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“Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos
misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento da necessidade. ”
(Hebreus 4,16)

<editorial>
Por Pe Manoel Júnior

MAIO DE NOSSA
SENHORA
MAIO já foi, intensamente, tempo de
práticas populares de devoção a Maria. Crianças
e adultos levavam flores a Nossa Senhora, nas
rezas da noite apesar de estarmos em fim de
outono e não na estação das flores. No mundo
havia mais poesia e menos violência.
Hoje, este mês pode ser tempo privilegiado
de pregação séria, sobre o lugar de Maria em
nossa Fé. Apesar do mundo violento e do exílio
de poesia.
Antes de mais nada, somos cristãos,
seguidores de Cristo, que adoramos como “único
mediador entre Deus e os homens” (1Tm 2,5).
Mas não podemos esquecer que o nosso único

mediador, o único Jesus Cristo que conhecemos
nasceu de uma mulher, como lembra São
Lucas: Ela “o deu à luz, envolveu-o em panos e
o colocou numa manjedoura” (Lc 2,7). Por isso,
a Igreja, desde sempre a bendiz, com Isabel:
“Bendita és tu entre as mulheres e bendito é o
fruto do teu ventre! Donde me vem a honra de
vir a mim a Mãe do meu Senhor”? (Lc 1,42).
Como dizem os teólogos, o mistério do
Verbo que se encarnou desse modo por uma
mulher, é que determina essa união íntima,
indissolúvel, singular e irrepetível entre Cristo e
Nossa Senhora, na História e na Religião. Jesus é
o centro de nosso cristianismo: e aí, nessa área,
Ele mesmo coloca a pessoa e a missão de Maria.
A teologia, para conhecer melhor Jesus, tem
que passar por Maria.
Sabemos que Jesus é verdadeiro homem:
“Vejam minhas mãos e pés: sou eu mesmo.
Apalpem-me: um fantasma não tem carne
e osso como eu tenho” (Lc 24,39). Seu corpo
verdadeiro o faz verdadeiro homem, porque
Jesus é alguém “nascido de uma mulher” (Gl
4,4). A prova que Ele não é um fantasma nem
antes, nem depois de sua ressurreição, é que Ele
passou nove meses no seio de Maria.
Esse Cristo que nasce de uma mulher é
verdadeiro Deus. Porque como diz São João
abrindo o seu evangelho, não foi “gerado da
vontade da carne, nem da vontade do homem,
mas de Deus”. É a Mãe-Virgem que faz vislumbrar
o Filho de Deus.
Esse Cristo, filho de Mãe Virgem, verdadeiro
Deus e Homem verdadeiro é o Salvador da
Humanidade. É para isso que Ele vem ao mundo
de maneira extraordinária.
Disso também nós sabemos graças a Maria

que lhe deu, pensadamente esse nome: Jesus
quer dizer Salvador. Era sua incumbência darlhe tal nome, é sua missão revelar sua missão.
“Conceberás e darás à luz um filho e tu lhe porás
o nome de Jesus” (Lc 1, 31).
Maria é a primeira e a mais categorizada
testemunha do mistério de Cristo: Ela sabe
quem é Ele; Ela sabe a que Ele veio. Nada mais
justo do que contar com Ela para conhecê-lo e
segui-lo.
Na Liturgia temos a Missa como momento
central de nossa vida de fé e Amor a Jesus Cristo.
Pois não há missa sem que se faça memória
de Maria, em plena oração em que o padre
reza e realiza o milagre de fazer presente, aqui
e agora, o gesto supremo de Cristo, salvando
a humanidade. É que nós, “que caminhamos
na estrada de Jesus, esperamos entrar na vida
eterna com a Virgem Mãe de Deus e da Igreja”.
Porque Deus a fez uma e outra coisa e nós
entendemos logo o que Deus queria nos dizer
com esses fatos.
O costume popular de consagrar a Maria
(confiar à sua proteção materna) as crianças
recém-batizadas têm se consolidado. No dia em
que a gente se torna filho de Deus e da Igreja,
é mais piedoso e teológico, imitar o Verbo que,
para ser Homem-Filho de Deus, fez de Maria sua
santa Mãe.
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<evangelizando>
Por Nelma F. C. Almeida

MARIA DA VISITAÇÃO

lEITURA
Maio/2017

Continuando a refletir sobre a trajetória de
Maria, vamos focar na sua visita a Isabel.
Apesar das duas já se conhecerem, nesta
visita elas descobrem algo maior. Neste encontro
o mistério que estava acontecendo dentro delas,
fez com que sentissem uma alegria imensa.
Maria aqui demonstra o modelo de
comunidade cristã que visita seu próximo e
transforma a visita de Deus em serviço aos
irmãos. Quando Maria canta, ela celebra a vida,
nos mostrando que assim deve ser nossa vida de
celebração e louvor.
Assim que Maria soube da gravidez de Isabel
não hesitou em correr ao auxílio de uma pessoa
que necessitava da sua ajuda.
E nesse encontro de amor, o Espírito Santo se
faz presente de tal forma que até a criança que
estava na barriga sente sua presença.
Num gesto tão simples de desapego e
solidariedade vem nos mostrar qual deve ser
nossa atitude como cristãos.
Em momento nenhum Maria duvidou
do que o anjo lhe disse sobre Isabel, mesmo
contrariando a lei da Natureza, ela acreditou na
Palavra de Deus e no que Ela é capaz de realizar
em nossas vidas.

