“Igreja feliz, morada de Deus com os
homens, templo santo, construído de
pedras vivas”
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Editorial

Santo do mês

“Combati o bom
combate”

D

E

stando preso em Roma, o
incansável Apóstolo não deixou de
pregar, e obteve a conversão de incontáveis pessoas. Posto em liberdade no início do ano 64, dirigiu-se
à Espanha e à Ásia. Retornando a
Roma, foi preso novamente, desta
vez com Pedro.
Ficaram eles na prisão mais
antiga de Roma, o Cárcere Mamertino, local impregnado de bênçãos,
que comove a quantos por lá passam. Com efeito, como não se impressionar ao contemplar, logo nos
primeiros degraus da estreita escada que leva ao calabouço, a marca
do rosto do Príncipe dos Apóstolos,
milagrosamente impressa na parede de pedra? E que emoção ao ver
no canto da cela a fonte que brotou
do solo, possibilitando aos Apóstolos batizarem os próprios carcereiros, convertidos pelo seu exemplo
e pregação!
No final de sua heróica
vida, pôde o Apóstolo das Gentes
cantar este hino de triunfo do varão
que sente a consciência limpa na

Expediente
Informativo da Paróquia
São Paulo Apóstolo
Arquidiocese de Sorocaba
Rua Piracicaba, 140 - Vila Trujillo
Fone: (15) 3231-2997
contato@saopauloapostolo.org.br

Pároco: Pe. Paulo Roberto Gonzales
Jornalista Responsável/Diagramação:
Jéssica da Cruz MTB 45.555
Conselho Editorial: Gerusa Muraro |
Jéssica da Cruz
Colaborador: Alan Larrubia
Comercial: Atílio Sbrana
Impressão: NG Gráfica
Tiragem: 1000 exemplares

hora do encontro com o Supremo
Juiz: "Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a
fé. Resta-me agora receber a coroa
da justiça, que o Senhor, justo Juiz,
me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que
aguardam com amor a sua aparição" (11).
Grandiosa foi sua vida, tal
será também sua morte. Sendo cidadão romano, Paulo não podia ser
crucificado. Foi, assim, decapitado
pela espada, no ano 67.
Movidos pelo Espírito Santo de Deus possamos nós dar testemunho de vida numa Igreja toda
ela comunhão, enfrentando todos
os obstáculos para o nosso crescimento e cantando em alto e bom
tom “Combati o bom combate”.
Abraço Fraterno,
Pe. Paulo

13 de junho

Santo Antônio

ia 13 de junho, celebramos a memória do popular santo
– doutor da Igreja – que nasceu em
Lisboa, em 1195, e morreu nas vizinhanças da cidade de Pádua, na
Itália, em 1231, por isso é conhecido como Santo Antônio de Lisboa
ou de Pádua. O nome de batismo
dele era Fernando de Bulhões y Taveira de Azevedo.
Ainda jovem pertenceu à
Ordem dos Cônegos Regulares,
tanto que pôde estudar Filosofia
e Teologia, em Coimbra, até ser
ordenado sacerdote. Não encontrou dificuldade nos estudos, porque era de inteligência e memória
formidáveis, acompanhadas por
grande zelo apostólico e santidade.
Aconteceu que em Portugal, onde
estava, Antônio conheceu a família
dos Franciscanos, que não só o encantou pelo testemunho dos mártires em Marrocos, como também o
arrastou para a vida itinerante na
santa pobreza, uma vez que também queria testemunhar Jesus com
todas as forças.
Ao ir para Marrocos, An-

tônio ficou tão doente que teve de
voltar, mas providencialmente foi
ao encontro do “Pobre de Assis”,
o qual lhe autorizou a ensinar aos
frades as ciências que não atrapalhassem os irmãos de viverem o
Santo Evangelho. Neste sentido,
Santo Antônio não fez muito, pois
seu maior destaque foi na vivência
e pregação do Evangelho, o que era
confirmado por muitos milagres,
além de auxiliar no combate à Seita
dos Cátaros e Albigenses, os quais
isoladamente viviam uma falsa
doutrina e pobreza.
Santo Antônio ser viu sua
família franciscana através da ocupação de altos cargos de ser viço
na Ordem, isto até morrer com 36
anos para esta vida e entrar para a
Vida Eterna.
Santo Antônio, rogai por nós!
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A Esperança

