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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

Quarta-feira de cinzas, mais uma vez, 
começaremos um longo período de tempo 
consagrado a celebrar a Páscoa de Jesus, como 
nós chamamos sua passagem dessa vida mortal 
para a vida plena de Ressuscitado. O Ciclo Pascal 
vai de 1º de março a 04 de junho, festa de 
Pentecostes, dividido em duas grandes partes 
pelos três grandes dias da Semana Santa: Quinta, 
Sexta e Sábado santos. Antes desse tríduo temos 
a Quaresma; depois desse tríduo, os domingos e 
semanas da Páscoa.

O que pretende a Igreja de nós nesses 
noventa dias do primeiro semestre? Dizem 
os autores que o Ano Litúrgico, a meditação 
dos mistérios de Cristo ao longo das semanas 
é a forma pela qual a Igreja nos educa: nos faz 

Deus quer para todos nós.
Para os que querem Jesus, Ele lança, no fundo 

dos corações, uma semente de Ressurreição que 
os padres chamam de “graça do Batismo”.

O batizado, como você e eu, tem que cultivar 
essa semente de vida plena, sem pecado, sem 
desamor, sem egoísmo, na fidelidade a Deus e 
no serviço do próximo.

Começamos o ciclo pascal com quarenta 
dias de “quaresma”, revisão de vida, balanço 
espiritual para avaliar a quanta vai nosso amor a 
Deus e ao próximo, a que somos obrigados pela 
força e graça do batismo. Não é à-toa que a Igreja, 
no Brasil, faz na Quaresma, uma Campanha da 
Fraternidade, concentrando nossa revisão, cada 
ano, num dos pontos em que mais pecamos 
contra o próximo e a natureza, e por isso, contra 
Deus. Quaresma é tempo de jejum, isto é, de 
abster-se do mal; é tempo de caridade: mais 
amor a Deus e ao próximo. Quando formos 
celebrar mais diretamente a Ressurreição de 
Jesus, celebraremos a nossa futura ressurreição, 
renovando os compromissos que temos, desde 
o dia do nosso batismo.

E continuaremos até junho, refletindo e 
saboreando antecipadamente as alegrias com 
que Deus espera todo aquele que se empenha 
em construir este mundo, o mais parecido 
possível, com o mundo que Deus prepara para 
nós: mundo de filhos e filhas de Deus e irmãos 
e irmãs no Senhor, na paz, no perdão, na alegria 
e no amor.

crescer como cristãos, como filhos de Deus, 
seguidores de Jesus no amor fraterno, generoso 
e universal.

Ser filhos de Deus, eis o nosso destino, 
nossa razão de ser, o sentido final de nossa vida. 
Porque Deus nos ama e nos quer felizes, de 
felicidade maior do que a que teriam simples 
seres humanos; quer nos fazer participar de 
suas alegrias divinas, infinitas e para isso, nos 
comunica, de certo modo, a sua vida divina. Para 
participar da felicidade divina é preciso participar 
da vida de Deus. Não perca tempo querendo 
saber a fundo como é essa participação; deixe 
isso para os teólogos. Abra, sim, seu coração, 
para acolher Jesus, modelo e fonte de vida divina 
para todo ser humano, pois Ele disse:

“Eu vim para que todos tenham vida e vida 
em abundância”.

Ouça também São Paulo garantindo: “Deus 
coopera em tudo para o bem dos que o amam, 
porque os predestinou a serem conformes a 
imagem de seu Filho”, que como sabemos, é um 
Homem-Deus.

Mas esse nosso destino tem um problema: 
é preciso que nós queiramos ser filhos de 
Deus. Deus só pode cooperar para o bem dos 
que o amam, o aceitam, o querem como Pai 
de verdade. Por isso Jesus veio para ser fonte 
e modelo de filhos de Deus. “Fez-se obediente 
até a morte e morte de cruz” (Fl 2,3). E com 
esse amor levado aos extremos, recebeu de 
Deus a recompensa, a resposta: Deus o exaltou 
extraordinariamente, fazendo-o viver agora 
a vida plena da Ressurreição, sem dores, sem 
limitações, sem morte, sem pecado.

