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“E, no primeiro dia da semana, 
foram ao sepulcro, de manhã cedo, 

ao nascer do sol.
E diziam umas às outras: 

Quem nos revolverá a 
pedra da porta do sepulcro?”

(Marcos 16,2-3)
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<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

Todos os anos a Igreja dedica três dias para 
celebrar o fato principal da vida de Cristo, o 
acontecimento mais importante da História 
da humanidade, o mistério mais profundo e 
bendito da Fé cristã: a Páscoa de Jesus, sua 
passagem da morte para a vida humana plena, 
da Cruz para a Ressurreição.

Então são quase cem dias de Páscoa! 
Passamos um terço de nossos dias, cada ano, na 
meditação desse duplo mistério de sua morte 
bendita, que nos leva a todos à vida plena da 
Ressurreição.

Portanto, a morte de Jesus é mais que um 
exemplo: é um abrir caminho para o Amor capaz 
de sacrificar-se, doar-se inteiro, até o Dom da 
vida: “Ninguém tem maior amor do que aquele 
que dá sua vida por seus amigos”; “Eu dou a 
minha vida por minhas ovelhas”; “tendo amado 
os seus que estavam no mundo, amou-os até o 
fim”... “Deus amou tanto o mundo que entregou 
seu Filho único para salvar o mundo”.

Não amar é perder-se. Amando, Cristo se 
tornou pronto para ressurgir; mergulhar na Vida 
plena onde não limitações nem de tempo, nem 
de espaço, no Amor. E é para segui-lo até essa 
Ressurreição que Ele nos convoca: “Quem quiser 
ser meu discípulo renuncie a si mesmo, tome a 
sua Cruz e me siga”. “Ame como Eu até a cruz: e 
como Eu ressurgirá”.

Feliz Páscoa!!!

É verdade que, em toda missa, nos reunimos 
para celebrar isso: “Todas as vezes que comemos 
deste Pão e bebemos deste cálice, anunciamos, 
Senhor a vossa Morte, enquanto esperamos 
vossa vinda”.

Mas a Igreja há muitos séculos, sentiu a 
necessidade de meditar e curtir esse Mistério 
não apenas uma hora, cada dia; nem mesmo um 
dia – o domingo, cada semana; mas entregar-se 
à celebração dessa realidade durante todo o 
dia da sexta-feira santa, do sábado santo e do 
domingo da Ressurreição. Nestes dias, além das 
longas celebrações litúrgicas, temos o jejum 
da sexta e o grande silêncio do sábado para 
mergulhar no sentido da grande Morte; e todas 
as alegrias do domingo da Páscoa para vibrar 
com a Ressurreição.

Não contente com isso, a Igreja nos prepara 
durante quarenta dias para o Tríduo sagrado. 
E ao longo da Quaresma a gente ouve Jesus 
falando de água que mata nossa sede, luz que 
ilumina nossas trevas, vida que vence a morte...

Também a festa da Páscoa será esticada 
longamente por seis semanas, ao longo de 
cinquenta dias, até a Festa do Espírito Santo, em 
Pentecostes.

Domingo após Domingo, veremos que 
Jesus ressuscitou de verdade para ser o nosso 
Bom Pastor, revelar-nos que Ele é o tronco de 
vida divina no qual estamos inseridos como 
ramos, para produzirmos com Ele, e como Ele, 
frutos de amor fraterno.

TRÊS DIAS INTEIROS DE PÁSCOA
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

Fico imaginado o que se passou na cabeça 
de São José quando Maria lhe contou que estava 
grávida e que era obra do Espírito Santo.

Sendo ele um homem justo, resolveu deixar 
Maria em segredo, de medo que ela fosse 
apedrejada.

José era um homem que sempre procurou 
ouvir à voz de Deus, sempre atento às mensagens 
que lhe chegavam do coração e do alto.

Eis que um anjo lhe aparece em sonho e lhe 
diz: “José, Filho de Davi, 
não tenhas medo de 
receber Maria como 
tua esposa, porque ela 
concebeu pela ação do 
Espírito Santo” (Mt 1,20).

Neste momento 
ele não se deixou levar 
pelo rancor, mas esteve 
pronto para se colocar a 
disposição do Plano de 
Deus.

Podemos observar 
então que Maria e 
José, não nasceram 
acabados, eles passam 
por crises e situações 
difíceis e desafiadoras 
contribuindo por seu 
amadurecimento na fé.

Esse é o ponto em 
que quero chamá-los a 
refletir hoje.