A impressão digital na

Quando Maria em seu cântico diz que
“Exulta de alegria em Deus, meu Salvador”, ela
nos mostra que quando ouvimos a palavra de
Deus e a colocamos em prática na nossa vida,
experimentamos uma mudança dentro de
nós, não como uma recompensa, mas como
expressão da bondade e da fidelidade de Deus
às promessas.
A visita de Maria a Isabel, representa que
quando Maria visita nossa casa e nós a acolhemos
estamos sendo abençoados por Deus e deixando
sua Graça entrar.
Hoje, Maria nos pede que façamos o mesmo.
Que saiamos de nós mesmos e fiquemos
atentos às necessidades concretas das pessoas e
possamos ajudar.
Apesar de tantas atribulações e notícias de
que o mundo não tem mais jeito, Maria vem nos
mostrar que é possível fazermos algo para mudar.
Que a Palavra de Deus seja nosso guia e
que tenhamos fé suficiente para acreditar e agir
conforme Sua Vontade.
Que Maria nos ajude a termos uma atitude
de “serviço” e que possamos com alegria
saciar as necessidades do nosso próximo para
transformarmos o mundo em que vivemos.

ﬁcou ainda melhor!
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<cantinho franciscano>
Por José Sidinei Nazato, ofs

Cenas da vida de São Francisco de Assis

Francisco, modelo de devoção à Maria
O Artigo 9 da Regra da Ordem Franciscana
Secular, recorda a devoção à Maria, modelo
no seguimento de Cristo e modelo de vida
evangélica no mundo. Ao propor-nos Maria
para nossa imitação, a Regra sublinha nela as
atitudes de “serva do Senhor”, “sempre atenta
à sua palavra”, que viveu uma “disponibilidade
incondicional”. De acordo com o cristocentrismo franciscano, a Regra recorda o amor indizível de Francisco por Maria e o amor que todos
os franciscanos lhe devem professar.
A devoção a Nossa Senhora não é algo
facultativo para o cristão. Faz parte de sua espiritualidade. É um distintivo do católico. Também nisso Francisco é modelo.
Francisco nutria uma devoção especial
a Nossa Senhora, pois via nela a Mãe do seu
Senhor, apreciava contemplar sua pobreza e
humildade. Queria “seguir a vida de pobreza
de nosso altíssimo Senhor Jesus Cristo e de
sua Mãe santíssima” (Ctf, b). Manifestava a ela
sua gratidão, pois fora ela quem fez com que o
Filho de Deus se tornasse nosso irmão.
Podemos descobrir dois aspectos na devoção de Francisco a Nossa Senhora: primeiro,
ele a lança dentro do Mistério da Santíssima
Trindade. Temos a belíssima Antífona de Nossa
Senhora no Ofício da Paixão: aí, ele a chama
de “filha” do Pai celestial; “esposa” do Espírito
Santo e “Mãe” de nosso Senhor Jesus Cristo, o
Filho de Deus.
Tudo o que existe nela vem de Deus. Por
isso também Francisco não separa o louvor a
Maria - expresso nos títulos e nas imagens criadas pela tradição da fé - do louvor da Trindade,
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que a escolheu e adornou com graças acima
de toda outra criatura. Todos os privilégios de
Maria, em particular sua intacta virgindade,
levam Francisco a pensar, em primeiro lugar,
na obra realizada por Deus em Maria, para que
esta humilde criatura se tornasse totalmente
disponível à ação da Trindade.
Maria, como criatura, objeto de atenções
particulares da graça divina, é, por Francisco, ligada a cada uma das pessoas divinas,
correspondendo perfeitamente à presença
operante da mesma Trindade nela. A maternidade de Maria é reconhecida pela grande
Tradição cristã, da qual faz eco o magistério
conciliar mais recente na perspectiva de acolhida ativa da palavra de Deus por parte de
Maria, no caminho da fé percorrido por ela
como discípula de Cristo. A Mãe de Jesus é
a Maria do Evangelho, unida a Cristo na sua
missão, tendo cooperado com ela, por meio
de sua caridade. Nesta moldura bíblica é que
devem ser colocadas “as glórias” e a dignidade de Maria.
A mesma dimensão trinitária, encontramos na “Saudação à Mãe de Deus”. Maravilhado diante da dignidade de Maria como Mãe
de Deus, ele exclama: “Em vós residiu e reside
toda a plenitude da graça e todo o bem! Salve, ó palácio do Senhor! Salve ó tabernáculo
do Senhor! Salve, ó morada do Senhor! Salve,
ó manto do Senhor! Salve, ó Mãe do Senhor!”
(SMD,4-5).
O outro aspecto da devoção marial de
Francisco era procurar imitá-la na conversão
permanente a Deus. Conversão, aqui, não no