O tempo pascal é hora de se pensar nesse 
Jesus que morre por amor e ressuscita por amar, 
quando Ele diz: “Eu sou o Caminho” está deixando 
claro que ser cristão é ser capaz de amar até a 
morte, a caminho de uma Ressurreição que 

QUARESMA, BATISMO E PÁSCOA
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A impressão digital na                      ficou ainda melhor!
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LEITURA
Fevereiro/2017

01 Mc 6,1-6

02 Lc 2,22-40

03 Mc 6,14-29

04 Mc 6,30-34

05 Mt 5,13-16

06 Mc 6,53-56

07 Mc 7, 1-13

08 Mc 7,14-23

09 Mc 7,24-30

10 Mc 7,31-37

11 Mc 8,1-10

12 Mt 5,17-37

13 Mc 8, 11-13

14 Mc 8, 14-21

15 Mc 8,22-26

16 Mc 8, 27-33

17 Mc 8,34-9,1

18 Mc 9,2-13

19 Mt 5,38-48

20 Mc 9,14-29

21 Mc 9,30-37

22 Mt 16,13-19

23 Mc 9,41-50

24 Mc 10,1-12

25 Mc 10,13-16

26 Mt 6,24-34

27 Mc 10,17-27

28 Mc 10,28-31

<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

 “Para tudo há um tempo, para cada coisa há 
um momento debaixo dos céus” (Eclesiástico 
3.1)

Muitos passaram por momentos de descanso 
e até mesmo de férias e agora o ano começa 
efetivamente.

Ao iniciarmos o ano, iniciamos também um 
tempo de semear.

O que iremos semear durante este ano de 
2017?

O tempo é hoje, por isso o passado ficou para 
trás e o futuro não nos pertence. Só nos resta o 
“agora”. Vamos então preparar as sementes que 
queremos colher. Se quiser um ano de harmonia, 
paz e amor, como cristão devo começar hoje a 
semear tudo isso.

Somos convidados a arregaçar as mangas e 
encarar os desafios deste ano com fé e coragem.

Nada pode abalar nossa fé. Somos chamados 
a promover a vida, a olharmos para todos ao nosso 
redor e mostrar que somente em Deus podemos 
ser livres e alcançarmos a plenitude.

Somente em Deus podemos ter vida nova, 
Ele nos dá forças para avançarmos. Graças a Ele 
podemos sempre recomeçar do princípio.

Vamos aproveitar essa nova chance que nos é 
dada e fazer deste ano, um ano diferente. Vamos 
selecionar com muito cuidado as sementes que 
iremos semear.

Peçamos que Deus nos ajude a termos uma fé 
forte e corajosa, que nos leve a sermos propulsores 
de esperança e de vida.

É TEMPO DE SEMEAR...

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>

Algo estava mudando em Francisco de As-
sis. No seu íntimo, profundamente, apesar ain-
da de tantas incertezas. No seu exterior, tam-
bém algo de estranho ia se manifestando; não 
mais as festas ruidosas com os companheiros, 
não mais os sonhos cavalheirescos, não mais 
a alegria do dinheiro. Mas o que ele queria ser 
não estava claro ainda. 

Um dia, sem ter muito o que fazer, selou 
o seu cavalo e foi andar pelas vizinhanças de 
Assis. A certo momento, seu ouvido sentiu-se 
ferido por um tilintar característico, já que o 
olhar andava distante, levado por longínquos 
pensamentos. Volta-se com o olhar para baixo 
a seu lado e comtempla algo que, até em seu 
leito de morte, lhe ficará impresso na mente 
e no coração: um leproso! Este, com a carne 
toda carcomida, levantava a mão enfaixada 
de trapos pedindo uma esmola por amor de 
Deus. Houve um momento de hesitação. 

Como outrora, Francisco sentiu nojo e ao 
mesmo tempo a tentação de tapar o nariz, es-
porear o cavalo e fugir para bem longe, em-
bora depois, para alívio de consciência, man-
dasse que levassem dinheiro para ajudar os 
leprosos. Algo maior, porém, dentro de Fran-
cisco, naquele momento o empurrava para 
um caminho novo.

E, “fazendo força sobre si mesmo”, desceu 
do cavalo, apanhou uma moeda e, com todo 
carinho, depositou nas mãos chagados do in-
feliz.  

Mas, como por graça e força do Altíssimo 
já tinha começado a pensar nas coisas santas 
e úteis. A partir de então, foi ficando cada dia 

mais humilde até conseguir vencer a si mes-
mo, por misericórdia do Redentor.

Ajudava também os outros pobres, mes-
mo quando ainda era secular e seguia o es-
pírito do mundo, estendendo sua mão mi-
sericordiosa para os que não tinham nada e 
mostrando compassivo afeto para com os 
aflitos.