Na nossa correria do 
dia-a-dia conseguimos 
ouvir a voz de Deus? Paramos por alguns 
instantes para silenciar nosso coração e deixar 
Deus falar?

Muitas vezes nos preocupamos tanto em 
fazer tudo certo, em tomar a decisão mais 
correta, mas nos esquecemos de parar e ouvir.

Estamos vivendo o tempo da quaresma e 
proponho a mim mesma e a vocês irmãos que 
possamos parar em algum momento do dia e 
nos colocar na presença do Senhor para que Ele 

possa nos dar Sua direção.
Maria faz com que todos nós aprendamos 

o valor do silêncio, através do seu exemplo. Pela 
graça do silêncio, refletimos sobre nossa vida, 
sobre o nosso chamado. “Maria é a Virgem que 
sabe ouvir.” O silêncio de Maria significa a sua 
capacidade de escutar a Palavra de Deus, aquela 
atitude de coração, que diz: “Fala, Senhor; o vosso 
servo escuta!” (1 Sm 3)

“Somente quando silenciamos é que 
podemos viver a 
unidade, a comunhão 
com Deus, porque 
estamos dando espaço 
para que Ele, o Senhor 
de nossas vidas, 
também fale e atue 
como protagonista 
de nossa história.” 
(Livro Reticências – 
Comunidade Recado).

Só silenciando 
nosso interior vamos 
descobrir o essencial. É 
um exercício que requer 
força de vontade para 
o atingirmos. Deus tem 
um propósito e uma 
palavra a cada dia em 
nossas vidas, por isso a 
necessidade de silenciar 
e escutar os tesouros 
que Ele tem preparado 
para nós. 

Muitas são as 
situações que querem nos tirar da vontade de 
Deus, mas devemos ter a certeza em nossos 
corações de que não existe alegria maior que 
estarmos no centro da vontade de Deus e 
ainda poder contar com a intercessão de nossa 
Mãe que nos leva a uma plenitude interior, nos 
atrai cada vez mais a querer silenciar e ouvir 
os segredos mais íntimos que Deus tem para 
conosco. “Deus é o Senhor das surpresas” (Papa 
Francisco). 

O SILÊNCIO DE MARIA

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>

Era um dia de inverno, 24 de fevereiro, 
naquela época, festa de São Matias Apósto-
lo. Francisco participava da missa e escutava 
atentamente o Evangelho de São Mateus 
capítulo 10,9-13: “Ide e pregai o Evangelho di-
zendo: o Reino de Deus está próximo...Não le-
veis bolsas, nem bastão nem sandálias! Saudai 
dizendo: Paz a esta casa!”. A Francisco parecia 
ouvir pela primeira vez aquelas palavras evan-
gélicas. Bebia pelos olhos, pelos ouvidos, pe-
los lábios aquelas mensagens inspiradas que, 
naquela manhã, iam ao fundo do seu coração. 

Mal terminara a missa, na sacristia mes-
mo, Francisco pede ao padre o significado 
daqueIas palavras lidas no Evangelho. Queria 
certificar-se se não estava entendendo erra-
do. O padre explicou-lhe como o discípulo 
de Cristo no anúncio do Evangelho, não devia 
levar nem ouro nem prata, nem sacola nem 
alforje, nem pão, nem cajado, nem calçado e 
nem duas túnicas. 

O rosto de Francisco inundou-se de ale-
gria. Levantou a cabeça e dirigindo o olhar 
para o crucifixo que pendia na parede da sa-
cristia exclamou: “É isso que eu sempre quis, 
que sempre procurei. E é isso que eu desejo 
fazer de todo coração. É isso que quero cum-
prir com todas as minhas forças!” (1Cel 22).

Qual o teor desta página do Evangelho 
que tira Francisco da vida de eremita e o orien-
ta para que tome as estradas e vá ao encontro 
dos homens e da história? Três elementos se 
destacam com vigor deste texto: o envio dos 
discípulos, a exigência de pobreza e a mensa-

gem da paz. Numa cristandade solidamente 
instalada e caracterizada pelo imobilismo do 
sistema feudal, tal Evangelho soa como apelo 
à mobilidade, à vida itinerante, a exemplo de 
Cristo e dos Apóstolos.