sentido que Maria tivesse que se converter do
pecado, mas conversão no sentido positivo,
como busca, como dedicação permanente a
Deus. Era ver em Maria o que diz a Regra: Imitar “a Virgem Maria, humilde serva do Senhor,
disponível à sua palavra e a todos os seus
apelos”. Por isso, aquela capelinha dedicada
à nossa Senhora dos Anjos da Porciúncula,
que Francisco restaurara, constituía um lugar
sagrado para o qual, tanto ele como a Ordem
toda, deviam retornar sempre.
O que impressiona em Maria é sua entrega incondicional ao Senhor como serva, colocando-se a serviço do mistério da redenção
realizada pelo seu Filho. Sua absoluta disponibilidade, sem reserva alguma, e sua presteza
em seguir ao mínimo sinal a vontade de Deus,
indiferentes às dificuldades, a obediência
prestada a Deus em consequência de sua fé
e confiança n’Ele, são, certamente, as grandes
virtudes que a fazem nossa mãe e irmã, mãe e
modelo da Igreja (LG 52-65).
A devoção à Mãe de Jesus e Mãe da Igreja
seja sempre enriquecida, antes de tudo, com
a imitação das virtudes dessa que é excelentíssimo modelo de fé, de caridade, de perfeita
união com Cristo e, sobretudo, da já citada
“disponibilidade”. Importa, pois, tornar-se disponível: é muito difícil, mas fundamental. Ser
disponível a quem pede (Mt 5,42), a quem
chama, significa fazer-se imediatamente pobre, assim como foi Maria. Essa disponibilidade deve ser universal: começa na família
natural para estender-se à família espiritual, à
franciscana, à paróquia, a todo o mundo.

<perfil>
Por Flávia Sancho

Em oração pelo mundo em que vivemos!

Nascida em São Paulo, no dia
10/09/1969, Rita de Cássia Soares Mello é
nosso perfil nesta edição!
Filha de José Correia da Costa e Ivanuza
Soares da Costa, Rita teve uma infância bem
divertida ao lado dos irmãos Reinaldo e Renata. “O que me marcou muito neste período foi a minha mãe no portão conversando
enquanto eu brincava com os meus irmãos
e os filhos dos vizinhos em frente de casa.
Nós éramos como uma grande família na
rua onde morávamos. Nesta época, eu estudava bem longe de casa e ia a pé para a
escola. Algumas vezes, minha mãe passava
na padaria do Sr. Álvaro para comprar nosso lanche e assim que chegávamos lá, ele
já estava com tudo pronto e me entregava
depois de dizer Bom dia”.
Já na adolescência, Rita morava ainda
no mesmo lugar. “Com os meus amigos
do bairro, eu ficava horas e horas contando histórias no portão da casa dos meus
pais, jogava vôlei e andava de bicicleta. Era
muito bom. Lembro também que tinha um
vizinho nosso que todas as vezes que nos
reuníamos ele sempre reclamava que estávamos falando alto ou quando a bola caia
na frente da casa dele, ele ameaçava furá-la.
Em todo lugar sempre tem um vizinho desse, não é mesmo? Mas hoje, ele ainda mora
na mesma casa e está bem velhinho. Sempre que vou visitar meu bairro, vou vê-lo e
ficamos horas dando risadas das nossas histórias”.
Na juventude, Rita aprendeu muito
sobre a vida. “Sempre estive rodeada pela
minha família e amigos. Comecei a trabalhar muito cedo para pagar meus estudos,
pois meus pais não tinham condições. Mas
foi ótimo, pois hoje sou o que sou graças a
confiança que depositaram em mim”.
Rita cursou sua primeira faculdade em
1988. “Eu estudava Administração de Empresas. Neste período conheci o Mário
Adriano, com quem namorei por 5 anos e
nos casamos no dia 11/03/1995, na paró-

Nascida em Tatuí,
no dia 30/09/1960,
Bernadete Pinto da Silva
Moura é o nosso
perfil desta edição!
quia Sant’Ana, no bairro Alto da Boa Vista em
São Paulo. No começo do casamento optamos por fazer algumas viagens e investir
em nossos estudos. Mário representa muito
para mim, pois é companheiro, me entende
e está sempre ao meu lado em tudo o que
me proponho a fazer”.
Em 2001, o casal se mudou para Sorocaba, por conta de transferência de trabalho
do Mário, mas mesmo mudando de cidade,
Rita continuou se dedicando ao trabalho
e estudo. “Eu sempre levantei muito cedo
para trabalhar e depois estudar. Este período foi muito bom para o meu desenvolvimento profissional, que foi muito rápido.
Tive a oportunidade de trabalhar como
Administradora em grandes empresas e,
em seguida, fiz uma segunda faculdade, de
Odontologia. Hoje, faço a gestão do meu
próprio consultório que está localizado próximo ao Fórum de Sorocaba”.
No dia 24/08/2005, o casal recebeu uma
grande benção de Deus, o nascimento dos