Para saber o que vai acontecer, é preciso 
realizar alguma coisa. Não ficar parado. É pre-

ciso fazer algo, mesmo que pequeno. Dar um 
passo apenas, não muitos. Um só ato ou gesto. 
Algo banal em si, mas algo que você por certo 
tem deixado ou adiado muitas vezes. Assim 
aconteceu com Francisco: ele fez alguma coi-
sa que por muitos anos hesitou fazer. Era im-

possível. De repente aconteceu: e ele deu um 
beijo num hanseniano. Custou-lhe muito bei-
jar aquele rosto deformado. Anos depois, Fran-
cisco escreverá em seu testamento: “Assim o 
Senhor me concedeu a mim, irmão Francisco, 
começar uma vida de penitência. Quando eu 
estava no pecado, me parecia insuportável e 
amargo ver um leproso. O Senhor me condu-
ziu entre eles, e eu mostrei misericórdia para 
com eles. A partir daquele instante então, 
justamente o que antes me parecia amargo 
converteu-se em doçura da alma e do corpo. 
E depois disto demorei só bem pouco e aban-
donei o mundo”. (Test. 1)

Exatamente nesse único e pequeno gesto 
se esconde a alegria, como ouro no leito do 
rio. Quem quer libertar-se e abandonar a tris-
teza, deve fazer algo semelhante. Não muita 
coisa, mas logo. Algo em que haja risco de se 
comprometer. Talvez tenha deixado de fazê-lo 
durante anos: apertar de novo um filho con-
tra o peito; conversar de novo com o marido, 
com a esposa, depois de longos dias e noites 
de mutismo; uma carta, após muitos anos de 
silêncio; saudar alguém, a quem não se supor-
tava nem ver. Algo assim tem gosto amargo, 
mas se torna doce no coração.

Para cada um de nós, há sempre algum 
hanseniano à beira do caminho. Às vezes é o 
próprio Deus. Durante anos deixei de confes-
sar meus pecados. Era amargo e humilhante. 
Além disso, para que confessar? De repente, 
chega a hora de falar. Em seguida, correm 
perdão e alegria, como duas lágrimas de seiva 
brotando do tronco rachado de uma árvore.

Cenas da vida de São Francisco de Assis

O ENCONTRO COM O lEPROSO  
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REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO
Por Humberto Matavelli

<dízimo>

Acreditar na ação de Deus em nossas 
vidas, é reconhecer que somos filhos dele e 
que, se vivemos; é pela graça e pelo amor que 
ele tem por cada um de nós. Reconhecer a 
grandeza desse amor do Pai, é saber conviver 
com o próximo, fazendo o bem, vivendo a 
fraternidade diariamente, comungando o 
mesmo objetivo da realização do seu Reino.

É o amor de Deus que nos impulsiona 
a partilhar os nossos bens, integrando todo 
o ser humano a mais profunda grandeza e 
experiência de ação de graças: o DÍZIMO.

Viver o Dízimo, através da contribuição 
mensal, é saber agradecer a Deus e 
reconhecer o seu amor por cada um de seus 
filhos. Nós, cristãos, não pagamos o Dízimo 
porque não temos nada a comprar de Deus: 
Ele já nos dá tudo gratuitamente. Mas porque 
amamos, queremos partilhar colocando em 
comum o que, de direito, pertence a todos, 
porque pertence a Deus.

Estamos no ano novo, vida renovada pelo 
renascimento do Nosso Senhor Jesus Cristo. 
Impulsionados pelo amor do pai vamos 
“arregaçar as nossas mangas” assumamos a 
nossa comunidade com responsabilidade, 
sejamos fieis a nossa fé. E como batizados 

façamos a nossa parte, pois só assim a 
comunidade atingirá aquela que é a sua 
meta prioritária: a evangelização de todos.

PARTILHA SOLIDÁRIA 
QUE PROMOVE A PAZ

Atualmente o mundo vive em ampla 
campanha pela onda de globalização, 
liderada pelos países ricos. É de grande 
valor este caminho, desde que se parta do 
princípio que a globalização leve aos mais 
pobres a distribuição de renda, a paz e uma 
partilha solidária.

Na atual conjuntura a qual vive o mundo, 
em que poucos partilham os seus bens, os 
quais nos foram dado pela graça de Deus, 
devem os homens de bem proporcionar a 
paz promovendo a solidariedade. Criar a paz 
está nas mãos de cada cidadão que se abre 
ao diálogo, ao acolhimento, dizendo não a 
violência e partilhando com as pessoas mais 
necessitadas.