Liturgia

										
Pe. Paulo Roberto Gonzales

A

Esperança é a virtude que nos ajuda a desejar
e a esperar tempos melhores
em nossa vida aqui na terra
e a ter a certeza de que conquistaremos a vida eterna,
que será a nossa felicidade.
Muitas vezes, passamos por momentos difíceis
e achamos que nossa vida
não tem solução. O mundo
hoje está muito violento e
cheio de catástrofes. A cada dia,
assistimos na televisão e até bem
perto de nós, cenas de maldade,
agressões, violência. E assistimos
também a tragédias provocadas
por desastres da natureza.
Precisamos refletir sobre
tudo o que está acontecendo, encontrar onde está a falha e buscar
uma solução. Sozinhos, não somos
nada, mas, com Deus, tudo podemos. A esperança nos leva a tentar
vencer os obstáculos.
Há um tempo atrás, um
fato nos chamou a atenção. Houve
um tremor de terra no Haiti e 70%
dos prédios da capital se desmoronaram. Um repórter conseguiu
mostrar que, em meio à quase
completa ruína de uma igreja católica, restou intacta, a imagem do
Cristo Crucificado. Tudo quebrado
no chão e ela lá, em pé, fulgurante,
como a mostrar que Ele está presente junto ao povo sofrido. Esta
cena é muito significativa. Pode-se
compreender muita mensagem de
Deus para nós. Precisamos aprender a escutar a voz do Pai. Cada
um, no seu coração, vai interpretar, a seu modo, fatos como este,
tão significativos.
No Antigo Testamento, a

O

esposa de Abraão era estéril, mas
o Senhor lhe prometeu uma descendência mais numerosa do que
as estrelas do céu e todo o povo
de Deus constitui a sua descendência, porque Sara, sua esposa,
concebeu na velhice e gerou seu
filho, Isaac.
No Novo Testamento, o
anjo do Senhor anunciou a Virgem
Maria que ela seria Mãe de um rei.
E ela, de início sem compreender
o que anjo falara, se prontificou a
cumprir a vontade do Pai. Sofreu
muito, meditando tudo no silêncio
do seu coração. Esperou, esperou
contra toda esperança e foi elevada aos céus e coroada Rainha dos
anjos e dos santos, Mãe de Deus e
Mãe da humanidade.
Seu Filho não foi aquele
rei rico em coisas materiais, como
nós imaginamos, no nosso mundo serem os reis. Mas Ele mesmo
disse: "O meu reino não é deste
mundo". E Ele é o Rei dos Reis e
ao som do Seu nome se dobram
todos os seres do céu, da terra e
sob a terra. Somos, por meio de
Cristo, herdeiros da esperança de
vida eterna.
(CF. Dom Eurico)
(continua no próximo mês)

O tempo comum e seu significado

Tempo Comum ocupa a
maior parte do ano litúrgico. O fato
de ser denominado “Tempo Comum” não significa que seja menos
importante. Antes mesmo de se
organizarem as festas anuais (Natal e Páscoa), com seus tempos de
preparação e prolongamento, foi à
primeira realidade na vivência do
Mistério Pascal.
Na experiência das primeiras comunidades existia apenas a
sucessão de domingos e semanas,
ao longo do ano, tendo o domingo
como dia maior, que congregava os
irmãos e irmãs em torno da Palavra e da Ceia. Quando, mais tarde,
foram organizados o ciclo da Páscoa e o do Natal, foi para celebrar
com mais intensidade, num tempo
determinado, o que já fazia parte
do cotidiano das comunidades. O
Tempo Comum nos reconcilia com
o normal e nos ajuda a descobrir o
dia-a-dia como tempo de salvação,
segundo a promessa do ressuscitado: ”Estarei com vocês todos os
dias”. O Senhor se revela a nós nos
acontecimentos do dia-a-dia. É o
esforço de buscar, no cotidiano da
vida, o mistério do Senhor aconte-

