamen-
to, em surpreender e proporcionar mo-
mentos mágicos a alguém. Alem de que-
rer marcar presença na sua vida... Através 
desse objeto, símbolo de carinho e aten-
ção. São pessoas abertas, extrovertidas, 
alegres e muito generosas. Elas sabem 
que o verdadeiro Presente sempre con-
tém a vibração do sentimento sincero e 
amoroso de quem oferece e quer se fazer 
presente. 

PODEMOS DAR PRESENTES
SEMPRE... INUMERAS VEZES

Não somente no Natal podemos 
dar presentes com sinceridade, para con-
tentar e como uma maneira de encantar 

entusiasmar e motivar... Em inúmeras 
oportunidades... Parabenizando pelo dom 
da vida no aniversário... Como doação para 
uma obra meritória... Pela participação ati-
va de alguém em um projeto social... Para 
celebrar uma data importante na vida 
de alguém... Colaborando com o esforço 
de uma pessoa de garra e boa vontade... 
Contribuindo com o desenvolvimento de 
um trabalho voluntário... Reconhecendo o 
comportamento leal de alguém... Agrade-
cendo uma ajuda recebida... Manifestan-
do sinceramente a admiração pelos talen-
tos de uma pessoa... Exprimindo a alegria 
de sermos convidados... Exaltando o valor 
e capacidade pessoal dos outros... Como 
delicadeza quando visitamos alguém pela 
primeira vez... Exaltando o mérito de uma 
pessoa bondosa. .. Pedindo perdão por 
nossas ofensas e falhas... Demonstrando 
a nossa gratidão pelo tratamento recebi-
do... etc.

VOCE SABIA... HÁ QUEM NÃO
GOSTA DE DAR E NEM

DE RECEBER PRESENTES
Cientistas do comportamento 

humano estudaram pessoas que se sen-
tem mal em dar presentes e também 
em receber presentes. Geralmente essas 
pessoas sofreram muitas privações des-
de a infância e são vítimas de um senti-
mento de “pequenez’ ou “mesquinhez”. 
Elas sentem muita resistência e rejeição 
em relação à generosidade, à doação, 
à abundancia, ao compartilhar e distri-
buir e forte tendência a acumular coisas, 
com medo imaginário de que vai faltar e 
de sofrerem mais privações. FONTES INTERNET
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<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

MULTAS DE TRÂNSITO TEM
AUMENTO DE VALORES

Numa pequena cidade do interior ha-
via um jovem vendedor de Bíblias que via-
java de cidade em cidade e batia de porta 
em porta, vendendo Bíblias e professando 
a palavra de Deus. Era um jovem de muita 
fé e ambicioso, todos os anos no Natal ele 
fazia uma grande ceia em sua casa e eleva-
va seu pensamento dando graças ao meni-
no Jesus por todas as Bíblias que ele ven-
dera, e que seu grande sonho era montar 
uma pequena gráfica para editar e publicar 
livros religiosos para espalhar a palavra de 
Deus por todos os cantos de seu país.

O jovem movido por sua fé e esforço 
conseguiu atingir suas metas mas com o 
aumento do trabalho e das responsabili-
dades e principalmente do dinheiro aca-
bou se afastando de seus objetivos iniciais, 

parou de comemorar o Natal em família e 
com os amigos e todo fim de ano sai em 
grandes viagens para conhecer o mundo.

Como era de se esperar gastou mais do 
que podia e quando se deu conta já era tar-
de, afundou-se em dívidas e perdeu tudo 
que conquistou.

No Natal daquele ano, se viu sozinho 
em sua casa, perdera a esposa, e aqueles 
que se diziam seus amigos também se fo-
ram.

Com todo o peso das decisões erra-
das sobre suas costas caiu de joelhos e 
lembrou-se de suas promessas ao Menino 
Jesus, seus olhos transbordavam em lágri-
mas. Pediu perdão por ter se esquecido do 
Menino Jesus e quando o dia amanheceu 
pegou algumas das velhas bíblias que ain-

da sobraram e novamente voltou para a 
estrada, batendo de porta em porta não 
apenas para vender mas para contar como 
o Menino Jesus salvou sua vida, ajudando 
a recomeçar novamente.

REFLEXÃO DE NATAL

Olá amigos, para o mês de dezem-
bro, nossas atenções vão para os valores 
das multas de trânsito. Desde 01 de no-
vembro, com a Lei Federal nº 13.281, de 
04/05/2016, as multas tiveram seus valo-
res elevados, pois não havia reajuste des-
de 2002. 

