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2017: ANO JUBILAR MARIANO
“Ao ver Sua Mãe e junto dela o discípulo que Ele amava, Jesus disse à 

 Sua mãe:  “Mulher, eis aí o teu filho”.  Depois disse ao discípulo:  
“Eis aí a tua Mãe” “

(Jo.19, 26-27)
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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

Dois mistérios de Cristo são preocupação 
centrais na vida cristã, através da Liturgia: o 
Natal e a Páscoa da Ressurreição. Dedicamos 
ao primeiro mistério oito semanas de 
meditação. Para o segundo, ocuparemos 15 
semanas, na Quaresma e no Tempo Pascal, 
para aprofundarmos o sentido da Morte e 
Ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo. 

comunidade vivia nessa onda: “Há discórdias 
entre vós: eu sou de Apolo, eu sou de Paulo, eu 
sou de Cefas” (1ª Cor 1,12). E havia também os 
“carismáticos”, cristãos inebriados com certos 
dons (falar em línguas, curas) que perturbavam a 
Comunidade, aqueles que, como o próprio São 
Paulo, não se empolgam com tais dons: “Desejo 
que faleis em línguas, mas desejo muito mais 
que profetizeis; o que fala em línguas edifica-se a 
si mesmo; o que profetiza edifica a Comunidade” 
(1ª Cor 14,4-5). E concluía: “Vou ensinar-vos um 
caminho: a caridade” (1ª Cor 13).

Nestes meses de janeiro e fevereiro, a 
pregação de Paulo terá esses temas: contra as 
divisões exortou: “Guardai a concórdia!”; contra 
o luxo, a vida mundana e o orgulho dos ricos, 
afirmou: “Deus escolheu o que é vil e desprezado 
pelo mundo” e se apresentou como quem não 
arrota “sabedorias”; contra a corrupção da cidade 
devassa, lembra à pequena comunidade: “Vocês 
são templo de Deus e o Espírito Santo habita 
em vocês”; e tantos outros ensinamentos. Vale a 
pena ler e meditar São Paulo.

Entre o Natal e Páscoa, e depois, da Páscoa 
até o Natal de novo, decorrem umas trinta 
semanas que empregamos para refletir ainda 
sobre Jesus: o que Ele fez, disse, sofreu e 
prometeu. Essas semanas são chamadas do 
“Tempo comum” e, cada ano, lemos um dos três 
primeiros evangelistas. Este ano estamos lendo 
São Mateus.

Antes do Evangelho, porém, vem a Segunda 
Leitura, em geral tirada das cartas de São Paulo: 
e neste ano, a Igreja nos apresenta trechos de 
quatro epístolas (cartas): a 1ª escrita aos Coríntios, 
a enviada aos Romanos, e de pois as cartas aos 
Filipenses e aos Tessalonicenses. Até o Carnaval, 
este ano, estamos relendo, portanto, o que São 
Paulo escreveu à Comunidade que ele mesmo 
fundou, na cidade de Corinto. 

Quinhentos mil habitantes numa agitada 
cidade com dois grupos, com gente muito rica 
que ficou célebre pelo luxo e boa vida, junto 
com muita gente pobre, estrangeiros e escravos; 
assim era Corinto. Centro industrial de confecção 
de cerâmicas e artefatos navais, metrópole onde 
todas as religiões e todas as “morais” tinham vez e 
voz, aí São Paulo ficou um ano e meio, formando 
uma pequena comunidade, mais de pagãos do 
que de judeus, que não o aceitavam.

A Comunidade, porém, sofria os impactos da 
corrupção que a cercava. Havia por lá divisões e 
facções políticas e também religiosas. E a própria 

SÃO PAULO NOS ENSINA A VIVER EM COMUNIDADE
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A impressão digital na                      ficou ainda melhor!
• Mais rápida: 71 folhas por minuto

• Perfil de cores próximo ao off-set

• Imprime cores em escala pantone 
(menos as cores metálicas e neon)

• Área de impressão: A3+

• Imprime banners de 67x28cm (15) 3238-2000   
www.graficaparatodos.com

LEITURA
Janeiro/2017

01 Lc 2,16-21
02 Jo 1,19-28
03 Jo 1,29-34
04 Jo 1,35-42
05 Jo 1,43-51
06 Mc 1,7-11
07 Jo 2,1-11
08 Mt 2,1-12
09 Lc 3,15-16.21-22
10 Mc 1,21b-28
11 Mc 1,29-39
12 Mc 1,40-45
13 Mc 2,1-12
14 Mc 2,13-17
15 Jo 1,29-34
16 Mc 2,18-22
17 Mc 2,23-28
18 Mc 3,1-6
19 Mc 3,7-12
20 Mc 3,13-19
21 Mc 3,20-21
22 Mt 4,12-23
23 Mc 3,22-30
24 Mc 3,31-35
25 Mc 16,15-18
26 Lc 10,1-9
27 Mc 4,26-34
28 Mc 4,35-41
29 Mt 5,1-12a
30 Mc 5,1-20
31 Mc 5,21-43