E com o jeito típico e imediato de seguir 
à risca o Santo Evangelho, Francisco deixou o 
seu hábito de eremita, fez-se uma outra túnica 
(até hoje encontra-se na Basílica de São Fran-
cisco, em Assis, Itália) simples, rústica, daque-
las que usavam os camponeses da época, cin-
giu-se com uma corda na cintura abandonou 
o bastão e os calçados. E começou a anunciar 
o caminho do Evangelho pregando em públi-
co com toda a simplicidade a conversão. “Suas 
palavras eram cheias do Espírito Santo” como 
dizem os biógrafos, e “penetravam tão profun-
damente nos corações que convertiam os ou-
vintes de forma tão maravilhosa”. Certamente, 
às palavras Francisco unia o testemunho de 
vida e nunca se esquecia de começar suas 
exortações com a seguinte saudação ao povo: 
“O Senhor vos dê paz!” (1 Cel 23).

Ninguém melhor do que Francisco enten-
deu essa passagem do Evangelho.

Um segundo desejo se esconde sob as 
nossas primeiras necessidades ou paixões. É 
o desejo de ser uma nova criatura, que é fru-
to do Espírito Santo. Pois, é ele quem sempre 
suscita pessoas dispostas a se colocar contra 
a corrente, isto é, na pobreza, na pureza de 
coração e obediência. Aí elas encontram uma 
alegria diferente. Deixam alguma coisa e rece-
bem cem vezes mais.

Francisco sabia onde se escondia a “velha 
criatura” entre os seus contemporâneos, onde 
o câncer mordia a sociedade do seu tempo. 
Na época surgiram negócios e comércio. O 
dinheiro era rei. Francisco percebeu de onde 
vinha a nuvem de tristeza. Na pobreza total 
ele encontrou o remédio e a fonte da alegria. 
Curou a si mesmo e à sociedade do seu tem-
po, tornando-se pobre como Jesus e por cau-
sa de Jesus.

De onde provém hoje a tristeza, nossa e 
da sociedade toda em que vivemos? A causa 
não será o dinheiro? A desenfreada sexualida-
de? A auto emancipação, que domina e pisa 
os outros? Que Deus nos conceda hoje um 
novo Francisco, alguém que conheça a doen-
ça deste nosso tempo e o remédio para que a 
alegria retorne.

Todavia, em cada um de nós há sempre 
um pouco desse Francisco. Todos fizemos esta 
experiência: deixar e renunciar é uma liberta-
ção, e o desapego nos faz usufruir das coisas 
de maneira mais profunda e diferente. Em se-
guida a um período de sobriedade, quem não 
irá encontrar um gosto novo nas coisas rece-
bidas? É a velha sabedoria dos quarenta dias 
da Quaresma. Coisas demais pesam muito. 
Passamos noites e noites sem dormir, porque 
o nosso coração está inquieto e temos medo 
de perder o que possuímos. Ou ficamos preo-
cupados com aquilo que ainda não chegou. 
Quem é livre, adormece com o sono de uma 
criança.

Paz e Bem!

Cenas da vida de São Francisco de Assis

DEIxAR TuDO, PARA RECEbER CEm vEzES mAIS
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<novena>

www.espacoresiliencia.com

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

• Psicologia • Fonoaudiologia
• Psiquiatria • Psicopedagogia

• Terapia de Casal e Família

Espaço
Resiliência

NOvENA DE SANTA RITA DE CÁSSIA / 2017
TEmA: “SANTA RITA, mÃE QuE muITO AmOu”

1º DIA 13/05 - SÁBADO
“SANTA RITA, CONFIANTE 

NO AmOR DO PAI.”
Pe. Manoel César de Camargo Júnior 

e Wilson Bizoni
bÊNÇÃO: Jovens

2º DIA 14/05 – DOMINGO
“SANTA RITA, mODELO DAS mÃES CRIS-

TÃS.”
Pe. Tadeu Rocha Moraes

bÊNÇÃO: Mães e Gestantes

3º DIA 15/05 – SEGUNDA-FEIRA
“SANTA RITA, GuARDIÃ DA PALAvRA.”

Pe. Isac Isaías Valle
bÊNÇÃO: Água

4º DIA – 16/05 – TERÇA-FEIRA
“SANTA RITA, mENSAGEIRA 

DO AmOR E DA PAz.”
Pe. Antônio Carlos Fernandes

bÊNÇÃO: Pães

5º DIA – 17/05 – QUARTA-FEIRA
“SANTA RITA, vIDEIRA vIvA DO SENHOR.”