filhos gêmeos Gustavo e Daniela, hoje com
11 anos. “Quando eles nasceram, nós já éramos maduros, então não tivemos muitas
mudanças, mas sim adaptações. Eles mostram para nós uma lição de vida nova, esperança e surpresas todos os dias, provando
que este amor é incondicional e verdadeiro
quando apreciado com carinho. Eles são o
melhor de nossas vidas! Agradeço muito
também ao meu marido pelo pai que ele se
tornou, muito dedicado e, às vezes, exigente, mas cede ao primeiro olhar dos filhos.
Nós fazemos questão de mostrar a eles o caminho de Deus, e é tudo muito bom. Quando vou à missa, a sensação que eu tenho é
de que estou conversando com Deus e ao
mesmo tempo buscando forças para seguir
minha jornada pessoal e profissional”.
Na vida religiosa, Rita recebeu os ensinamentos da mãe. “Ela sempre frequentou a
Igreja Católica e me mostrou a importância
de rezarmos, ter pensamentos positivos e,
principalmente, ter Deus no coração. Desde 2014, eu participo com a minha família
na Igreja Santa Rita de Cássia e, hoje, faço
parte da Pastoral Litúrgica e Batismo. Neste
ano, o feriado de Corpus Christi será ainda
mais especial, pois eu e o meu marido nos
tornaremos Ministros da Eucaristia na igreja
Santa Rita”.
Para finalizar, Rita nos conta o seu grande sonho: “Gostaria que as pessoas fossem
mais tolerantes e menos egoístas, menos
violentas, que tivessem mais fé e Cristo no
coração, além de paz nas famílias. Ao observar as crianças de hoje, que serão os adultos de amanhã, vejo que muitas delas não
sabem nem brincar com outras da mesma
idade, não conseguem desenvolver um raciocínio para determinado assunto, ou até
mesmo conversar entre elas. Cada dia que
passa, as pessoas estão se fechando mais no
seu próprio mundo. Então, procuro sempre
que rezo, pedir a Deus um pouquinho de
cada coisa destas para que possamos melhorar o mundo onde vivemos”.

BemMais
Odontologia
Dr. Paulo Henrique Mobaier
CRO 53510

Dr. Adriana A. Estevam Mobaier
CRO 56880

R. Hermelino Matarazzo, 986 - Sorocaba

(15) 3232-6146

R. XV de Novembro, 304 - Centro
(15) 3211-3322 (15) 99822-3653
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<aconteceu>

semana santa na paróquia santa rita

procissão do encontro

ofício das trevas

adoração da cruz

Fotos: José Juarez

domingo de ramos

sábado santo

procissão do senhor ressuscitado

Hidráulica
Santa Inês
A loja especializada
em hidráulica

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
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Tubos de cobre

R. Hermelino Matarazzo, 148

15 3232-6700

vendas@hidraines.com.br
. www.hidraines.com.br
. hidraulicasantaines

via sacra da juv
Via Sacra da JUF - Emoção nas ruas da
Via Santana.
Tradicionalemente, a JUF organizou em
nossa Paróquia a Encenação da Paixão de
Cristo - uma das únicas que acontecem em

nossa cidade.
Foram meses de ensaio e preparação
para que tudo ficasse bonito no dia.
Neste ano a novidade foi as novas cruzes. O material foi totalmente doado pela

Madeireira progresso. A construção ficou
por conta de Bira Brizzotti (pai de dois
membros da JUF). Os jovens agradecem a
participação e apoio da Paróquia na realização deste evento. Paz e Bem!

notícias da pastoral
A celebração de vida da pastoral da
criança iniciou cheia da graça de Deus na
manhã de 08 de abril, foi com muita alegria que tivemos a apresentação de quatro

crianças para nossa Pastoral, o Iago, Bruno,
Ana Clara e Miguel.
As crianças tiveram uma manhã animada, brincaram com os brincadores, to-

maram um lanche delicioso e receberam
a visita do coelho da Páscoa com direito a
doces e foto com o coelhinho.