<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

“Deus ofereceu ao Brasil a sua própria Mãe...” 
(Papa Francisco)
Em 2017 a igreja nos convida a celebrarmos 

o “Ano Nacional Mariano” lembrando os 300 anos 
do encontro de Nossa Senhora, nas águas do Rio 
Paraíba o Sul.

Assim como os pescadores passaram pela 
experiência do insucesso, mas perseverando 
em seu trabalho, receberam algo além do que 
esperavam também nós, brasileiros apesar de 
tantas turbulências pelas quais o país passa, 
temos que ser perseverantes na oração e devoção 
a Nossa Mãe.

Somos todos convidados neste ano a nos 
consagrarmos a Nossa Senhora e seguirmos seu 
exemplo de total entrega, de misericórdia, de 
partilha.

Nossa Senhora como ninguém soube viver 
a alegria da fé em Cristo. Ela nos ajuda a viver 
de forma mais verdadeira, ensinando-nos que 

temos que ir a luta, nunca desistir, ocupar-se 
com o que realmente nos faz crescer enquanto 
cristãos. Ela olha por nós nos dando sabedoria 
para seguir em frente. Com sua atitude de entrega 
e responsabilidade nos mostra que também nós 
temos de nos entregar e assumir o compromisso 
com o outro. Guia-nos por caminhos mais seguros 
e nos leva diretamente a Deus.

Neste ano que se inicia entreguemos toda 
nossa vida nas mão de Nossa Senhora e peçamos 
que nos cubra com seu manto nos dando a 
proteção necessária para combatermos todo o 
mal.

Assim como um bebê inocente se deixa 
conduzir totalmente por sua mãe, também nós 
possamos nos colocar nos braços de Maria e 
deixar que tome conta das nossas aflições.

Que neste Ano Mariano possamos reconhecer 
a força da oração e a alegria de vivermos como 
irmãos.

“2017...ANO NACIONAL MARIANO”

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>

Francisco iniciou a vida como outros 
milhares de jovens ainda hoje iniciam: Tam-
bém ele tinha uma paixão louca para viver 
e se divertir. Também a sua cidade de Assis 
tinha uma juventude muito agitada e sem 
preocupações. E Francisco vivia uma época 
em que cidades novas surgiam, com inten-
so comércio e negócios. Ele podia ter tudo, 
como nos países ricos. “Uma juventude dou-
rada”. Ainda hoje se vê essa juventude pelas 
cidades, pelas ruas, aos sábados e domingos, 
tal como na Assis de oito séculos atrás. Escu-
tem. Vamos ler o que se escreveu sobre São 
Francisco: “Seus amigos o elegeram para or-
ganizar uma festa suntuosa. Ele pagaria tudo. 
Quantas vezes não terá feito isso? Depois de 
comer, beber e dançar saíram juntos pelas 
ruas. Seus amigos à frente cantavam. E ele era 
o príncipe deles, bastão na mão, fechando o 
cortejo”. (2Cel. 3,7)

Quem já não viu coisa semelhante? Tam-
bém no meio de nós, em nossos dias, não há 
noite nem cidade em que tal não aconteça. 
Nossa juventude ainda hoje tem o seu prín-
cipe de traje extravagante e cabeça erguida, 
“dançando nas praças públicas de Babilônia”, 
escoltado por uma turma de amigos e amigas.

Hoje em dia, porém, acontece como acon-
tecia com Francisco: o coração do príncipe 
não está presente. Lemos ainda: “Francisco, 
o príncipe deles, fechava o cortejo, mas não 
cantava. Prestava atenção nos cantos. Eis que 
de repente o Senhor o visitou. Encheu-lhe o 
coração. Francisco já não podia falar nem se 
mover”.