Pe. Wagner Lopes Ruivo
BÊNÇÃO: Carteiras de Trabalho

6º DIA – 18/05 – QUINTA-FEIRA
“SANTA RITA, PERSEvERANTE 

NO AmOR DO SENHOR.”
Pe. Evandro Luiz Zanardo Paulim

bÊNÇÃO: Sal

7º DIA – 19/05 – SEXTA-FEIRA
“SANTA RITA, ExEmPLO 

DE AmOR A FAmÍLIA.”
Pe. José Edmilson Santos Silva

bÊNÇÃO: Famílias

8º DIA – 20/05 –SÁBADO
“SANTA RITA, SERvA INCANSÁvEL 

DO SENHOR.”
Pe. William de Almeida

bÊNÇÃO: Velas

9º DIA – 21/05 – DOMINGO
“SANTA RITA, REvESTIDA 

DO ESPÍRITO SANTO.”
Dom Júlio Endi Akamine

bÊNÇÃO: Óleo

DIA 22/05 – SEGUNDA-FEIRA
“SANTA RITA, mÃE QuE muITO AmOu”

Pe. Manoel César de Camargo Júnior 
e Pe. Wilson Bizoni

5h - Missa (para os que vão trabalhar, e  
  demais pessoas!) 
12h - BÊNÇÃO DAS ROSAS
15h - Missa de Santa Rita de Cássia 
  Bênção para os Enfermos e Idosos
19h - Solene Procissão e Missa de 
  Santa Rita de Cássia
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<aconteceu>
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Michele Pascoin
Fisioterapeuta

Crefito-3/205740-F

Fisioterapia 
respiratória,

motora e neurológica 
em Adulto e Pediatria.

Atendimento Domiciliar
(15) 98138-0720

fisio.michelepascoin@gmail.com

PE. wILSON NO JubILEu DE PRATA DA PARóQuIA N. SENHORA DA PIEDADE

Hidráulica
Santa Inês 

Tubos de cobre

R. Hermelino Matarazzo, 148

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

.   hidraulicasantaines 

A loja especializada
em hidráulica
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PARmEGIANA DA JuF

Estamos em pleno ano Mariano, tempo de graça de 
agradecimemeto à nossa Mãe Maria Santíssima, que 
completará 300 anos de sua aparição no rio Paraiba do 
Sul. Felizes com o ano Mariano, estamos comemorando 
o jubileu de prata da nossa Arquidiocese. Para agradeci-
mento desse aniversário estaremos na casa da Mãe, San-
tuario de Aparecida, no dia 29 de abril para louvarmos e 
agradecermos a Deus pelos pastores que aqui passaram 
e dizer o nosso muito obrigado ao nosso novo pastor 
Dom Júlio Endi Akamine.

Convido você para nossa romaria no dia 29 de abril 
para junto formarmos uma só comunidade. Saída pre-
vista para às 2h e retorno às 14h30. Temos passagem na 
secretaria da igreja ao preço de R$65.00. Participe!!!

ROmARIA PARA O SANTuÁRIO DE APARECIDA DO NORTE
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A DANÇA TEm A 
FORÇA DE CuRAR

<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

A Dança é quase um instinto. É tão 
natural em nós, que nos leva a mexer o cor-
po, em movimentos ritmados, quando ex-
travasamos nossos sentimentos e emoções.

OS bENEFÍCIOS ESPETACuLARES 
DA DANÇA

A Dança é considerada um remé-
dio excelente e eficaz para a saúde física e 
mental. A Dança proporciona ótima opor-
tunidade de extravazar as nossas emoções 
e sentimentos e por isso, produz efeitos al-
tamente terapêuticos juntamente com os 
da música, além de uma Educação Física 
de qualidade. A Dança é ótima atividade 
de lazer... Promove espontaneamente ale-
gria e relaxamento... Elimina as tensões diá-
rias... Proporciona satisfação de um convívio 
agradável com as pessoas... Desenvolve a 
nossa criatividade... Liberta da depressão e 
da timidez... Fortalece a nossa musculatura 
e melhora a coordenação motora... Protege 
as nossas articulações. A Dança também é 
eficaz, com ótimos resultados, como auxiliar 
no tratamento de doenças como diabetes, 
síndrome do pânico, transtorno bipolar, e 
outras doenças graves. 