Espaço
Resiliência
• Psicologia • Fonoaudiologia
• Psiquiatria • Psicopedagogia
• Terapia de Casal e Família

Av. Pereira da Silva, 888
Santa Rosália • 15 3411-5540
www.espacoresiliencia.com
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<atualidades>
Por Maria Luiza Marins Holtz

PEÇA O DOM
DA CORAGEM
Dia 06 de Maio é o Dia da Coragem
A nossa maior Coragem se manifesta quando a nossa fé é inabalável no poder
invencível de Deus e sentimos a Sua presença real.
O QUE É A CORAGEM
Coragem é uma atitude interior que
determina o comportamento de uma moral forte, de firmeza e de destemor, de valentia e de ousadia diante das dificuldades,
sofrimentos, perigos e ameaças de qualquer natureza. É um dom que recebemos
do Alto, do Espírito de Deu que nos faz agir
corajosamente, apesar do medo.
A Coragem é o contrário da covardia. A Coragem é a fé na força infalível da
eterna Proteção Divina. A covardia é a fé na
força do mal.
“Mesmo que eu ande por um vale
tenebroso não temo mal nenhum pois o Senhor está comigo com o Seu bastão e o Seu
cajado, que me dão segurança” Salmo 22 (23).
PRECISAMOS MUITO DE CORAGEM:
• Para enfrentarmos os sofrimentos,
as dificuldades e os perigos próprios da vida.
• Para praticarmos abertamente
nossos princípios religiosos em todos os
momentos e situações de convivência humana familiar, profissional e social.
• Para dominarmos e vencermos
nossos inimigos espirituais, mentais e materiais.
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• Para sermos vitoriosos diante dos
males, vícios e más condutas que desintegram a nossa personalidade e proporcionam infelicidade.
• Para enfrentarmos as oposições
e os obstáculos que nos impedem de sermos melhores.
• Para vencermos o domínio das
pessoas e das coisas que querem nos escravizar.
• Para agirmos com bravura diante
de qualquer situação ameaçadora que prejudica a nossa pessoa, a nossa família, os
nossos amigos e companheiros.
• Para defendermos a nossa integridade moral e perseverarmos nos nossos
princípios morais diante de tanta imoralidade e corrupção.
A CORAGEM NÃO VEM
DAS PRÓPRIAS FORÇAS
Estudos sobre o comportamento
humano mostram que as pessoas corajosas recebem o Dom da Coragem de uma
“Força Superior” a elas, e passam a ser sustentadas pela sua convicção nessa força
invencível...A Proteção Divina. São pessoas
que de modo admirável se comportam
corajosamente diante do medo e por isso,
geram uma atmosfera de fé e confiança,
de segurança, de força e fortaleza, nos seus
relacionamentos dentro da família, no trabalho, nos grupos sociais que frequentam.

COMO SURGE A CORAGEM
A Coragem, como todas as nossas
atitudes interiores, positivas ou negativas,
que determinam o tipo do nosso comportamento, podem ter sido aprendidas
na infância com o exemplo dos comportamentos corajosos dos adultos, pais, familiares e professores, ao enfrentarem as
dificuldades, sofrimentos e perigos, apesar
do medo.
Na vida adulta, o desenvolvimento
da Coragem acontece numa situação de
necessidade urgente de uma conduta corajosa, fugindo dos fracassos e sofrimentos
causados por comportamentos destrutivos de fuga e covardia.
PARA DESENVOLVER E
NUTRIR A CORAGEM
Todos os estudos sobre o comportamento humano mostram que a Coragem é desenvolvida, alimentada e nutrida pela prática de uma religião, isto é, da
“re-ligação” do nosso pensamento com a
Força do Alto, do Poder Criador de Tudo,
através da força misteriosa da oração diária
e do estudo e conhecimento da religião.
Essa prática proporciona experiências concretas e cada vez mais surpreendentes de
Coragem, e de confiança na real e eterna
Proteção Divina. Alem disso, desenvolve a
nossa espiritualidade acima da materialidade.
FONTES INTERNET

<pausa para reflexão>
Por Sueli Ortega

O mapa-múndi
Um executivo de uma grande empresa,com a necessidade de se isolar para terminar alguns relatórios de cliente, resolveu se
esconder no lugar menos provável que as
pessoas o procurariam: sua própria casa. Assim voltou pra casa antes das 16 horas e se
trancou no seu escritório.
Estando ele tranquilo, em casa, celular
desligado, a secretária sem lhe interromper,
quando percebeu a porta do escritório abrindo, devagarzinho. Oba! Ecoou o grito de felicidade da sua filhinha de seis anos, por ver o
pai aquela hora em casa.
O pai ao mesmo tempo em que precisava continuar fazendo o seu trabalho, não poderia se furtar em aproveitar, também, aquele
momento com a sua pequena.
Mas, estrategicamente, pensou numa
maneira de livrar-se dela por algum tempo.
Pincelou o olhar pela estante e retirou um livro. Era um atlas geográfico.
Abriu-o bem na página central e deu de
cara com um mapa-múndi.
<seus direitos>
Por Monalisa C. Bueno de Lacerda

Olá amigos, nesta edição, vamos tratar da reforma rabalhista.
Esse assunto está em alta no momento, tendo em vista que na última semana
de abril a Câmara dos Deputados aprovou o texto, sendo este enviado agora
para o Senado Federal.
A espinha dorsal da reforma foca a
prevalência dos acordos de trabalho
(entre patrão e empregado) sobre a legisalação, com exceção aos direitos constitucionais, medicina e segurança do trabalho e normas de saude.
Pelo texto aprovado, fica mantido o
período de 2 anos quanto a validade de
acordos coletivos e as convenções coletivas de trabalho. Outro ponto da reforma