Vale salientar que certas infrações gra-
víssimas tem fator multiplicador por 2, 3, 
5 ou até 10, elevando os valores para R$ 
2.934,70. É o caso de recusar-se ao teste 
do bafômetro. Essa infração tornou-se 
gravíssima com valor multiplicado por 
dez, ou seja, R$ 2.934,70; havendo reinci-
dência na infração, o valor dobra e atinge 
R$ 5.869,40. 

Outra infração foca o celular. É infração 
gravíssima a partir de agora, o uso do apa-
relho e o manuseio ao trafegar. A lei exige 
as duas mãos ao volante, exceto quando 
for trocar a marcha. 

Tornou-se infração gravíssima o esta-
cionamento em vagas de deficientes e 
idosos. A partir de novembro haverá apli-
cação da multa e a remoção do veículo, 
caso o condutor não possua devida cre-
dencial para o caso que possuir. 

Uma infração ganhou multa específi-
ca agora; bloquear o trânsito, interromper 
deliberadamente, restringir ou perturbar 
a circulação na via sem autorização do 
órgão competente, é infração gravíssima 
com fator multiplicador em 20 vezes, ul-
trapassando o valor de R$ 5.869,40; além 
da suspensão do direito de dirigir por 12 
meses e a remoção do veículo. A multa é 
agravada em 60 vezes à organizador da 
ação e dobrada se houver reincidência. 

O texto da lei ainda inclui novos limi-
tes de velocidade. Em rodovias e estradas, 
que passa a ser de 110 km/h para automó-
veis é de 90 km/h para os demais veículos 

em rodovias de pista dupla. Para rodovias 
em pistas simples, o limite passa a ser de 
100 km/h para automóveis e de 90 km/h 
para os demais veículos. Nas estradas, a 
velocidade máxima será de 60 km/h.

Só pra colaborar, segue os novos valo-
res das multas: Infração leve: R$ 88,38 (era 
R$ 53,20); Infração média: R$ 130,16 (era 
R$ 85,13); Infração grave: R$ 195,23 (era R$ 
127,69) e Infração gravíssima: R$ 293,47 
(era R$ 191,54). 

Por isso, vamos curtir um Natal sem 
exageros nas bebidas alcoólicas e muito 
menos pressa em chegar nos destinos; 
pois nosso destino certo é o amor de 
Deus e o nascimento de Jesus Cristo. 

Até a próxima edição com um 2017 re-
pleto de saude; paz e prosperidade, sem-
pre com nossos valores e ensinamentos 
cristãos, sem esquecer de nossa amada 
padroeira Santa Rita de Cássia. 

PARA REFLETIR!!
Assim é o Natal, um momento de refle-
xão, fé e principalmente a esperança de 
poder contar com alguém que jamais 
nos abandonará. 
Porém é sempre bom lembrar que nos 
reunimos para celebrar o nascimento 
de Jesus.
Este é o verdadeiro sentido do Natal.
LEMBRE-SE: O nascimento do Cristo 
ilumina a vida dos homens de boa 
vontade. Feliz Natal!!!!
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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 08 de Fevereiro às 20h

CPP

Dia 12 de Dezembro às 19h30

MISSA DA RENOVAÇÃO CARISMÁTICA

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

Dia 20/Dezembro às 15h

MISSA DOS ENFERMOS

Dia 20/Dezembro após a Missa das 19h

TERÇO DOS HOMENS COM AS FAMÍLIAS

CONFISSÕES NA ÁREA SANTA RITA

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
R. Bartolomeu de Gusmão, 311 - Vila Santana

Dia 18/Dezembro às 19h

MÃE RAINHA

Dia 13/Dezembro às 19h

NOSSA SENHORA DE FÁTIMA

Prepare-se para o Natal
16/12 - Paróquia Bom Jesus

19/12 - Paróquia Nossa Sra Aparecida 
  (Jd. Prestes de Barros)

20/12 - Paróquia Santa Rita de Cássia

CELEBRAÇÕES DE FIM DE ANO

Paróquia Santa Rita
19/12 - Encerramento da novena de Natal às 18h15

24/12 - Missa do Galo às 20h

25/12 - Missa de Natal às 10h e às 19h

31/12 - Missa em Ação de Graças pelo ano que  
  termina às 20h

01/01 - Missa em honra a Maria Mãe de Deus 
  às 10h e às 19h

Comunidade Santa Edwiges
25/12 - Missa de Natal às 8h30 
01/01 - Missa em honra a Maria Mãe de Deus às 8h30
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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

Sempre no caminho de Deus
Filho de Orlando e Olita (in memoriam), 

Rubens é o primogênito dos 8 filhos do casal. 
“Minha família sempre foi muito católica, e 
ainda criança fiz a 1ª Comunhão e logo em 
seguida Crisma. Nós éramos uma família 
muito feliz, até que, de repente, minha mãe 
faleceu vítima de um câncer. Foi um período 
muito difícil, pois meu pai ficou sozinho para 
cuidar dos 8 filhos. Neste período, eu, que era 
o mais velho, tinha 16 anos e o mais novo 2 
anos. Para ajudá-lo, meus avós maternos, Etori 
e Eliza (ambos in memoriam), que moravam 
em Sorocaba, se mudaram para nossa casa, 
em Rafard. Com a ajuda deles, das minhas 
irmãs e da tia Odila (in memoriam), irmã da 
minha mãe, nós fomos crescendo”. 