O QuE É PRECISO
PARA DANÇAR

Dançar é tão natural em nós, que 
é preciso apenas querer... E começar. Basta 
deixar o nosso corpo se movimentar ritma-

damente, de preferência ao som de música, 
quando extravasamos as nossas emoções... 
Nossa alegria e até da nossa tristeza,.. Nos-
sa gratidão e até nossa indignação... Nossas 
comunicações pessoais com Deus. Dançar 
pode ser acompanhado por música, ou 
apenas por palmas e batidas dos pés, ou 
por batidas de instrumentos de percussão. 
Podemos Dançar em grupo, em dupla e até 
sozinhos... Em qualquer momento e lugar... 
Em casa, nas ruas, nas celebrações religiosas 
como sempre aconteceu desde os tempos 
primitivos, e também nas festas e reuniões 
dançantes. Podemos também procurar 
orientação de um profissional da Dança.

 
AFINAL, O QuE É A DANÇA?
A Dança é um divertimento e uma 

manifestação artística porque expressa 
sentimentos e emoções, usando movi-
mentos do corpo, quase sempre ao som 
e ritmo de música. É uma das expressões 
artísticas mais antigas da humanidade. .A 
Dança existe desde a Pré-História, quando 
os homens iniciaram batendo os pés rit-
madamente no chão e foram descobrindo 
que podiam criar ritmos diferentes, junto 
com as mãos batendo palmas. Todos os 
povos, sem exceção, desde os primitivos, 
até hoje, usam a Dança nas celebrações 
religiosas e nas festas comemorativas. A 
Dança é considerada a mais completa das 
artes, porque envolve a música e o teatro, 
expressando tanto as suaves como as mais 

intensas emoções. 
O PROFISSIONAL DA DANÇA
•	 Desde	 1982,	 dia	 29	 de	 abril,	 co-

memora-se o Dia Internacional da Dança, 
instituído pela UNESCO em homenagem 
ao criador do balé moderno, Jean-Georges 
Noverre.

•	 No	Brasil,	a	formação	de	Profissio-
nais e Artistas de Dança é dada nos Cursos 
Superiores de Dança (bacharelados e licen-
ciaturas). E, a profissão é regulamentada 
pela Lei 6.533/78, a Lei do Artista.

 vOCE SAbIA? 
•	As	Danças	em	grupo	foram	as	pionei-

ras, surgiram através dos rituais religiosos, 
de religação com Deus, expressando agra-
decimentos ou pedidos.

•	O	Japão	preserva	o	caráter	religioso	da	
Dança, até hoje.

•	As	Danças	apareceram	na	Grécia,	nas	
comemorações aos jogos olímpicos.

•	Em	Roma,	as	Danças	eram	em	home-
nagem a Baco, o deus do vinho.

•	Na	Europa	as	Danças	tinham	caráter	te-
atral, quando surgiram o sapateado e o balé.

•	Nos	séculos	XVI,	XVII,	e	XVIII	surgiram	as	
Danças, próprias de cada localidade. Na Itália, 
na França, na Espanha surgiram as Danças de 
Salão em pares, com passos precisos e elegan-
tes, como a valsa, a polca, o tango...

•	 No	 século	 XX	 surgiram	 Danças	
com muitos ritmos de vários povos 
e países como o Maracatu, o Samba, 
A Rumba... E o rock’n roll. FONTES INTERNET

Dia 29 de Abril é o Dia 
Internacional da Dança
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<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

“PREvIDÊNCIA SOCIAL” 

Um líder religioso caminhava por uma 
estrada quando viu um maltrapilho ajoelha-
do sob uma árvore. Ele parecia estar orando. 
O líder aproximou-se e ouviu que o homem 
dizia as seguintes palavras:

- Senhor Deus, só quero que o Senhor 
saiba que se precisar de mim, pode dizer 
que eu O ajudo! Amém!

Injuriado com tamanha presunção do 
maltrapilho, o homem chamou-o para con-
versar e lhe deu uma bronca.

- Como você fala assim com Deus? Você 
não sabe que Ele pode tudo e que você não 
pode fazer nada por Ele?

- Desculpe, senhor - respondeu o mal-
trapilho - Mas não sou letrado e não sei falar 
palavras bonitas. Essa é a única forma que 
sei rezar direito.

Depois de algumas horas ensinando o 
maltrapilho, o religioso levantou-se satisfei-
to e seguiu seu caminho com um sorriso 
nos lábios.

Porém algumas curvas mais à frente no 
caminho, ele ouviu uma voz que lhe dizia:

- Ouça! Eu sou Deus! Então confio em 
você para orientar meu rebanho e você faz 
exatamente o contrário?

O líder religioso, assustado, perguntou:

- Como, meu Senhor? Não estou enten-
dendo.

E Deus completou:
- Aquele homem lá atrás, na estrada... Ele 

sempre se dirigiu a Mim com o coração e 
nós sempre nos entendemos. 