Destacou-o, pegou uma tesoura, picotou
-o em alguns pedaços embaralhou-o, chamou-a e disse satisfeito:
- Filhinha, o papai tem um desafio para
você. Você vai ganhar uma caixa de chocolate, assim que voltar com esse quebra cabeça
todo montado.
Ela aceitou a oferta do pai, e saiu e ele respirou aliviado, pois iria ficar um bom tempo
sem ela perguntando coisas.
Pouco mais de meia hora, entra a filhinha
no escritório onde estava o pai, ainda as voltas com os seus relatórios.
- Paizinho! Paizinho! Terminei, agora eu
Para Refletir!
Às vezes vivenciamos situações onde
constatamos que fulano é quem deveria
estar aqui, ou saímos dali querendo mudar tudo.
A grande lição dessa história é a tomada de consciência de que nada muda ao

quero minha caixa de chocolates.
Ao que ele retrucou, surpreso, contendo
a sua decepção pois ele imaginava que ela
demoraria bem mais tempo.
- Muito bem, minha filha! E como foi que
você conseguiu, tão rápido?
Ela mostrou uma cartolina, onde estavam
os recortes do mapa, colados no seu estilo e
disse:
- Foi difícil e fácil. Eu vi que do outro lado
de cada pedacinho de papel tinha uns traços.
Eu fui juntando os traços e vi que formava a
figura de um homem. Aí eu pensei... se eu
consertar o homem, eu conserto o mundo.
nosso redor se não for começado primeiro em nós.
Lembre-se:
Quando quisermos mudar quaisquer
outras pessoas, comecemos pela
primeira pessoa: EU.

Reforma Trabalhista
é sobre a contribuição sindical que será
extinta.
Quanto as férias, os períodos foram
estipulados em 3 momentos/situações,
sendo que as férias são
proibidas no período de
2 dias que antecede feriado ou descanso semanal remunerado.
O projeto prevê a regulamentação do “home
office”, numa tradução livre (“trabalho em casa”).
Nesse assunto, o contrato tem de ser bem
detalhado sobre todas
as atividades que o em-

pregado irá desempenhar dentro dessa
modalidade; eles (patrão e empregado)
acertam a mudança do trabalho presencial da empresa para casa.
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<dízimo>
Por Humberto Matavelli

REFLEXÕES SOBRE O DÍZIMO
O Dízimo não é uma novidade, nem uma
invenção da Igreja católica ou de qualquer
outra Igreja cristã. Encontramos o Dízimo desde
as primeiras páginas da Bíblia. Inicialmente em
forma de “primícias”, oferecidas ao Senhor por
Abel e Caim (Gn 4,3-5). Abraão é o primeiro a
falar em “dízimo” e oferece ao Senhor, através
do sacerdote Melquisedeque, a décima parte
de todos os bens que o Senhor colocou em
suas mãos (Gn 14,18-20). Jacó promete dar ao
Senhor, em troca da sua assistência, o dízimo de
todos os seus bens (Gn 28,20-22).
O que inicialmente foi um gesto espontâneo,
expressão de fé, de reconhecimento e de
gratidão para com Deus, Senhor da vida e
de todos os bens, a partir de Moisés passa
a ser uma obrigação para todos os filhos de
Israel. O dízimo se torna obrigatório por Lei.
Deuteronômio, Levítico, Números, são os livros
do Antigo Testamento que falam do “dízimo
legal do povo”. Pelo fato de ser “legal”, o dízimo
não deixa de ser um gesto de fé, de amor, de
reconhecimento a Deus, e um gesto de partilha
com os irmãos mais carentes da comunidade:
os levitas, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros.
O dízimo garante a manutenção do Templo,
centro de toda a religiosidade do povo, garante
a celebração do culto e, indiretamente, contribui
para a unidade e o crescimento moral do povo
de Deus. Todas as vezes que o povo começa a
descuidar do dízimo, os sacerdotes que eram
sustentados por ele são obrigados a procurar o
próprio sustento. Os templos são abandonados,
o culto é prejudicado, a religião entra em crise e,
com ela, a vida moral do povo. Por isso, sempre
que o povo de Israel precisa de uma reforma,
esta começa pela restauração imediata do
dízimo (Ne 10,33). “Malaquias levanta a voz e
fala de “maldição” para aqueles que são infiéis