Venho lembrar a cada cristão para que se 
coloquem no lugar do outro, e procuremos 
manifestar interesse pela nossa comunidade, 
vivendo a partilha e promovendo a paz 
através do Dízimo consciente.

QUAL A DIFERENÇA ENTRE O QUE É 
DÍZIMO E O QUE É OFERTA?

DÍZIMO: é um compromisso mensal 
regular com a Igreja. É aquela parcela que 
todo o mês devolvemos a Deus através da 
comunidade, calculada sobre toda a renda 
MENSAL.

Quando entregue regularmente, 
possibilita a PARÓQUIA atender as DESPESAS 
MENSAIS das DIMENSÕES: Religiosa, Social e 
Missionária. 

Em (Malaquias 3,10), muito usado 
para justificar o Dízimo, diz: “PAGAI 
INTEGRALMENTE OS DÍZIMOS AO TEMPLO, 
PARA QUE HAJA ALIMENTO EM MINHA 
CASA…”

O Dízimo é um ato de fé e expressão forte 
de comunidade, é um gesto de partilha que 
vem do amor. Para ser dizimista consciente 
é preciso ter fé, justamente para que esse 
gesto vença o egoísmo e a ganância.

OFERTA: Parte daquilo que é meu, é algo 
que se dá além do Dízimo, Oferta é algo 
reservado durante a semana para oferecer no 
ofertório da missa ou celebrações da Palavra; 
são ofertas ocasionais, portanto essas ofertas 
não são Dízimo

DÍZIMO, EXPRESSÃO DE AMOR

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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<aconteceu>
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gAlETO

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

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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RESTAURAçÃO DA TORRE DA IgREJA SANTA RITA

PRIMEIRA CElEBRAçÃO DA PASTORAl DA CRIANçA DO ANO
Em 07 de janeiro iniciamos o primeiro encontro de Celebração de Vida da Pastoral da Criança de 2017. Tivemos a presença de Gui-

lherme M. Zanateli, estagiário de medicina, que falou sobre Alimentação com os pais, que tiveram a oportunidade de tirar suas dúvidas 
sobre esse importante tema.

Durante a palestra as crianças brincaram com os brincadores em seguida todos assistiram um vídeo de retrospectiva das Celebrações 
de Vida do ano de 2016. Encerramos esta manhã agradável e cheia da presença de Deus com um delicioso lanche.

FESTA DA PIZZA DA
PARÓQUIA SANTA RITA

Retirar no local: R. Bartolomeu de gusmão, 311

Dia 04/03/2017 das 17h as 21h
Sabores: Calabresa, 
Mussarela e Bauru

Valor: R$ 25,00

Em dezembro foi contratada uma empresa 
especializada para serviço de restauração da 
Torre. Para isso foi necessário a contratação de 
guindaste especial com lança que alcançasse 

a altura de 35,00 m. 
Foram trocadas as lâmpadas de sinalização 

da torre.  Onde as ferragem estava exposta, foi 
lixado e passado um produto especial, após 

foi recoberto com argamassa.
Por último foi pintado de cima até em 

baixo, com tinta também especial e isso teve 
um custo de R$ 8.600,00
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O MARAVIlHOSO
RÁDIO

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

O QUE É O RÁDIO
Rádio é um sistema de várias comu-

nicações entre um emissor e um receptor, 
por meio de ondas eletromagnéticas pro-
pagadas no espaço e captadas por antenas. 
É um veículo de comunicação privilegiado 
cuja penetração é de abrangência univer-
sal e pode conseguir unir populações, ins-
truídas e analfabetas, com maior rapidez 
do que qualquer outro veículo de comu-
nicação. Sua função principal é transmitir 
informações dos fatos e acontecimentos, 
no exato momento da ocorrência, espe-
cialmente para as muitas populações, que 
ainda hoje, não tem acesso a outros meios 
de comunicação. É o veículo de comunica-
ção mais utilizado pelas religiões. 