Cenas da vida de São Francisco de Assis

DANÇANDO NAS PRAÇAS DE BABILÔNIA
Também hoje há príncipes no cortejo, que 

não cantam mais. Seus corações não estão 
presentes. Para onde se foi essa alegria? Eles 
dizem: “O que é isso em volta de mim? Essa 
farra é furada, como o fruto comido pelo ver-
me”. Pois, hoje também, a juventude encontra 
às vezes a sua hora da verdade e da conversão. 
Encontra-se consigo mesma e se questiona: 
Deve existir algo diferente, algo a mais. Ainda 
hoje o Senhor toca no coração de príncipes 
no meio da festa. E muito mais do que pen-
samos. Será que eles encontram no caminho 
alguém para acolhê-los e escutar? Um amigo, 
um sacerdote, um profeta? Jeremias disse: “Até 
o profeta e o sacerdote atravessam a terra e 
não compreendem” (Jr 14,18). Será que isso é 
mesmo verdade?

O amor tem de ser cada vez mais forte e 
profundo para que exista em abundância e se 
manifeste, na vivência do Evangelho, Palavra 
de Cristo. É preciso ser sensível para discernir 
amorosamente o que convém. O conheci-
mento do Cristo dá a dimensão total da vida, 
mas em e a cada momento devemos discernir 
o nosso agir. Discernimento este que é fruto 
de um amor abundante.

A Alegria do Evangelho enche o coração e 
a vida inteira daqueles que se encontram com 
Jesus. Quantos se deixam salvar por Ele são li-
bertados do pecado, da tristeza, do vazio inte-
rior, do isolamento. Com Jesus Cristo, renasce 
sem cessar a alegria.

“Florescerá em seus dias a justiça, e a 
abundância da paz até que cesse a lua de bri-
lhar” (Salmo 72,7)
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REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO
Por Humberto Matavelli

<dízimo>

É bem conhecida a passagem da viúva 
que doa suas moedinhas no templo, fato 
apontado por Jesus como exemplo, por ter 
oferecido a Deus tudo o que ela possuía, 
enquanto os escribas ostentavam os grandes 
tesouros que ofertavam, mas, na verdade, 
eram suas sobras (cf. Mc 12, 41 – 44; Lc 21, 
1-4). Esse texto é típico de discursos que 
falam sobre o dízimo, a oferta, etc., mas tomo 
a liberdade de chamar a conversa para outro 
aspecto de doação a Deus: a doação do nosso 
tempo para algum serviço na Igreja.

Servir a Deus traz muitas alegrias, toma 
tempo, sim, mas o pouco que se dá a Ele é 
multiplicado demais! Porém, nem todo o 
mundo entende essa verdade. Quando a gente 
chama alguém para um serviço na Igreja, em 
boa parte das vezes a pessoa já vai logo falando 
que não tem tempo, que tem o marido, os 
filhos, a escola, ou que está desempregada. 
Enfim, coloca tantos empecilhos sem nem 
parar para analisar o convite. 

As pessoas precisam desfazer o 
preconceito de que quem serve a Deus 
deixa de viver e se isola. Nada disso, quando 
nós servimos a Deus a nossa vida muda, mas 
para melhor. Servir ao Senhor é um ato de 
humildade, principalmente nos dias de hoje, 
em que todas as atitudes visam o lucro. O 
serviço a Deus é graça, e quem serve entende 
que tudo que se tem vem da gratuidade do 
Senhor, e nada mais justo que retribuir em 
ações que edificam a Sua Igreja. Não é moeda 

de troca, mas o serviço fiel ao Senhor nos 
mostra a fidelidade d’Ele para conosco pois 
enquanto cuidamos das coisas d’Ele, vamos 
percebendo o cuidado d’Ele para com a nossa 
família e nossa vida.

O serviço voluntário na Igreja, além de 
gerar muitos benefícios a você e aos demais, 
também abre muitas portas para você no 
ambiente profissional e social. Testemunho 
que há mais de dez anos sirvo a Deus e nunca 
fiquei desempregada, ao contrário, o serviço 
[à Igreja] amplia e muito o nosso networking! 

Comece a reparar que, em geral, as 
pessoas que servem a Deus têm vários 
outros compromissos e dão conta do recado, 
enquanto que boa parte de quem está à toa ao 
seu redor nunca tem tempo para as coisas de 
Deus. Quem serve ao Altíssimo não é melhor 
que os outros, mas talvez faça escolhas mais 
direcionadas, tenha foco e, portanto, consiga 
aproveitar melhor as 24 horas do dia em 
atividades sadias e de resultado. 

É claro que um bocado de discernimento 
é importante, pois também existem pessoas 
que pegam tudo que é serviço na Igreja de 
uma vez só; e, provavelmente, não vão dar 
conta de tudo. 