cendo entre experiências de morte
e ressurreição.
A tônica recai sobre o evangelho de cada domingo. Temos a
espiritualidade a ser vivida durante
a semana. A vida cotidiana é lida à
luz do mistério do Senhor. Nesse
longo período do ano litúrgico, devemos prestar especial atenção ao
lecionário, tanto dominical como
semanal. Cada domingo é, assim.
Uma visita de Deus para nos renovar, para libertar o seu povo, para
nos unir mais a Ele e entre nós.
Como sempre, Ele tudo pode, mas
preferiu contar com a nossa participação.
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“Eu sou o Pão vido descido do céu...”

Ministros Extraordinários da
Sagrada Comunhão

C

om grande alegria e festa nossa Paróquia celebrou, no dia 04 de
junho, a Solenidade de “Corpus Christi” com missa celebrada pelo pároco Pe. Paulo Roberto Gonzales.
Após a homilia, foram provisionados 53 ministros extraordinários, dentre eles, da Sagrada Comunhão, Saúde e Exéquias.
Também agradecemos a contribuição para a Campanha dos Cobertores, sendo 500 cobertores que serão distribuídos para as entidades
assistidas pela Paróquia.

A

palavra ministério (do
latim, ministerium) tradução da
palavra grega “diaconia” significa
ser viço dos irmãos para os irmãos,
ser viço prestado a comunidade,
“função ser vil” onde todo cristão é
chamado a ser vir, é uma espécie
de prestação de ser viços prestado à comunidade, respondendo
a uma necessidade duradoura ou
permanente.
A pessoa que tem esta
função representa a própria comunidade, agindo com muita
cautela, longe de ser autoritário,
longe de exercer poder, por isso
o chamado a fazer de modo espontâneo e organizado. Os ministérios são testemunhos (mais do que
classe na comunidade) de ser viço

E

a Deus, á Igreja e aos irmãos
onde um Ministério se completa
com o outro tornando-se necessários e dependentes, sem poderem como membros dizer um ao
outro que é mais importante e que
não depende um do outro.
Os ministros extraordinários da comunhão surgiram na
Igreja Católica após o Concílio Vaticano II, como resposta à escassez
de ministros ordenados, e à necessidade de pessoas que pudessem
auxiliar os ministros ordenados
na distribuição da comunhão em
diversas circunstâncias, tarefa que
para muitos se tornava demasiado
extenuante devido ao tempo e esforço dispendido.

Coroação de Nossa Senhora

ncerrando o mês dedicado à Maria, a Catequese e Liturgia realizaram a Coroação de Nossa Senhora nas três missas do final de semana,
com a participação do grupo de jovens Ruah, Catequese-Crisma e Dispa.
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“Esta casa anuncia o mistério da Igreja,
santificada pelo Sangue de Cristo”

N

o último dia 27 de maio, o
Arcebispo Dom Eduardo Benes celebrou a Dedicação da Igreja também em Ação de Graças pelos 35
anos da Paróquia, estando presentes: Pe. Paulo Gonzales e os Diáconos Nilson e Douglas.
Todo edifício destinado à
reunião do povo de Deus deve ser
dedicado ao Senhor em rito solene,
pois o povo de Deus ali se reúne
para ouvir a Palavra de Deus, rezar
em comum, frequentar os sacramentos e celebrar a Eucaristia.
No seu sentido etimológico,
o verbo “dedicar” significa “proclamar solenemente”. “Dedicar” quer
dizer destinar, atribuir, oferecer,
inaugurar.
No trecho da Oração de Dedicação da Igreja, o Arcebispo evoca: “Igreja feliz, morada de Deus
com os homens, templo santo,
construído de pedras vivas, edificada sobre o alicerce dos Apóstolos, tendo Cristo Jesus como pedra
angular. Igreja excelsa, cidade er-