Após dois anos, em 1965, Rubens 
conheceu Teresinha na capela de Santa Cruz, 
no bairro Sete Fogões. Ela, que era filha de 
Maria, sempre frequentou essa linda Capela, 
que existe até hoje. “Em uma quinta-feira 
de Corpus Christi, eu fui com o meu primo 
nesta Capela e, pela primeira vez, avistei a 
Teresinha. Nós namoramos por dois anos e 
no dia 23/12/1967 nos casamos. Neste mês, 
comemoramos 49 anos de casados com 
muito amor, respeito e alegria.”

Logo que se casaram, Rubens assumiu 
a coordenação dos negócios da família e 
viajava muito. “Eu só voltava nos finais de 
semana, e minha esposa ficava em casa 
para ajudar a nona nos afazeres”. No dia 
19/10/1968, o casal recebeu uma grande 
benção. “Deus nos mandou um querido 
presente, o Rubens Adilson, uma alegria 
para todos. E, no dia 10/05/1975, uma outra 
grande benção, o nascimento da nossa 
filha Nádia Maria. Quanta alegria ter a nossa 
família completa!”

Neste período, Rubens mudou com a 
família para uma casa no centro de Rafard. 
“Meus irmãos Ana Maria, Elizabete, Darci e José 
se casaram, então me mudei com a minha 
família do sítio para o centro. Ficamos nesta 
casa durante um ano, onde frequentávamos 
a paróquia de Nossa Senhora de Lourdes. 
Em seguida, mudamos para Sorocaba, no 
Jardim Simus, onde começamos a frequentar 
a paróquia Nossa Senhora do Desterro. Após 

Nascido em Rafard/SP, no dia 21/08/1946,
Rubens Carnelós é nosso perfil nesta edição!

cinco anos, nos mudamos para o Jardim 
Maria do Carmo e começamos a frequentar 
a igreja São José Operário. Logo em seguida, 
fomos convidados para participar do XX 
Encontro de Casais com Cristo na paróquia 
Santa Rita de Cássia. Desde então, nunca 
mais saímos da igreja Santa Rita. Nós já 
participamos de diversas pastorais e estamos 
sempre a disposição para ajudar no que for 
preciso”. 

Em 1998, o casal passou por grandes 
alegrias. “Nossos filhos se casaram com a 
benção de Deus. O Rubens Adilson com 
a Cristiane Campos e a Nadia Maria com 
o Agnaldo Bertin. Dessas lindas relações, 
nasceram os nossos tesouros, os nossos 4 
netos: Guilherme, Vinícius, Lucas e Rafaela. 

Todos os dias agradecemos a Deus por tantas 
bênçãos em nossas vidas!”

Em 2003, o casal se mudou para o 
condômino Granja Olga, local em que vive 
até hoje. “Santa Rita é a nossa advogada, que 
sempre nos intercessou e ajudou em todos 
os momentos”. 

Hoje, Rubens participa do terço dos 
homens e terço em família. “Sou muito grato 
a Deus por todas as bênçãos e também por 
Nossa Senhora, Santa Rita, pela minha família, 
amigos, comunidade e por nossos Padres. Eu 
só tenho o que agradecer por tantas bênçãos 
em minha vida e peço sempre, em minhas 
orações, pela formação dos meus netos. Que 
eles sejam muito felizes e sigam o caminho 
de Deus”. 
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Quando olhamos para o nascimento de Je-
sus, não tem como não nos alegrarmos e ficar-
mos emocionadados, afinal de contas, é uma 
história linda, cheia de aventuras.

De um lado, temos José e Maria indo à Be-
lém. Hoje em dia uma viagem é muito fácil, po-
demos ir de carro, mas naquela época Maria foi 
montada em um jumentinho. Ela estava quase 
para ter o bebê (pergunte à sua mãe como ela 
ficou no final da gravidez).

Mas o que eles foram fazer tão longe de 
casa? Bem, o imperador havia decretado que 
todos tinham que se cadastrar na cidade onde 
nasceram. E lá foram José e Maria...