Ressalto também que a opção pelo servir 
tem de vir do coração, não só porque alguém 
o chamou ou porque toda a família e o grupo 
de amigos fazem, senão você corre o risco de 
ficar posando de gatão, fazendo muitas coisas 
só para agradar os outros. Só Deus conhece 

SERVIR A DEUS
COM ALEgRIA

seu coração e o quer feliz; se for para servir 
que seja de coração.

Outro problema é o povo que aceita servir 
ao Senhor e esquece a família, a vida social, 
os estudos, o trabalho. Se esse é o seu caso, 
sugiro procurar um orientador vocacional: 
quem sabe sua alma anseia por uma vivência 
da fé e do serviço em alguma congregação? 

Admiro as pessoas com postura madura, 
que aceitam o que vão conseguir fazer e 
que se negam a assumir coisas para além 
do seu tempo. Somos humanos e é preciso 
maturidade para aceitar que ninguém é 
insubstituível e que outra pessoa poderá 
realizar aquilo que momentaneamente você 
precisou recusar. Não estou ignorando que 
a messe é grande e os operários, poucos 
(cf. Mt 9, 37). Mas se cada cristão assumir 
um pedacinho da messe ninguém ficará 
sobrecarregado.

Existe muito serviço na Igreja e espaço 
para todos que, de coração, desejam servir 
com humildade. Se você exerce ou já exerceu 
algum serviço na Igreja, sabe bem do que 
estou falando. E se está aí, olhando para o 
alto, sem nenhum serviço, converse com seu 
pároco, com o coordenador de seu grupo de 
oração, com os amigos e veja as possibilidades 
existentes em sua comunidade para que 
possa servir. Talvez, você esteja aí, como a 
viúva, só com uma “moedinha de tempo”, é 
esse pouco tempo que pode salvar almas, a 
partir do seu “SIM”. 

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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Hidráulica
Santa Inês 

Tubos de cobre

R. Hermelino Matarazzo, 148

15 3232-6700
vendas@hidraines.com.br
.  www.hidraines.com.br

.   hidraulicasantaines 

A loja especializada
em hidráulica

<aconteceu>
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ENtRADA 1°VELA ADVENtO

tERÇO DOS hOMENS COM A FAMíLIA

(15) 99707-2798
3233-8194

Fisioterapia e Acupuntura 
Domiciliar

Ricardo Florentino 
Pedroso
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 ENCONtRO tERCEIRA IDADE

NAtAL NA PAStORAL DA CRIANÇA

APRESENtAÇÃO DOS NOVOS FEStEIROS
Em dezembro, os

paróquianos conhecera os 
novos festeiros de 2017 da

Paróquia Santa Rita.
São eles:

Reylie e Diogo, Célia e 
Pedro, Carol e Eduardo, 

Silvana e Roberson.

Deus os abençoe nessa 
nova missão!

ALMOÇO BENEFICENtE
“gALEtO”

Local: R. Bartolomeu de gusmão, 311

em prol da construção da Sta Edwiges
Dia 29/Janeiro
das 12h às 14h

R$ 25,00
(INDIVIDUAL)

Cardápio:
galeto, arroz, tutu

e vinagrete.
trazer: Prato, 

talheres e Copo.

Serviremos Marmitex 
Bebidas e Sobremesas à parte
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SENtIR SAUDADE
FAZ MUItO BEM!

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

O QUE É A SAUDADE
“Saudade é uma lembrança suave 

e ao mesmo tempo nostálgica, de pessoas 
ou coisas distantes, ou extintas, acompa-
nhada do desejo de tornar a vê-las ou pos-
suí-las.” Aurélio.    

A Saudade é a lembrança que con-
tém emoções agradáveis que nos fazem 
muito bem, porque lembra com alegria, o 
amor a alguém ou algo distante. Sempre é 
uma emoção gostosa carregada de lem-
branças boas que são estimulantes e que 
nos motivam a crescer, prosperar e vencer 
os obstáculos naturais da vida presente e 
futura. Você já percebeu?... Quando lem-
bramos “coisas ruins” não chamamos de 
Saudade.

QUANDO DIZEMOS QUE 
A “SAUDADE BATE”

A “Saudade bate” quando experi-
mentamos a emoção de um sentimento 
forte de estarmos muito longe e dese-
jarmos estar perto, de alguém ou algum 
lugar,.. Com vontade de reviver. Mas, é in-
teressante que a “Saudade bate” também 
quando não estamos muito longe. 