guida no alto do monte, visível para
todos, a todos manifesta, onde a
lâmpada do Cordeiro brilha sem
cessar e ressoa, agradecido, o cântico dos bem-aventurados.” E durante a celebração também foram
consagrados o ambão e o altar.
Por fim, cada vez que entrarmos numa igreja, tenhamos o
devido respeito, amor por cada espaço daquele local, é um local sagrado, onde Deus manifesta a Sua
glória e misericórdia, um local de
encontro com o Pai por meio de Jesus Cristo no Espírito Santo, lugar
de falar e de ouvir a Deus, lugar
de celebrar, de pedir, de dar graças por tantos benefícios vindos do
Alto.
Após a Santa Missa, foi oferecido um coquetel a todos os presentes para comemorar Bodas de
Coral da Paróquia. Agradecemos a
todos que estiveram envolvidos na
organização!
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Concílio Vaticano II

Constituição sobre a Igreja no mundo de hoje

A dignidade da pessoa humana (37)

A

Dignidade da PESSOA
HUMANA constitui o primeiro capítulo da Constituição Pastoral
“Gaudium et Spes”. Neste capítulo
o Concílio acentua o que a Igreja
pensa do ser humano.
Ensina de acordo com as
Sagradas Escrituras, que Deus
criou o homem e a mulher à sua
imagem, capazes de conhecer e
amar o seu Criador; constituiu-os
senhor de todas as coisas terrenas,
para que as usassem, glorificando
a Deus. Homem e mulher, criados
em estado de justiça e liberdade,
abusaram da própria liberdade, rompendo a harmonia com o
Criador pelo desejo de “ser como
Deus”. São Paulo Apostolo, na carta aos romanos, censura esse comportamento de desobediência e
orgulho: “De fato, desde a criação
do mundo, o homem não tem desculpa, porque embora, podendo
conhecer a Deus, não O glorificou,
nem lhe deu graças. Pelo contrário,
perdeu-se em raciocínios vazios, e
sua mente ficou obscurecida. Pretendendo ser sábio, tornou-se tolo,
pois trocou a glória de Deus imor-

tal para idolatrar estátuas de homens mortais, de pássaros, aninais
e répteis” (Rom. 1, 21-25).
Composto de corpo e alma,
mas realmente uno, o homem e
a mulher, pela sua natureza corporal, sintetizam os elementos do
mundo material, reconhecem em si
mesmos a alma espiritual e imortal e não se consideram uma “simples partícula da natureza ou um
elemento anônimo da cidade humana”. O ser humano é sujeito em
relação a toda a realidade, descobrindo seu sentido e a governando.
O homem e a mulher, também são dotados de inteligência
para procurar a verdade e uma
verdade mais profunda. A natureza
intelectual humana “não só penetra os fenômenos (realidade sensível), como pode atingir a essência
das coisas (realidade inteligível) e
encontra a sua perfeição na sabedoria. A sabedoria “atrai a mente
humana à procura e ao amor da
verdade e do bem”. A nossa época
precisa dessa sabedoria para que
“se tornem mais humanas as novidades das descobertas pelo ho-

Vida & Saúde

A

Azeite de Oliva

zeite de Oliva é extraído
a partir das azeitonas. Excelente
fonte de gorduras, ômega-3 e vitamina E, prevenindo assim doenças cardíacas, pois mantém o funcionamento correto do coração,
ajudando também na coagulação
do sangue.
Auxilia na prevenção do
câncer, pois é rico em antioxidantes, combatendo assim os radicais livres. Tem propriedades
anti-inflamatórias que reduzem o
envelhecimento precoce das células. Ajuda na luta contra muitos
problemas relacionados ao cérebro. Combate à agregação de
plaquetas, ajuda na construção
de ossos e no desequilíbrio das

funções do sistema ner voso. É
benéfico contra vários problemas
digestivos prevenindo a constipação. Tem um beneficio importante para o cabelo.
Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista – CRN 3 - 10293

mem”.