OS APARELHOS DE 
RADIOCOMUNICAÇÃO

Alem das estações emissoras, os 
aparelhos de Radiocomunicação no inicio 
precisavam de fios e tomadas ligadas na 
energia elétrica para receberem as infor-
mações e eram usados coletivamente nas 
famílias e em outros grupos sociais. Com o 
progresso tecnológico, os Rádios se torna-
ram individualizados e portáteis, de tama-
nhos variadíssimos... Até o Radio de bolso 
com fone de ouvido,.. Livre de fios e toma-

das. Isso permite hoje ao ouvinte escutar a 
mensagem que interessa como se falasse 
para ele em particular e em qualquer lugar, 
até enquanto executa outras tarefas. E pelo 
seu baixo custo, hoje está presente nas po-
pulações mais simples e longínquas.

O RÁDIO É UM COMPANHEIRO
Como a pessoa humana tem a ca-

pacidade de captar e guardar mensagens 
ouvidas, o Rádio envolve o ouvinte com o 
locutor e promove um “bate papo men-
tal”. “O Rádio fala” e o ouvinte escuta e até 
responde mentalmente. O locutor usa a 
linguagem radiofônica, que é simples e na-
tural, clara e atraente, entusiasmada, sinté-
tica e repetitiva. Assim ele consegue ativar 
a imaginação do ouvinte, emocioná-lo e 
seduzi-lo com suas palavras, intercaladas 
com efeitos sonoros e musicais. E... Com 
a repetição ele promove a assimilação da 
ideia das mensagens. Então, alem de in-
formações, o Rádio também oferece diver-
sões, produzindo efeitos individualizados 
em cada pessoa. E assim, o Rádio passou 
a ser um bom companheiro em qualquer 
ambiente... Viajando, no trabalho, na rua, 
em casa,,, O IBOPE registrou somente na 
grande São Paulo 1 milhão e 815 mil Rádios 
ligados por minuto, apenas no período da 
manhã, enquanto 886 mil aparelhos de TV 

ligados por minuto, unindo as 4 emissoras 
mais assistidas. Isso em 2014. Atualmente a 
venda de aparelhos de Rádio apresenta um 
grande crescimento.   

  
 VOCE SABIA... O RÁDIO TEM 

MULTIPLAS UTILIDADES 
•	 Alem	 do	 Radio	 que	 nos	 oferece	

comunicação de informação e diversão... 
Existem...

•	 Radioamadores	que	com	grande	
potencia auxiliam as autoridades da Defesa 
Civil no mundo inteiro...

•	 Radiotransceptor	 que	 funciona	
como transmissor e receptor, como os tele-
fones celulares, os radares, os equipamen-
tos de comunicação dos veículos oficiais e 
de empresas... 

•	 Radiotelegrafia	hoje	ainda	utiliza-
do com código morse...

•	 Radiotelefonia	com	uso	de	celula-
res... 

•	 Radioemissoras	que	enviam	sinais	
militares e industriais... 

•	 Radiogonometria	 que	 localiza	
emissões de radio em qualquer frequên-
cia....

•	 Radioterapia	utilizado	pela	medi-
cina como Ondas Curtas e como Raios X e 
que podem dar interferência nas Radioco-
municações.

FONTES INTERNET

O Rádio é o sistema de comunicação mais popular, apreciado e utilizado no mundo.

Dia 13 de Fevereiro é o 
Dia Mundial do Rádio 
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<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

“DIREITO DE PROTEçÃO à SAUDE E 
SEgURANçA DO CONSUMIDOR”

Primeiro dia de aula, o professor de in-
trodução ao Direito entrou na sala e a pri-
meira coisa que fez foi perguntar o nome a 
um aluno que estava sentado na primeira 
fila:

- Qual é o seu nome?
- Chamo-me Nelson, Senhor.
- Saia da minha sala e não volte nunca 

mais! Gritou o desagradável professor.
Nelson estava desconcertado, quando 

voltou a si recolheu suas coisas e saiu da 
sala. Todos estavam assustados e indigna-
dos, porém ninguém falou nada.

- Agora sim! Vamos começar. Para que 
servem as leis?

Perguntou o professor. Seguiam assusta-
dos ainda os alunos, porém pouco a pouco 
começaram a responder à sua pergunta:

- Para que haja uma ordem em nossa 
sociedade.

- Não - respondia o professor.
- Para cumpri-las
- Não.
- Para que as pessoas erradas paguem 

por seus atos.
- Não!
- Será que ninguém sabe responder a 

esta pergunta?
- Para que haja justiça. Falou timidamen-

te uma garota.
- Até que enfim! É isso, para que haja jus-

tiça. E agora , para que serve a justiça? 

Todos começaram a ficar incomodados 
pela atitude tão grosseira. Porém seguíamos 
respondendo:

- Para diferenciar o certo do errado, para 
premiar a quem faz o bem...