Para a “Saudade bater” não existem 
limites... Ela “bate” e é sentida em todas as 

idades e em qualquer momento. Todos 
nós sempre sentimos Saudade de momen-
tos bons e coisas boas... Às vezes, quando 
visitamos certos locais, assistimos algum 
filme, revemos fotografias, participamos 
de festas, ouvimos uma música, ou apenas 
quando pensamos... A “Saudade bate” e 
momentaneamente até choramos gosto-
samente de Saudade, com as lembranças 
e recordações das pessoas queridas da fa-
mília, de amigos, de objetos, de situações, 
de lugares, de músicas, e até de comida... 

 
É POSSÍVEL  “MATAR A SAUDADE” E 

SENTIR ALEGRIA
 Mas, quando a Saudade é muito 

forte e em vez de nos estimular suavemen-
te, nos causa tristeza, podemos “matar a 
Saudade”. Como? Revivendo intensamen-
te na lembrança, os bons momentos já 
vividos - através de fotos, vídeos, músicas, 
e-mails... -  todas as emoções boas contidas 
nelas. Esse reviver tem a força surpreen-
dente de transformar a tristeza em muitas 
alegrias...

•	 A	alegria	de	“viver”	de	novo	o	que	
foi tão bom...  

•	 A	alegria	de	nunca	esquecer...
•	 A	alegria	de	sentir	como	é	forte	e	

eterna a nossa capacidade de amar... 

•	 A	alegria	de	sentir	a	união	dos	co-
rações...

•	 A	 alegria	 de	 reconhecer	 quanta	
Luz já brilhou no passado...

•	 A	alegria	de	 imaginar	e	sentir	de	
novo as presenças...

•	 A	alegria	de	lembrar	os	talentos	e	
qualidades das pessoas e dos momentos 
edificantes...

•	 Etc...

VOCE SABIA...
•	 “A	palavra	Saudade	vem	do	latim	

solitas, solitatis (solidão), na forma arcaica 
de soedade, soydade,e suydade e sob in-
fluencia de saúde e saudar.” Wikipédia

•	 Saudade	é	uma	palavra	usada	so-
mente na Língua Portuguesa expressando 
o sentimento ao lembrar de emoções agra-
dáveis já vividas. É uma das palavras mais 
encontradas na literatura poética da Lín-
gua Portuguesa e na Música Popular Bra-
sileira, especialmente no samba e na bossa 
nova.  

•	 O	termo	Saudade	gerou	saudosis-
mo e saudosista - quem é apegado a idéias, 
usos e costumes passados e tem dificulda-
de de viver as do presente. Gerou também 
saudoso - aquele que vive sempre manifes-
tando muita saudade do passado.

 FONTES INTERNET

A Saudade é um 
 sentimento gostoso!  

E tem a força de nos 
impulsionar para a Vida.

Dia 30 de Janeiro éo Dia da Saudade.
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<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

“O PAPEL DO SíNDICO”

Um velho pedreiro que construía casas 
estava pronto para se aposentar.

Ele informou  o chefe, do seu desejo de 
se aposentar e passar mais tempo com sua 
família. Ele ainda disse que sentiria falta de 
salário, mas realmente queria se aposentar. 
A empresa não seria muito afetada pela sa-
ída do pedreiro, mas o chefe estava triste 
em ver um bom funcionário partindo e ele 
pediu ao pedreiro para trabalhar em um 
projeto, como um favor. 

O pedreiro não gostou mas acabou 
concordando.

Foi fácil ver que ele não estava entusias-
mado com a idéia.

Assim ele prosseguiu fazendo um tra-
balho de segunda qualidade e usando ma-
teriais inadequados.

Quando o pedreiro acabou, o chefe 
veio fazer a inspeção da casa construída.

Depois de inspecioná-la, deu a chave 
da casa ao pedreiro e disse:

- Esta é a sua casa. Ela é o meu presente 

para você.
O pedreiro ficou muito surpreendido.
Que pena! Se ele soubesse que estava 

construindo sua própria casa, teria feito 
tudo diferente.....

Olá amigos, vamos falar do papel do 
síndico em seu condomínio. 

Em toda virada de ano, que os desejos 
se realizem certamente é a frase mais fala-
da no primeiros minutos de cada ano. No 
entanto, os desejos, - não – vamos consi-
derar as necessidades de cada pessoa ou 
de um casal recém casado, ou até mesmo 
de uma família totalmente solidificada 
atribui-se para um imóvel. 

Ou compra de imóvel novo; ou alu-
ga-se um imóvel para morar e iniciar uma 
nova fase na vida; mas nunca os imóveis 
deixam de ser um desejo, uma necessida-
de de cada um no ano que se inicia. 