Agora, você o ensinou a orar com pala-
vras vazias, que nada tem a ver com o que 
ele sente. Ordeno-lhe que volte até lá e des-
faça o que fez!

Olá amigos, neste mês iremos nova-
mente falar sobre a Previdência. Tema 
atual, está causando insônia para milha-
res de brasileiros. 

Os principais pontos da PEC da Previ-
dência. O item sobre Aposentadoria Es-
pecial. Pela PEC, os segurados alcançarão 
o direito de aposentar quando completar 
49 anos de trabalho e o terão de compro-
var os danos causados à saúde. 

Quanto a contribuição e idade, com a 
PEC tanto homens quanto mulheres irão 
se aposentar aos 65 anos de idade e 25 
de contribuição. No que se refere à cál-
culo de benefício, o fator previdenciário 
será extinto e por isso, cabe ao segurado 
contar 1% para cada ano que exceder o 
período de contribuição. Atualmente, o 
teto de aposentadoria encontra-se na 
faixa dos R$ 5.000,00 e isso não mudará 
com a PEC. 

No que tange ao direito adquirido, o 
segurado será protegido das mudanças 

da PEC se cumprir os requisitos exigidos 
hoje para aposentar e antes da entrada 

em vigor da PEC. Sobre o pedágio, a dis-
cussão ainda é grande. 

Para os servidores públicos, a partir 
da vigência da PEC, todos se sujeitarão as 
mesmas regras gerais para aposentado-
ria (União, Estados e Municípios). Os Pro-
fessores, a mudança compete em sujei-
tar-se totalmente as regras gerais da PEC. 

Como fonte da internet, menciona 
alguns países e suas metodologias: Ingla-
terra – tempo de serviço (25 anos); idade 
mínima (50 anos); Chile – tempo de ser-
viço (20 anos); idade mínima (55 anos); 
França – tempo de serviço (27 anos); 
idade mínima (52 anos); Itália – tempo 
de serviço (33 anos); idade mínima (53 
anos); Argentina – tempo de serviço (20 
a 30 anos); idade mínima (sem esse re-
quisito). 

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

PARA REFLETIR!
Orar não é apenas dizer algumas pala-
vras a Deus mecanicamente, apenas 
por falar, ou imaginar que está cumprin-
do sua obrigação com Ele.
A única coisa que precisamos ter em 
mente é a certeza de que nossa oração 

esta sendo feita de acordo com o que 
esta no nosso coração.
LEMBRE-SE:
Um simples pensamento de gratidão 
elevado ao céu é a mais perfeita oração.
Orar de forma correta é simplesmente 
usar o coração.

ORAR COm
O CORAÇÃO
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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 25/Abril após a Missa

TERÇO dOS HOmENS

Dia 16/Abril às 19h

mISSA dE ENVIO dOS mISSIONáRIOS 
PARA A bêNÇÃO dAS CASAS

Dia 01 de Maio às 18h15

61º ANIVERSáRIO dA PARóquIA STA RITA

SEmANA SANTA 2017

Dia 18 de Abril às 15h

Aferição da pressão arterial
e controle da glicemia

Dia 27/Abril às 8h30

mISSA dOS ENFERmOS
DOMINGO DE RAMOS

Dia 08/04 (Sábado) - 19:00 - Missa
Dia 09/04 (Domingo):

07:00 - Missa
08:30 - Bênção dos Ramos e Procissão - Santa Edwiges
17:00 - Bênção dos Ramos e Procissão, partindo da Praça 
Benedito Paes de Almeida (próximo ao Sacolão).

DIA 10 - SEGUNDA-FEIRA SANTA
18:15 - Missa
19:00 - Via Sacra das famílias sob o olhar de Maria

DIA 11 - TERÇA-FEIRA SANTA
07:00 - Missa
19:00 - Procissão do Encontro – Homens e mulheres jun-
tos, para a Praça da Amizade, em frente ao CIC, em união 
com a Paróquia Santa Rosália. 

DIA 12 - QUARTA FEIRA SANTA
19:30 - Missa dos Santos Óleos NA CATEDRAL.

DIA 13 -QUINTA FEIRA SANTA
Instituição da Eucaristia, Lava-pés e Adoração do Santíssimo. 

20:00 - Santa Rita de Cássia / Santa Edwiges 

DIA 14 SEXTA FEIRA SANTA
(Dia de jejum e abstinência)

00:00 - Ofício das Trevas - Santa Rita
08:00 - Celebração das 07 Dores de Maria - Santa Rita 

Celebração da Adoração da Cruz:

15:00 - Santa Rita de Cássia / Santa de Edwiges 
19:00 - Via-Sacra, com a JUF iniciando no pátio da igreja. 