Do outro lado, temos três reis, que vieram 
de longe em busca do Menino Deus que iria 
nascer. Detalhe: eles não sabiam para onde iam, 
seguiam uma estrela que indicava o caminho 
(pergunte ao seu pais como ele faria hoje 
para ir a um lugar que ele não conhece).

E quando José e Maria terminaram o cadas-

tro, foram procurar um lugar para ficar, mas to-
dos os lugares estavam ocupados (pergunte à 
seus pais se eles iriam para a praia, em época 
de temporada, mas sem ter alugado nada).

Eles acabaram arrumando um lugarzinho, 
numa estrebaria, onde ficam os animais. E lá 
nasceu Jesus, o Menino Deus (pergunte pra sua 
mãe onde você nasceu e como aconteceu).

Quando uma criança nasce, os pais cha-
mam todos os amigos e familiares. Mas eles es-
tavam muito longe de casa. Mas os anjos deram 
um jeito: chamaram os pastores no campo e 
depois também chegaram os reis, exatamente 
no horário (pergunte à seus tios ou avós se eles 
sabiam o horário exato em que você nasceria).

E alguns dias depois, uma nova aventura: 
José e Maria tiveram que fugir para o Egito, ou-
tro país, porque o rei queria matar Jesus. E lá fo-
ram eles, novamente montados em um jumen-
tinho, andando no meio do deserto (pergunte 
para seus pais quando foi que eles fizeram a 

primeira viagem com você bebezinho, para 
onde foram e que cuidados tiveram).

E eles conseguiram fazer tudo isso, naquela 
época em que tudo era mais difícil. Como será 
que conseguiram? (pergunte à seus pais se já 
aconteceu um milagre na vida deles ou de al-
guém que eles conhecem).

É isso. O natal está  
chegando! Tem bebê 
para nascer no 
seu coração!

<motivação>
Por Luis Marins

Como será 2017? Quem terá medo desse 
novo ano? O que fazer?

Terá medo de 2017 aquele empresário ou 
empreendedor que não entender que as van-
tagens comparativas do Brasil ainda são muito 
atraentes para os investidores. O mundo está a 
cada dia mais complexo. Ninguém sabe como 
será o governo Trump nos Estados Unidos. 
Ninguém consegue prever as consequências 
reais da saída da Grã-Bretanha da União Euro-
peia, nem do crescimento dos partidos radi-
cais de direita na Europa e no resto do mundo. 
Ninguém pode prever o que acontecerá com 
a Síria, com a Turquia, com o Oriente Médio, 
com a China, com a Rússia e com o Sudeste 
Asiático ou com a Venezuela. O mundo nunca 
esteve tão conturbado afirmam os mais aba-
lizados analistas internacionais das grandes 
universidades de todo o mundo.

O Brasil tem um estoque genético riquís-
simo que estimula a adaptação e a tolerância, 
temos a maior população de alemães fora da 
Alemanha; japoneses fora do Japão; italianos 
fora da Itália. Temos mais libaneses no Brasil 
que no Líbano! Isso nos faz um país tolerante 
e quase imune a fundamentalismos. Não te-
mos problemas étnicos ou religiosos sensíveis 
no Brasil. Temos um território de mais de oito 
milhões de quilômetros quadrados falando 
um único idioma e não temos problemas de 
fronteira. Estamos entre as cinco maiores de-
mocracias do mundo, com instituições conso-
lidadas e com independência e mais do que 
isso temos terra, sol, água e tecnologia para 
abastecer um planeta cada vez mais faminto.

Além disso, sabemos de forma clara as re-
formas que temos que fazer - previdência, tra-
balhista, política - e temos um povo que acor-

dou do seu torpor de décadas e que aprendeu 
a exigir seus direitos e não permitirá mais os 
engodos do passado, desde a corrupção de-
senfreada até o populismo inconsequente.

Assim, terá medo de 2017 aquele empre-
sário que ficar esperando e não se preparar 
para a retomada do crescimento que come-
çará neste novo ano. Terá medo o profissional 
que não se preparar se tornando mais compe-
tente e comprometido; o político corrupto; o 
executivo pouco ético e corruptor; a empresa 
que ficar esperando que o governo a socor-
ra, enfim aquele brasileiro que não acreditar 
que o mundo mudou, que o Brasil mudou e 
que agora é hora de começar a mudar. Enfim, 
terão medo os mesmos que sempre ficaram 
parados no acostamento torcendo para que a 
nebline não baixe e que o Brasil não dê certo.

Pense nisso. Sucesso em 2017!

QUEM TEM
MEDO DE

2017?

<cantinho da criança> TEM BEBÊ CHEGANDO!