Quando adquirimos um imóvel, atrela-
do vem itens o acompanham como é o 
caso do síndico, caso você opte por uma 
casa ou apartamento em condomínio.

É obrigação ter em seu trabalho a fi-
gura da transparência, pois foi escolhido 

por todos para representar o Condomínio 
em qualquer adversidade que existir. A 
função do síndico pode ser a escolha de 
um morador ou a contratação de um pro-
fissional especificamente para o ofício. 

Dentro da legislação, as previsões con-
dominiais estão previstas no artigo 1347 e 
1348, conferindo até a criação da função 
de um subsíndico em algumas ocasiões 
que for necessária. Cabe ao síndico ga-
rantir a ordem; planejar os investimentos; 
assegurar o bem estar dos condôminos, 
bem como em toda a parte operacional 
do condomínio. 

Outro item importante e deve ser obe-
decido por todos é o Estatuto Condomi-
nial, onde todas as disposições necessá-
rias para se viver em comunidade devem 
estar redigidas e assim, protegidas de 
respaldo legal. O síndico apesar de suas 
responsabilidades, é também obrigado 

a prestar contas de seus planejamentos 
para o Conselho Fiscal, evitando desati-
nos e irregularidades na condução do seu 
ofício. 

Outro item que os síndicos se deba-
tem muito mas que fica aqui a dica e con-
sequentemente a opção: o síndico pode 
ficar isento da cota condominial ou rece-
ber salário, nunca as duas benesses em 
conjunto. Ou um, ou outro. 

Síndico: preste atenção nas suas fun-
ções e faça com zelo.

Por isso, vamos curtir o que tem de 
período de férias, sem deixar de esque-
cermos nosso momento litúrgico de Epi-
fania do Senhor, junto com o Batismo de 
Jesus neste 2017 repleto de saude; paz e 
prosperidade, sempre com nossos valores 
e ensinamentos cristãos, sem esquecer 
de nossa amada padroeira Santa Rita de 
Cássia. 

PARA REFLEtIR!!
O mesmo acontece conosco...
Nós construímos nossa vida, um dia de 
cada vez e muitas vezes fazendo menos 
que o melhor possível na sua construção.
Depois, com surpresa, nós descobrimos 
que precisamos viver na casa que nós 
construímos. Se pudéssemos fazer tudo 
de novo, faríamos tudo diferente. Mas 
não podemos voltar atrás. 
Tu és o pedreiro. Todo dia martelas pre-

gos, ajustas tabuas e constrói paredes.
Alguém já disse que: A vida é um projeto 
que você mesmo constrói.
Tuas atitudes e escolhas de hoje estão 
construindo a casa em que vai morar 
amanhã.
Que neste ano de 2017 possamos cons-
truir uma vida com mais amor, fraterni-
dade, e principalmente paz. Portanto 
construa sua vida com sabedoria!

A CASA
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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 31/Janeiro 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
R. bartolomeu de Gusmão, 311 - Vila Santana

Dia 05/Fevereiro às 19h

mISSA dE ENVIO dAS PASTORAIS

De 06 a 10/Fevereiro às 20h no Salão Paroquial
1 - Aparições Marianas    /    2 - Maria mulher eucarística
3 - Os quatro dogmas marianos    /    4 - Maria Santíssima 
na Sagrada Escritura     /    5 - Mariologia da Reforma Pro-
testante e no Concílio Vaticano II

fORmAÇÃO dE CATEquITAS E AgENTES

A partir de 14 de Janeiro nas
missas de final de semana

INSCRIÇõES PARA
A CATEquESE

Dia 03/Fevereiro com a 
tradicional bênção das 
gargantas

mISSA Em HONRA
dE SÃO bRáS

Dia 02/Fevereiro às 19h c/ bênção das velas

mISSA Em HONRA A
N. SRA dAS CANdEIAS

Dia 11 de Fevereiro  às 15h
Missa em honra a N. S. de Lourdes  

Aferição da pressão arterial
e controle da glicemia

Dia 26/Fevereiro às 8h30

dIA muNdIAL
dOS ENfERmOS

Dia 13/Fevereiro às 19h30

mISSA dA RENOVAÇÃO 
CARISmáTICA

Dia 18/Janeiro às 19h

mÃE RAINHA

Dia 31 de Janeiro às 20h

CPP
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Trave Box Truss
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Vídeo Vida, DJ e somFACE: DJ Mascarenhas