DIA 15 SÁBADO SANTO
20:00 - Vigília Pascal e Missa da Ressurreição - Santa Rita

DIA 16 DOMINGO DE PÁSCOA
07:00 - Procissão do Senhor glorioso, partindo da Santa 
Rita de Cássia até a Comunidade Santa Edwiges, continu-
ando com a missa. Após, café comunitário de Páscoa. 
10:00 - Missa na Santa Rita de Cássia
19:00 - Missa na Santa Rita – envio dos missionários
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<perfil>
Por Flávia Sancho

Buscar Jesus é o que dá sentido para a minha vida 

Filha de Salvador Pinto da Silva (in me-
moriam) e Maria Zenith Garcia da Silva, 
Bernadete teve uma infância feliz ao lado 
de seus 13 irmãos. “Sou a segunda filha, 
por isso desde pequena tive que cuidar 
dos meus irmãos menores e ajudar minha 
mãe em casa. Como fui a primeira neta 
mulher, sempre fui muito paparicada por 
todos. Lembro-me com muito carinho 
das excursões para a praia, com toda a 
minha família reunida. Era muito diverti-
do! Na adolescência, minha mãe só me 
deixava passear com as minhas avós, mi-
nha tia Tereza e ir à escola. Nessa época, 
meu pai me deu de presente um radinho 
de pilha, pois eu gostava muito de escu-
tar música, principalmente do Roberto 
Carlos. Logo depois, ganhei uma vitrola. 
Eu amava ouvir meus discos preferidos. 
Que lembranças boas que guardo deste 
período”. 

Aos 13 anos, Bernadete começou a 
trabalhar em casa de família. “Eu queria 
ter o meu dinheirinho para poder com-
prar algumas coisas que meus pais não 
tinham condições de me dar. Eu nasci em 
uma família bem pobre, vinda do sítio em 
Tatuí, onde ainda tenho muitos parentes, 
gente simples e de muita fé. Com as mi-

nhas avós Albertina e Carmem, e minhas 
tias Tereza e Lazinha, aprendi a guardar 
a fé e a amar a Jesus. Nós sempre íamos 
de casa em casa rezar o terço. Era muito 
bom! Minha família é muito especial. Meu 
pai, apesar de enérgico, era muito amoro-
so e gostava de contar histórias pra gente 
quando éramos crianças”. 

Bernadete sempre gostou muito de 
estudar. “Infelizmente, eu só consegui 
chegar até a oitava série. Queria muito 
fazer uma faculdade, mas não tive como 
continuar os estudos, pois precisei me 
dedicar ao trabalho. Durante um perí-
odo, eu trabalhei na fábrica de costura 
Alpagartas. Depois disso, trabalhei com 
faxinas e até hoje faço essa atividade que 
gosto muito.”

Bernadete ama estar na igreja. “Eu 
sempre frequentei, fiz primeira eucaristia 
com 9 anos e troco qualquer coisa para 
estar na casa do Senhor, local onde me 
sinto muito bem e realizada”. 

No dia 25 de outubro de 1980, Ber-
nadete se casou com Mauro. “Nosso 
casamento foi celebrado pelo Diácono 

Oswaldo Bistão (in memoriam), na igreja 
Santa Rita de Cássia. No começo do casa-
mento, passamos por alguns momentos 
difíceis, mas com Deus vencemos todas 
as dificuldades”.

Em 1981, o casal foi abençoado com 
o nascimento da primeira filha, a Priscila. 
E, em 1984, com o nascimento da filha 
Camila. “Nossas duas filhas são lindos pre-
sentes de Deus em nossas vidas. Após o 
nascimento delas, me tornei uma pessoa 
mais feliz, amorosa, forte, com mais paci-
ência e cada vez mais agradecida a Deus”. 

Eu me sinto uma pessoa realizada em 
tudo na minha vida. E, no mês de março 
deste ano, recebi mais uma grande ben-
ção em minha vida. “O Senhor realizou 
mais um dos meus sonhos, que esperei 
durante os meus 36 anos de casada: o so-
nho de ter a casa própria. Eu só tenho o 
que agradecer por mais essa benção em 
minha vida. Deus é amor, é vida, é tudo 
de que eu mais preciso. Eu tenho muita 
fé, e é por ela que estou aqui, que vivo. 
Participar da igreja é minha alegria, bus-
car Jesus é o que dá sentido para a minha 
vida”. 