- Para salvaguardar os direitos humanos.
- Ok, não esta mal porém respondam a 

esta pergunta: Agi corretamente ao expul-
sar Nelson da sala de aula? - Todos ficaram 
calados, ninguém respondia. - Quero uma 
resposta decidida e unânime!

- Não! Responderam todos a uma só voz.

- Poderia dizer que cometi uma injus-
tiça?

- Sim!
- E por que ninguém fez nada a res-

peito? Para que queremos leis e regras se 
não dispomos da vontade necessária para 
praticá-las? Cada um de vocês tem a obri-
gação de reclamar quando presenciar uma 
injustiça. Todos. Não voltem a ficar calados 
nunca mais! Vá buscar o Nelson - disse.  Afi-
nal, ele é o professor. Eu sou aluno de outro 
período.

Olá amigos, para o mês de fevereiro, 
iremos focar as nossas atenções quanto à 
saude e segurança do consumidor. 

O Código de Defesa do Consumidor, 
no artigo 6º, I fixa como direito primaz do 
consumidor a proteção da vida, saude e 
segurança contra os riscos provocados 
por práticas no fornecimento de produtos 
e serviços considerados perigosos e noci-
vos. Essa proteção mencionada no artigo 
citado acima, diz respeito na obrigação de 
empresas lançarem no mercado produtos 
e serviços seguros ao consumidor. 

O certo é: tudo tem um risco e este 
risco se encontra inerente a sociedade 
de consumo em massa. Faz-se necessário 
uma tolerância quanto aos riscos normais 
e previsíveis que decorrem do uso de de-
terminados serviços e produtos. 

Oportuno também dizer que os riscos 
normais e previsíveis não exime o direito 

de informar ao consumidor o máximo de 
informações quanto a aquisição do pro-
duto, conforme prevê o artigo 8º, “caput” 
do Código de Defesa do Consumidor. 

Exemplos de produtos potencialmen-
te nocivos ou perigosos como agrotóxi-
cos, fogos de artifício, bebidas alcoólicas e 
o fumo. No caso, estes produtos merecem 
informações ostensivas em suas emba-
lagens quanto à nocividade que causam 
para o ser humano. 

Por isso, ao adquirir algum produto ou 
serviço, cabe a nós conscientemente to-
marmos todas as providências possíveis 
quanto ao devido uso; pois, desta forma, 
não seremos vítimas da nocividade e peri-
culosidade, bem como não precisaremos 
do instituto do “recall” para sanarmos o 
problema. 

Este mês missionário nos propõe a 
meditação de proteger não só o consu-

midor, mas proteger nossas famílias, bens, 
ideologias e principalmente, nossa fé. 

Até a próxima edição com as bênçãos 
de nossa padroeira Santa Rita de Cássia. 

PARA REFLETIR!
Quando não defendemos nossos direi-
tos, perdemos a dignidade e a dignida-
de não se negocia.

LEMBRE-SE: Deus não muda, é 
sempre verdade é sempre justiça, seu 

amor é perfeito e não acaba jamais.
Que neste ano que se inicia seja cheio 
de amor, paz, prosperidade, mas acima 
de tudo muito Jesus no coração das 
pessoas.
Que as pessoas possam se amar e se 
respeitar muito mais.

UMA QUESTÃO DE JUSTIçA



10 | Chuva de Rosas - Fevereiro de 2017

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 28/Fevereiro 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

Nas missas de final de semana

INSCRIÇõES PARA
A CATEquESE

Dia 13/Março às 19h30

mISSA dA RENOVAÇÃO 
CARISmáTICA

Dia 18/Fevereiro às 19h

mÃE RAINHA

Dia 27/Fevereiro à partir das 22h
até às 6h do dia 28/02

VIgÍLIA dE CARNAVAL dA JuF

Dia 25/Fevereiro às 10h00
na Catedral Metropolitana

POSSE dO NOVO
ARCEbISPO dOm JúLIO

Dia 18/Fevereiro às 12h00
na Catedral Metropolitana

mISSA PELA AÇÃO EVANgELIzAdORA 
dE dOm EduARdO

Dia 22 de Fevereiro às 20h

CPP

Dia 21 de Fevereiro  às 15h

Aferição da pressão arterial
e controle da glicemia

Dia 23/Fevereiro às 8h30

mISSA dOS ENFERmOS

FESTA dA PIzzA dA PAROquIA SANTA RITA

Dia 04/03/2017 das 17h as 21h
Sabores: Calabresa,
Mussarela e Bauru
Valor: R$ 25,00
Retirar na Paróquia
Santa Santa Rita
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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

<perfil>
Por Flávia Sancho

Novidade em nossa Arquidiocese!