Mascaren
Tel.: 015 99722-3386

as

<perfil do paroquiano>
Por Flávia Sancho Deus é o nosso

Criador e nosso Pai

Márcia foi batizada no dia 03/08/1980, 
na igreja Nossa Senhora da Assunção, em 
São Bernardo do Campo. “Foi a mesma igreja 
que meu pai João Luiz Soares e a minha mãe 
Marcolina Silva Soares se casaram”. Logo em 
seguida, Márcia e a família se mudaram para 
Sorocaba, pois o seu pai foi transferido para 
a nova unidade da empresa, que ficava na 
cidade. “Um tempo depois, minha irmã Maura 
nasceu. Éramos só nós 4 em Sorocaba, pois 
nossa família toda estava em São Bernardo. 
Desde criança, a minha mãe nos educou na 
fé. Ela foi a minha primeira catequista e me 
lembro até hoje que a primeira oração que 
ela me ensinou foi o Credo. Ela me ensinava 
uma parte da oração a cada noite e, na noite 
seguinte, verificava a parte anterior para saber 
se eu tinha aprendido”.

Com cinco anos, Márcia começou a ir 
na escola. “A minha mãe voltou a trabalhar e 
eu comecei a frequentar uma escolinha que 
ficava no salão comunitário do bairro Retiro 
São João. Durante a semana, funcionava a 
escola e, aos finais de semana, aconteciam as 
atividades da comunidade de São João Batista, 
que naquela época pertencia à paróquia 
de São José Operário e hoje pertence à 
paróquia de Nossa Senhora Medianeira de 
Todas as Graças”. Neste período, Márcia e a 
família começaram a frequentar as missas, 
celebrações e a se envolver nas atividades 
pastorais. “A minha mãe foi convidada para 
ser Ministra da Eucaristia, catequista infantil, 
animadora e proclamadora da Palavra. Já meu 
pai, sempre foi zelador do Dízimo e festeiro 
de São João. Em 1988, eles participaram do 
Encontro de Casais com Cristo e trabalharam 
em outros. Aos 10 anos, minha mãe me 
colocou no curso de violão para que eu 
aprendesse e tocasse nas missas, ministério 
que participei durante quase toda a minha 

Nascida em São Bernardo 
do Campo/SP, no dia 

21/06/1980, Márcia Maria 
Soares Assaf é o nosso 

perfil do paroquiano nesta 
primeira edição de 2017.

adolescência, além de ser proclamadora da 
Palavra. Foi nesta comunidade, também, que 
eu e minha irmã recebemos a 1ª Eucaristia e 
fomos crismadas. Minha relação com a Igreja 
é de vida! É como o ar que eu respiro. Sou 
muito agradecida a Deus e aos meus pais por 
estar neste caminho. Amo estar na Igreja e sou 
muito feliz e abençoada”.

Márcia começou a frequentar a igreja de 
Santa Rita por meio de uma novena. “Eu fiz 
um pedido e fui atendida. Em agradecimento, 
passei a frequentar a missa todos os domingos 
em sua igreja e me inscrevi para proclamar 
a Palavra nas missas. Logo em seguida, me 
convidaram para ser catequista e aceitei com 
muita alegria. Hoje, além destes ministérios, 
também me tornei ministra da Eucaristia. 
Santa Rita se tornou uma madrinha para mim, 
uma grande intercessora, pois muitas graças 
eu recebi e continuo recebendo através de 
sua intercessão. Atualmente, estou buscando 
responder ao chamado de Deus para outra 
missão, uma outra vocação, pois sinto que 
Cristo me convida para avançar para águas 
mais profundas!”

No dia 15/12/2012, Márcia se casou com 
Alexandre Assaf (in memoriam), na Igreja 
Santa Rita de Cássia. “O casamento me trouxe 
uma tranquilidade e uma felicidade, pois 
ao receber o sacramento do matrimônio, 
Deus abençoou a nossa união e estávamos 
mais unidos e fortes. Porém, há 02 anos e 
2 meses, fiquei viúva. Meu marido faleceu 
vítima de um acidente automobilístico. Nós 
nos conhecemos por meio de um amigo em 
comum, namoramos por 7 anos e estávamos 
casados por 1 ano e 10 meses.  Alexandre 
sempre foi um grande ser humano, um ótimo 
namorado e por isso se tornou um marido 
maravilhoso e tenho certeza de que teria 
sido um pai maravilhoso também, mas não 
tivemos filhos”.  