e querem enganar ao Senhor, e fala “bênçãos”
abundantes para quem dá o dízimo com
fidelidade (Ml 3,9-11)
Jesus Cristo não veio abolir a Lei, mas
aperfeiçoa-la. Ele mesmo praticava a Lei, fiel
às tradições sadias de seu povo. Participava
das festas religiosas, ia ao Templo e “pagava
o imposto do templo” (Mt 17,23-26), embora
condenando a prática escrupulosa do Dízimo,
quando coloca em segundo plano a justiça e
a misericórdia. Jesus condena aqueles que, por
praticarem o dízimo, se julgam melhores que os
outros, como o fariseu da parábola (Lc 18,9-14).
Mas Jesus tem o cuidado de dizer que é preciso
em primeiro lugar praticar a justiça e a caridade,
sem contudo esquecer o cumprimento da Lei
(Mt 23,23). Nem Jesus se prende a números. A
medida da contribuição para o Reino de Deus
e para os irmãos depende da necessidade da
comunidade e da generosidade de cada um.
Por isso, no Novo Testamento não se fala mais
em “dízimo” mas em partilha de bens, o que
exige muito mais do cristão.
Sobre o dízimo verificam-se duas posições
bem distintas: De um lado, os que quase não
falam sobre o dízimo e de outro, os que falam
demais.
Ultimamente, temos lido e ouvido
depoimentos de padres e vários pastores que
ficam arrepiados só de pensar em falar sobre o
dízimo. Há os que, ao falarem, o fazem com tal
escrúpulo que a impressão que dá é que estão
pedindo desculpas ao povo por tratar de tal
assunto.
Por outro lado, temos um comportamento
de pessoas que tratam o dízimo sem o menor
escrúpulo e nenhuma ética. E para justificar-se
lançam mão de todos os argumentos possíveis
e imagináveis, usando a Bíblia a seu bel-prazer

para alcançar os fins que desejam, nem sempre
recomendáveis. É constrangedor constatar
estas situações em muitas Igrejas.
Como é também constrangedor constatar
que muitas Igrejas passam a falar do dízimo
só quando estão sufocadas financeiramente,
quando as entradas não correspondem às
necessidades. Na maioria das vezes a pregação
do Dízimo é para aumentar o faturamento
da paróquia. Se esta for a razão da Pastoral
do Dízimo – aumentar a renda da Paróquia
– está desvirtuando-se nossa missão, nosso
compromisso de fidelidade com a palavra de
Deus. Independentemente da necessidade
financeira, o dízimo deve ser pregado, assimilado
e assumido porque faz parte dos ensinamentos
de Deus ao seu povo. Dízimo não é campanha
financeira para resolver problemas de dinheiro.
A Igreja necessita de recursos para realizar
sua missão, e por isso exorta os fiéis para que
assumam sua responsabilidade nesta tarefa, pois
“Igreja somos todos nós e suas necessidades
são nossas”. A missão da Igreja é a razão pela
qual devemos pregar – sem desvirtuar – sobre
o dízimo. A Igreja é mestra em orientar, ensinar e
animar sobre aspectos importantes que envolve
a vida das pessoas, em vista do bem comum e
da salvação de todos. A ela cabe discernimento,
quando se tratar de dízimo.
Quando somos convidados a colaborar
com a missão da Igreja, somos lembrados dos
pontos essenciais, do que é fundamental: Tudo
é de Deus, tudo pertence a Ele e nada mais
somos que administradores fiéis, ou não, disso
tudo. Alguns com muito, outros com pouco.
Cada um na proporção do que recebeu, bens
e dons, é responsável pela administração para o
bem de todos. E isso independe da necessidade
econômica da Igreja.

Atendimento aos sábados até às 12h
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<agenda>

NOVENA DE SANTA RITA DE CÁSSIA / 2017
TEMA: “SANTA RITA, MÃE QUE MUITO AMOU”

1º DIA 13/05 - SÁBADO

8º DIA – 20/05 –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, SERVA INCANSÁVEL
DO SENHOR.”
Pe. William de Almeida
BÊNÇÃO: Velas

5º DIA – 17/05 – QUARTA-FEIRA

“SANTA RITA, MODELO DAS MÃES CRISTÃS.”
Pe. Tadeu Rocha Moraes
BÊNÇÃO: Mães e Gestantes

“SANTA RITA, VIDEIRA VIVA DO SENHOR.”
Pe. Wagner Lopes Ruivo
BÊNÇÃO: Carteiras de Trabalho

3º DIA 15/05 – SEGUNDA-FEIRA
“SANTA RITA, GUARDIÃ DA PALAVRA.”
Pe. Isac Isaías Valle
BÊNÇÃO: Água

“SANTA RITA, PERSEVERANTE
NO AMOR DO SENHOR.”
Pe. Evandro Luiz Zanardo Paulim
BÊNÇÃO: Sal

4º DIA – 16/05 – TERÇA-FEIRA

7º DIA – 19/05 – SEXTA-FEIRA

“SANTA RITA, MENSAGEIRA
DO AMOR E DA PAZ.”
Pe. Antônio Carlos Fernandes
BÊNÇÃO: Pães

6º DIA – 18/05 – QUINTA-FEIRA

“SANTA RITA, EXEMPLO
DE AMOR A FAMÍLIA.”
Pe. José Edmilson Santos Silva
BÊNÇÃO: Famílias

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

Trezena de
Santo Antônio

aferição da pressão
arterial e glicemia

Tema: “Santo Antônio,
Servo da Mãe Imaculada”

Dia 25/Maio às 8h30

Dia 11/Junho à partir das 7:00
Inscrições de 08/05 a 02/06
Vagas Limitadas!

missa dos 100 anos da
Aparição de N. S. em Fátima

missa carismática

De 01 a 13 de
Junho às 19h
Procissão e
Missa:
13 Junho às 19h.
Haverá
venda de Pastel
e Artigos
Religiosos
nos dias
02, 03, 04 e 09,
10, 11 de Junho.