Muito obrigado, Dom Eduardo!

A partir de agora, Dom Júlio Endi Akamine 
é o novo Bispo da Arquidiocese de Sorocaba, 
sendo o nosso quinto Bispo e Terceiro 
Arcebispo.

Dom Júlio, que é neto de japoneses, filho 
espiritual de São Vicente Pallotti e possui sólida 
formação espiritual, intelectual e pastoral, dará 
vigor ao processo de evangelização em nossa 
Igreja Particular.

Seja bem-vindo, Dom Júlio!

Confira a Biografia 
de Dom Júlio: 

•	Dom	 Julio	 Endi	Akamine,	 filho	do	 casal	
Guengio Akamine (falecido) e Teruco Oshiro 
Akamine, nasceu em 30 de novembro de 1962 
em Garça, Diocese de Marília, Estado de São 
Paulo.

•	 Em	 1975	 entrou	 no	 Seminário	 da	
Sociedade do Apostolado Católico (Palotinos) 
em Londrina, Paraná, onde completou os 
estudos no Seminário Menor São Vicente 
Pallotti. Fez o Noviciado em 1979 no Seminário 
Rainha da Paz, Cornélio Procópio (PR). Sua 
primeira consagração foi a 8 de dezembro de 
1980, na mesma cidade.

•	 Cursou	 Licenciatura	 em	 Filosofia	 na	
Pontifícia Universidade Católica (PUC), de 1981 
a 1983, e Teologia no “Studium Teologicum 
Claretianum”, de 1984 a 1987, na Arquidiocese 
de Curitiba. Foi ordenado diácono pela 
imposição das mãos de dom Luciano Mendes 

de Almeida no dia 25 de janeiro de 1987 na 
Paróquia Coração Eucarístico de Jesus e Santa 
Marina, Vila Carrão, Região Episcopal Belém, 
e foi ordenado sacerdote pela imposição das 
mãos de dom José Maria Maimone, em 24 de 
janeiro de 1988 na Paróquia Santo Antonio, 
cidade de Cambé, Paraná.

•	 Obteve	 o	 Mestrado	 em	 Teologia	 na	
Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma 
(1993 a 1995) e Doutorado na mesma 
Universidade (2001 a 2005).

•	Como	sacerdote	palotino	desempenhou	
a função de Vigário paroquial: Paróquia Santo 
Antônio, Cambé (PR) (1988-1990). Pároco: 
Paróquia Santo Antônio, Cambé (PR) (1990-
1993), na Arquidiocese de Londrina. Reitor 
do Seminário Maior Palotino, Curitiba (PR) 
(1996-2001). Assessor da OSIB Regional Sul 2 
(1996-1998). Secretariado Geral da SAC para 
a Formação (1999-2005). Consultor local da 
Comunidade da Casa Geral, Roma (2001-
2003). Diretor do Período Introdutório da 
Província Regina Apostolorum, Itália (2003-
2004). Secretário provincial para a formação 
(2005-2007). Diretor espiritual do Seminário 
Maior Palotino, Curitiba (2006-2007).

•	 No	 período	 de	 1996	 a	 2001	 e	 2005	 a	
2011 foi professor de teologia no Studium 
Theologicum, Curitiba, onde lecionou as 
matérias de Teologia Sacramentária Geral, 
Sacramentos da Iniciação Cristã, Eclesiologia, 
Trindade, Introdução à Teologia e Teologia 
Fundamental.

•	Desde	2008,	reitor	Provincial	da	Província	
Palotina São Paulo Apóstolo, com sede nesta 
cidade até ser nomeado bispo auxiliar da 
Arquidiocese de São Paulo, em 4 de maio de 
2011, sendo ordenado bispo em 9 de julho de 
2011.

•	 No	 dia	 28	 de	 dezembro	 de	 2016,	
foi nomeado, pelo Papa Francisco, como 
Arcebispo de Sorocaba. 