A liberdade, outro dom por
excelência da pessoa humana, é “o
sinal eminente da imagem de Deus
no homem”. Pois, Deus “deixou ao
homem e à mulher o poder de decidir” para que assim procurassem
espontaneamente seu Criador, aderissem a Ele livremente e, movidos
por uma opção consciente e livre
chegassem à perfeição plena e feliz.
O Concílio Vaticano II restaura a dignidade da consciência
moral. A consciência moral é “o
núcleo secretíssimo e sacrário do
homem, onde está sozinho com
Deus e onde ressoa a Sua voz”. Na
intimidade da consciência, descobre uma lei, que o chama sempre
a fazer o bem e a evitar o mal. Obedecer a essa lei, que se cumpre no
amor a Deus e ao próximo, consiste a própria dignidade da pessoa
humana.
Diante da realidade da morte, o documento conciliar declara
ainda que: “o enigma da condição
humana atinge seu ponto alto”, a
pessoa humana se aflige não só
com dor e a progressiva dissolução do corpo, mas, também, muito
mais, com “o temor da destruição
perpétua”. A Igreja, contudo, en-

sina que o ser humano foi criado
por Deus para um fim feliz: “a comunhão perpétua da incorruptível
vida divina”.
Os Padres Conciliares afirmam que “a razão principal da dignidade do ser humano consiste na
sua vocação à união com Deus”.
Mas, reconhecem que muitos dos
nossos contemporâneos “não percebem de modo algum esta união
íntima e vital com Deus ou explicitamente a rejeitam”. Por isso,
eles não quiseram terminar este
capítulo sem uma referência sobre
o drama do ateísmo, apresentando
as formas e causas do ateísmo, o
ateísmo sistemático e a atitude da
Igreja diante do ateísmo
Na realidade “o mistério do
homem só se esclarece no mistério
do Verbo encarnado”. Com efeito,
Cristo por Sua encarnação “uniuse a todo o homem, trabalhou com
mãos humanas, pensou com Inteligência humana, agiu com vontade
humana, amou com coração humano”. Nascido da Virgem Maria “tornou um de nós, semelhante a nós
em tudo, exceto no pecado”.
Jayme Rodrigues de Almeida Filho
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Pré-Fundação Arca do Brasil

Pastoral Social

Receber e Doar

Resumo do mês de Maio

A

Pastoral Social, além de
famílias da comunidade, atende
cinco entidades, entre elas AMAS,
Arca de Sorocaba, Aliança da Misericórdia, CAPS AD e Toca de Assis. Semanalmente a pastoral está
visitando essas entidades. Participe! Doe algumas horas para visitar e conhecer a realidade de cada
uma. Deixe seu nome na secretária. Abaixo, a lista dos alimentos e
produtos doados no mês de Maio.