3º Encontro dos Idosos

Dia 12 às 19h00

Dia 19/Junho - Ação de graças pelos
36 Anos do Grupo

TERÇO DOS HOMENS

santa edwiges

Dia 30/Maio após a Missa

Esse mês não haverá missa no dia 16

CPP

jantar dançante da
paróquia santa rita

Dia 05/Junho após a Missa

orientação vocacional
Todas às Quintas-Feiras das 8h às 12h

Dia 02/Junho às 20h30
Local: Soria Eventos (R. Aparecida, 1470)
Animação: Banda Sunset
Valor: R$ 80,00
(Crianças até 8 anos não pagam)
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<motivação>
Por Luis Marins

“COMO LIDAR
COM PESSOAS
GROSSEIRAS?”

A pergunta acima me foi enviada por
uma telespectadora de meus programas de
televisão. Segundo ela, as pessoas perderam
a noção e o conceito de polidez e educação
no ambiente de trabalho: As pessoas são
grosseiras em tudo, afirma ela. São grosseiras
no falar, no comer, no sentar-se, na forma de
responder, no reclamar, continua ela. E essa
telespectadora não foi a primeira a me fazer
o mesmo comentário. O que fazer?
A falta de educação e de polidez está tornando difícil ou quase impossível o convívio
entre chefes e subordinados, entre colegas
de trabalho, entre colaboradores e clientes e
fornecedores. A verdade é uma só: ou fazemos um pacto de civilidade entre as pessoas
ou a guerra surda ou declarada só irá piorar.
E dentro desse pacto todas as entidades,
sejam igrejas, organizações e empresas pre-

cisam, com urgência, realizar ações de formação para a civilidade e boas maneiras. Conheço organizações que têm vergonha de
fazer esse tipo de formação acreditando que
possam ofender as pessoas. Puro engano! As
pessoas hoje precisam e querem aprender o
que seus pais e a escola não ensinaram.
A forma de discutir boas maneiras tem
que ser bem cuidada para que o tema não
vire gozação ou afetação exagerada, nem
constranger as pessoas. Podem ser utilizados
vídeos, trechos de filmes, exercícios, tudo de
forma leve e descontraída, explicando-se o
conceito de civilidade e de dignidade e sua
importância para o convívio saudável entre
as pessoas, principalmente no ambiente de
trabalho, onde não escolhemos as pessoas
com quem convivemos.
Pessoas “grosseiras” como descreveu a

CRUZADINHA DE SANTA RITA

<cantinho da criança>
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

a
g
o
s
t
i
n
i
a
n
a

1 - Agostiniana / 2 - Orações / 3 - Margherita / 4 - Dois / 5 - Cássia / 6 - Estigma /
7 - Mosteiro / 8 - Impossíveis
9 - Espinho / 10 - Mães / 11 - Doentes /
12 - Rosas
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preencha a palavra
cruzada sobre a vida
de santa rita.
já prenchemos
o primeiro item!

1 - Ordem a que ela pertencia
2 - Uma coisa que ela fazia muito
3 - Nome de Santa Rita / 4 - Quantos filhos ela teve
5 - Cidade onde ela nasceu / 6 - Nome do ferimento
que ela tinha na testa / 7 - Onde ela vivia como
freira / 8 - Ela é a santa das causas...
9 - O que causou a ferida em sua testa
10 - Ela é protetora das... / 11 - Ela é protetora dos...
12 - Um dos milagres dela aconteceu com...

telespectadora, nem sempre têm culpa de
sua grosseria. A maioria delas não recebeu
uma educação civilizada. Há pessoas a quem
nunca foi ensinado sequer como pegar num
garfo e faca, como se comportar numa reunião social ou num ambiente de trabalho
e menos ainda como falar sem ofender ou
mesmo a consciência de que seus direitos
terminam onde começam os direitos das
outras pessoas. É preciso fazer a caridade de
ensiná-las.
Muitos me dirão ser um absurdo ter que
educar para a civilidade, e que essa função
deveria ser uma atribuição exclusiva da família e da escola. Concordo! Mas se quisermos
ter sucesso e paz em nossas entidades, organizações e empresas teremos que enfrentar
mais esta!
Pense nisso. Sucesso!