Nossos imensos agradecimentos ao Dom Eduardo Benes de Sales Rodrigues pelos 
11 anos de dedicação. Foi um prazer recebe-lo dezenas de vezes em nossa Paróquia!
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<motivação>
Por Luis Marins

Num mundo-aldeia como o que vive-
mos onde somos bombardeados por in-
formações de todos os tipos e de todos os 
lados e por todos os meios, é preciso tomar 
cuidado para não sermos meros consumi-
dores de notícias sem fazermos uma análise 
crítica da veracidade, das fontes, da origem 
e mesmo dos interesses de quem está es-
crevendo e mesmo das empresas por detrás 
das notícias. Mais do que nunca é preciso ter 
uma consciência crítica e não ingênua, pois 
poderemos ser manipulados pelas notícias 
e formarmos um juízo falso sobre fatos e 
pessoas.

Em seu livro “Notícias - Manual do Usu-
ário” (Editora Intrínseca, 2015), o aclamado 
escritor e filósofo suíço Alain de Botton se 
vale de 25 histórias típicas do noticiário - 
como um desastre de avião, um homicídio, 
um escândalo político e uma entrevista com 
uma celebridade - para construir sua análise 
inteligente e profunda sobre a influência do 
noticiário em nossas vidas. Já no prefácio do 
livro escreve: “O objetivo do noticiário é nos 
mostrar tudo aquilo que ele próprio consi-
dera mais inusitado e importante no mun-
do: nevascas nos trópicos; o filho ilegítimo 
de um presidente; gêmeos siameses. Mas, 
apesar dessa insistente busca pela anomalia, 
se há algo que o noticiário habilmente evita 
focalizar é a si mesmo e a posição predomi-

nante que passou a ocupar em nossas vidas. 
“Metade da humanidade é hipnotizada to-
dos os dias pelo noticiário” é uma manchete 
que tem poucas chances de algum dia ser 
noticiada por empresas que em geral se de-
dicam a relatar o que consideram digno de 
nota, fora do comum, corrupto e chocante.”

De Botton afirma ainda que “O filósofo 
Hegel já dizia que as sociedades se moder-
nizam quando o noticiário passa a ocupar 
o lugar da religião como principal fonte de 
orientação e como referência de autoridade. 
Hoje em dia, nas economias desenvolvidas, 
ele alcançou uma posição de poder no mí-
nimo equivalente à que outrora era desfru-
tada pelas crenças.... No entanto, o noticiá-
rio não se limita a seguir uma programação 
quase religiosa; ele também exige ser enca-
rado com uma parte da mesma expectativa 
deferente que um dia alimentou nossa fé. 
Por meio dele, também esperamos ter reve-
lações, aprender o que é certo e errado, con-
ferir sentido ao sofrimento e entender como 
funciona a lógica da vida. E aquele que se 
recusa a participar dos rituais também pode 
sofrer acusações de heresia.”  A confirmação 
desta afirmação do autor é que as críticas de 
jornalistas ao livro foram pesadas e impla-
cáveis. Porém críticos literários isentos afir-
maram que “De Botton elaborou o manual 
definitivo da nossa era viciada em notícias, 

que trará calma, entendimento e um parâ-
metro de sanidade para as nossas interações 
diárias (e às vezes feitas a toda hora) com a 
máquina de notícias.  Raramente pensamos 
no impacto que as notícias têm nas nossas 
vidas.” Basta ver o que o noticiário nos faz 
querer pensar sobre o aborto, a ideologia de 
gênero, e outras “modernidades” como  afir-
mam, querendo nos cooptar para suas teses 
e nos tornando reféns de suas posições, pois 
todas as vezes que essas ideias são veicula-
das aparecem como “evolução”, “progresso”, 
e quem não concorda se torna, portanto, 
“involuído”, “antigo”, e até fascista, homofó-
bico, e condenável sob todos os aspectos. 
A verdade é que precisamos, urgentemente, 
voltar a pensar por nós mesmos e ter a co-
ragem de discordar e até protestar quando 
querem nos manipular pelo noticiário.

Nesta semana gostaria que você refle-
tisse se não está sendo “catequisado” pelas 
notícias que recebe sem fazer uma análise 
crítica. Sugiro que você questione: Será ver-
dade? Quem escreveu? Qual a formação de 
quem escreveu?  Devo confiar nessa fonte? 
Quais os possíveis interesses envolvidos 
nessa notícia? O que eu penso sobre isso?  
Tenho uma opinião formada? Qual a impor-
tância dessa notícia para a minha vida pes-
soal e profissional?  Etc.

Pense nisso. Sucesso! 

AS NOTÍCIAS E O QUE
QUEREM QUE PENSEMOS