N

estes quase cinco meses de
Agora o momento é outro,
funcionamento podemos dizer que estamos prontos ou deveríamos
com a sede a Associação Benefi- estas dispostos a nos doar ao oucente Amigos da Arca de Sorocaba tro fazer-se disponível, dar aquilo
(ABAAS), já se mostra uma comuni- que recebi para aquele que precidade que se renova a cada dia, mui- sa, pois sabemos eles precisam de
tas das pessoas do grupo inicial já oportunidades, de espaço e pessonão estão mais. Outras vão se apro- as que briguem por seus direitos.
ximando, a dinâmica não é mais a
Esse doar poder ser feito de
mesma.
várias formas por meio de uma viA sede inaugurou e inicia- sita na casa, um dia em que me dismos com um programa de duas ponho a ajudar nos cuidados com
oficinas sendo uma de
a limpeza, um dia em me
O que estou disponho com ajudar com
culinária na qual a ideia
querendo dizer o lanche da tarde, ou até
inicial é cocção de cookies
é simples doar é mesmo se proponho a
de chocolate; e a segunda
sinônimo de ES- fazer um passeio com o
oficina é a de artesanato
TAR PRESENTE pessoal da oficina.
na qual os objetivos estão
quando o outro
em realizar trabalho maO que estou querenprecisa ou não. do dizer é simples doar é
nuais mas, principalmente que tragam prazer ao
sinônimo de ESTAR PREserem realizados.
SENTE quando o outro
No que concerne
precisa ou não. O nosso
estas duas atividades que tem sido trabalho tem sido no sentido de
a base de dos nossos projetos fu- mostrar que só que estamos para
turos estão implicados: ações como conviver e não para segregar, para
auxiliá-los no trabalho em grupo e isso não precisamos de fórmulas e
como pessoas adultas; desenvolver nenhum convite especial.
autonomia, conhecer direitos e deSomos uma comunidade
veres, ensiná-los a ter confiança em ainda em formação que tem recebisi aceitando suas dificuldades.
do novos acolhidos e voluntários, e
Durante os dois anos em quem realmente quiser se juntar a
que o grupo se formou muito nos nós basta ter um coração aberto e
foi doado e recebido por onde pronto a se doar.
passávamos, e trocávamos experiências com as pessoas com defi- Evelin Ribeiro Mello
ciência intelectual, ou mães, pais, Terapeuta Ocupacional
profissionais, as inúmeras pessoas Coordenadora da Oficinas
que conhecemos na Arca do Brasil, ABAAS
Argentina, enfim.

Alimentos
Achocolatado - 9 unid. / Açúcar 45kg / Açúcar cristal - 5 kg / Arroz
- 100kg / Bolachas - 18 pct / Café
- 9 kg / Doce de leite - 1 unid. /
Er vilha - 1 lata / Extrato de tomate
- 17 unid. / Farinha de mandioca 8 pct / Farinha de milho - 4 unid.
/ Farinha de trigo - 12 pct / Farofa
pronta - 2 pct / Feijão - 51 kg /
Fubá - 13 pct / Gelatina - 6 unid. /
Goiabada - 9 unid. / Groselha - 4 l
/ Leite - 24 l / Leite condensado - 1
unid. / Leite em pó - 5 pct / Macarrão - 36 pct / Maionese - 2 unid.

/ Marrom glacê - 2 unid. / Milho
verde - 4 latas / Molho de tomate
- 14 unid. / Óleo - 40 l / Sal - 16
kg / Sardinha - 7 latas / Tempero
pronto - 5 unid. / Vinagre - 4 l.
Limpeza
Detergente - 1 unid. / Sabão em
pedra - 3 unid. / Palha de aço - 1
pct / Sabonete - 8 unid.
Diversos
Roupas - 363 peças / Sapatos - 65
pares.
Carla Bottura

28º Encontro de Casais com Cristo
O ECC (Encontro de Casais com Cristo) é um ser viço da
Igreja Católica em favor das famílias, com o objetivo de evangelizar a família e despertar os casais para as pastorais paroquiais.
Sua missão é chamar à vivência conjugal, familiar e à responsabilidade sócio-político.
O 28º ECC da nossa paróquia acontece nos dias 02, 03 e
04 de outubro. Com o tema: Entre ele e ela, o elo é Ele.
Os interessados em participar e/ou convidar um casal,
odem retirar as fichas com o casal Ronaldo e Rosane, ou com os
demais coordenadores.
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N

Feijoada do Dispa

o último dia 31 de maio, o grupo de jovens Dispa (Discípulos de
São Paulo Apóstolo) organizou uma Feijoada em prol do XXIV Encontro
de Jovens, que acontece nos dias 12, 13 e 14 de junho. Confira as fotos!