Hoje, Márcia trabalha como professora 
de Educação Física. “Em 2010, passei em 
um concurso da prefeitura de Votorantim 
e fui efetivada como professora no Ensino 
Fundamental. Como toda profissão, tudo 
tem o lado bom e o lado ruim. Ser professora 
para mim é um desafio diário e fascinante, 
um exercício de paciência e amor. Sempre 
me senti bem e feliz no ambiente escolar, 

local que eu gostava de estar desde quando 
eu era menina. Dentre as minhas melhores 
memórias, estão as da época da escola, da 
faculdade. Admiro todos os meus professores 
e faço questão de dizer aos meus alunos que 
eu amava e respeitava todos eles, que foram, 
depois dos meus pais, as melhores referências 
que eu recebi na vida”. 

Para Márcia, Deus é o nosso Criador e 
nosso Pai. “Ele é o amor, a generosidade, a 
misericórdia, a beleza, a felicidade, a alegria, a 
paz eterna. É o ponto de partida e de chegada. 
É de onde viemos e para onde voltaremos. 
A fé é acreditar sem ver, sem questionar, é 
confiar, transcender, não se limitar. Participar 
ativamente na Igreja é praticar o Evangelho e 
testemunhá-lo com nossas ações no mundo 
e aos outros”.

Para finalizar, Márcia, que ama animais e 
tem 9 gatos em sua casa, nos conta que tem 
um grande sonho a realizar: “Quero muito ir 
um dia à Síria como uma missionária católica”. 
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<motivação>
Por Luis Marins

O Dia da Confraternização Universal e o Dia 
Mundial da Paz são comemorados no dia 1º de 
janeiro que é marcado como feriado em qua-
se todo o mundo. Nesse dia todas as nações 
celebram a paz e a amizade, independente-
mente de credo, etnia, posição econômica ou 
social. O feriado traz reflexões sobre o ano que 
passou e uma perspectiva positiva para o ano 
que se inicia. Todas as pessoas se desejam paz 
e prosperidade umas às outras e fazem pro-
messas e juras de aperfeiçoamento pessoal e 
profissional que pretendem cumprir durante 
o ano que se inicia. Assim, a primeira semana 
de cada ano é marcada, principalmente, pela 
confraternização e pelo desejo de paz. 

Mas como atingir a paz? Será a paz entre 
os homens atingível? Como conseguir a paz? 

Como começar? Por onde começar?
A grande verdade é que a paz exterior 

(ausência de guerras e atos de violência),  é 
consequência direta da paz interior e a paz in-
terior somente será conseguida através da prá-
tica das virtudes. A sociedade atual valoriza o 
transitório: dinheiro, fama e poder. As pessoas 
investem toda a sua energia na conquista de 
bens transitórios. O mundo se esqueceu dos 
valores permanentes. O mundo se esqueceu 
das virtudes, principalmente as cardeais (que 
vem de cardo/cardinis = coisa sobre a qual 
outras coisas giram ou dependem = eixo, do-
bradiça, etc.) e que são a Prudência, a Justiça, 
a Fortaleza ou Força e a Temperança ou Mo-
deração.  

E sobre essas virtudes cardeais é que giram 

todas as demais, esquecidas e até ridiculariza-
das no mundo de hoje: a Paciência, a Genero-
sidade, a Perseverança, a Lealdade, a Amizade, 
a Sinceridade, o Respeito, a Ordem, a Sobrie-
dade, a Gratidão, a Empatia, a Simplicidade, a 
Humildade, a Solidariedade, a Compaixão, etc., 
que fiz questão de escrever com iniciais maiús-
culas pela sua importância para a paz.

Assim, se quisermos ter um ano de paz ver-
dadeira, devemos começar por nós próprios; 
construir dentro de nós a paz interior que só 
existirá se praticarmos, de fato, as virtudes e ali-
cerçarmos nossa vida em valores permanentes 
e princípios elevados.

Que tal fazermos só essa promessa para 
este novo ano?

Pense nisso. Sucesso! Muita Paz em 2017!  

<cantinho da criança>

teremos paz
em 2017?

Jesus sempre gostou das crianças. Ele também disse que para entrar no céu, devemos 
ter o coração como de uma criança. Veja se você consegue encontrar as qualidades que toda 
criança deve ter para entrar no reino do céu e circule-as:

MEXER NA INTERNET      PERDOAR      FAZER PIPOCA

AMAR A DEUS      CONSERTAR UM CARRO      TER FÉ

OUVIR OS MAIS VELHO      OBEDECER OS PAIS      NADAR

MALTRATAR OS ANIMAIS      REZAR TODOS OS DIAS

LER A BÍBLIA      SUJAR AS RUAS      GRAVAR UMA MÚSICA

PLANTAR TOMATES      AMAR A MARIA      SER BOM FILHO

VINdE A mIm AS CRIANCINHAS!