Hoje, Bernadete é Ministra da Euca-
ristia e Intercessora do Grupo de Oração 
na igreja Santa Rita e reforça que sempre 
que pode, faz questão de estar na igre-
ja, local onde se sente completa. “Estar 
com minha família, me deixa muito feliz, 
principalmente com os meus três netos, 
o Nicolas, de 13 anos, a Tifany, de 5 anos 
e a Lorena, de 3 anos. Sinto muita falta do 
meu pai, irmão e avós já falecidos, mas 
Deus é minha força e vitória”. 

Nascida em Tatuí, no dia 30/09/1960, 
bernadete Pinto da Silva moura é o nosso perfil desta edição!
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<motivação>
Por Luis Marins

Uma verdade que poucas pessoas pare-
cem compreender é a de que você colherá 
aquilo que plantar. E há aqui dois sentidos 
a serem analisados nesta verdade contida 
até na Bíblia. Um deles é que quem plantar 
colherá. Ou seja, quem não plantar, não co-
lherá. Isso quer dizer que você deve sempre 
cuidar do plantio, para poder colher.

Outro sentido é o de que você colherá 
somente aquilo que plantar. Se plantar mi-
lho, colherá milho. Se plantar espinheiro, 
colherá espinheiro.

Há um texto escrito em 1957 por um 
conhecido autor americano chamado Earl 
Nightingale em que ele compara a mente 
humana com a terra e diz: “Suponha que um 
agricultor tem um campo de solo bem fértil. 
A terra dá ao agricultor a escolha: pode ser 
plantada naquela terra o que ele desejar. A 
terra não se importa. Tudo depende da de-

cisão do agricultor. Eu comparo a mente hu-
mana com a terra. Para a mente, como para 
a terra, não importa o que você plantar. Ela 
sempre devolverá aquilo que plantar”.

E outro autor famoso, George Bernard 
Shaw escreveu: “As pessoas estão sempre 
culpando suas circunstâncias pelo que elas 
são. Eu não acredito em circunstâncias. As 
pessoas que vencem neste mundo são as 
pessoas que se levantam e procuram as 
circunstâncias que elas querem e se não as 
encontram tratam de criá-las pelo próprio 
esforço”.

Fico impressionado ao ver que muitas 
pessoas desejam colher sem plantar ou co-
lher algo diferente do que plantaram. Vejo 
isso acontecer com empresas que querem 
colher lealdade de seus clientes e fornece-
dores, plantando deslealdade. Querem co-
lher fidelidade, quando nunca foram fiéis. 

Desejam ter sucesso plantando hábitos de 
fracasso: não falam a verdade; não cumprem 
o que prometem; não se preocupam com a 
qualidade do produto ou do atendimento; 
não prestam assistência após a venda. Que-
rem colher o que jamais plantaram!

Essa antiga verdade precisa ser revi-
sitada por cada um de nós de tempos em 
tempos. Como ter amigos leais? Como ser 
respeitado? Como ser promovido? Como ter 
uma vida familiar estável e feliz? Como ter 
filhos sem problemas? Como ter sucesso? 
Como ser feliz?

Será que a resposta a essas perguntas 
tão básicas não estará exatamente no que 
temos plantado? Será que nós, também, 
acreditamos em poder colher sem plantar 
ou em ser capazes de colher algo diferente 
do que plantamos?

Pense nisso. Sucesso!

<cantinho da criança>

CUIDADO!
O QUE vOCÊ 
PLANTAR,
COLhERÁ

Ligue cada número com o texto correspondente e pinte o desenho ao lado.

... dias após a Páscoa, temos a vinda do 
Espírito Santo, o Pentecostes.

3 - a hora em que Jesus morreu. / 7 - número da perfeição na Bíblia / 12 - número dos apóstolos de Jesus / 33 - a idade que Jesus tinha quando mor-
reu / 40 - dias depois da Páscoa, comemoramos a Ascensão de Jesus ao céu. / 50 - dias após a Páscoa, temos a vinda do Espírito Santo, o Pentecostes.

... a idade que Jesus tinha 
quando morreu.

... dias depois da Páscoa, comemoramos
a Ascensão de Jesus ao céu.

... número da perfeição
na Bíblia.

... era o número dos 
apóstolos de Jesus.

... a hora em que Jesus morreu,
e o dia em que ele ressuscitou.
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12

33

40

50

LIGuE OS PARES


