“O Senhor me libertará de todo o mal
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Editorial

“Já não vos chamo
servos, mas amigos”

H
servos, mas amigos e explicou-nos que
nos chamava assim porque demonstrava a máxima intimidade e confidencialidade por nós, a ponto de nos transmitir
os segredos que o Seu Pai lhe tinha comunicado (Jo 15,15). Numa relação de
servos-senhores não há confidencialidade, não há amizade, não há intimidade.
Existe, pelo contrário, medo, temor e
muita superficialidade, inimigos número
um da amizade.
Jesus não só é o nosso maior e
melhor amigo como é Aquele que nos
aponta o valor da amizade e nos encoraja a também nós sermos seus amigos e a
termos amigos. ”Vós sereis meus amigos
se fizerdes aquilo que vos mando” é a
certeza de que a nossa amizade nunca
acabará nem morrerá.
Abraço Fraterno,

Liturgia

Cuidar da liturgia

										
Pe. Paulo Roberto Gonzales

29 de julho

O

mundo em que vivemos, um
mundo extremamente marcado pelo
egoísmo e pela competição, provoca em
todos nós muitos sofrimentos e muitas
frustrações. Muitas vezes sentimos que
somos meros instrumentos nas mãos
desta “sociedade massificante” que já
perdeu o respeito pelos sentimentos das
pessoas humanas e que teima em nos
manter servos. Damos conta que nos
faltam pessoas que nos aceitem como
somos, pessoas que nos fazem sentir
livres, pessoas que nos facilitem o caminho para a felicidade, e, sobretudo, pessoas que nos façam sentir pessoas muito
amadas. Essas pessoas são os amigos.
“Um amigo é um tesouro” é um
provérbio que ouvimos dizer, mas que
poucas vezes conseguimos experimentar. Ou porque não temos amigos, ou
porque os amigos que temos não são
um tesouro. Descobrir um verdadeiro
amigo é uma tarefa difícil de concretizar.
E quando o encontramos devemos elevar as nossas mãos para o alto em sinal
de agradecimento.
Jesus de Nazaré, Filho de Deus,
apresenta-nos a expressão máxima do
que significa a verdadeira amizade e
revela-nos que Deus é nosso amigo. O
próprio Jesus tinha um grupo de amigos que o acompanhavam e outros que
estavam fixos nas suas aldeias, como o
caso de Marta e de Maria e do seu irmão
Lázaro. Sempre privilegiou a amizade e
nunca perdeu uma oportunidade para
construir e alimentar as suas amizades.
Não eram amizades exclusivas e encerradas em si próprias, mas eram abertas
e inclusivas até ao ponto de abrangerem
gente desprezada e marginalizada da
sociedade do seu tempo, como o caso
de Maria Madalena e Zaqueu.
De tal modo acreditou na amizade e na importância que ela tem para
Deus que nos chamou amigos. Ele disse-nos que nós já não éramos escravos ou

Caridade

Santo do mês

oje lembramos a vida de
Santa Marta, que tem seu testemunho gravado nas Sagradas Escrituras.
Padres e teólogos encontram em
Marta e sua irmã Maria, a figura da
vida ativa (Marta) e contemplativa
(Maria). O nome Marta vem do hebraico e significa “senhora”.
No Evangelho, Santa Marta
apresenta-se como modelo ativo de
quem acolhe: “… Jesus entrou em
uma aldeia e uma mulher chamada
Marta o recebeu em sua casa” (Lc
10,38).
Esta não foi a única vez, já
que é comprovada a grande amizade do Senhor para com Marta e seus
irmãos, a ponto de Jesus chorar e reviver o irmão Lázaro.
A tradição nos diz que diante da perseguição dos judeus, Santa Marta, Maria e Lázaro, saíram de
Bethânia e tiveram de ir para França,
onde se dedicaram à evangelização.
Santa Marta é considerada em parti-
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Santa Marta

cular como patrona das cozinheiras
e sua devoção teve início na época
das Cruzadas.

Santa Marta, rogai por nós!

Pe. Paulo
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Caridade
é
amor. São palavras sinônimas. A Caridade não é
somente procurar uma
moedinha no fundo da
bolsa e jogá-la na latinha de quem pede.
A Caridade não
é somente ofertar um
prato de comida a quem
tem fome. A Caridade
não é somente tirar do
nosso
guarda-roupa
um vestido, uma blusa, um sapato
ou qualquer objeto que não usamos
mais e dar a quem nada tem. A Caridade é amor. É conhecer a dor da
pessoa que vive perto de nós, quer
seja na nossa família, na comunidade ou mais distante. Conhecer a sua
dor e procurar com ela resolver o seu
problema.
A Caridade é dar um "bom-dia!", é sorrir para uma criança indefesa, para um jovem, às vezes desorientado, para um idoso que carrega
seu fardo com dificuldade.
A caridade, o amor é a virtude perfeita. Neste mundo, precisamos ter fé, esperança e amor. Precisamos ter fé e esperança porque aqui
estamos caminhando nas trevas, isto

é, acreditamos em algo que não vemos com os nossos olhos humanos
e limitados. Mas cremos na aurora
que dissipará essas trevas e, quando
alcançarmos a vida eterna, a fé e a
esperança já não serão necessárias,
porque já estaremos diante do Pai.
Entretanto, o amor permanece, porque Deus é amor e, se estamos diante d'Ele, também somos
amor.
Por isso é que São Paulo, em
sua Primeira Carta aos Coríntios, termina o capítulo 13 dizendo: "Agora,
portanto, permanecem três coisas: a
fé, a esperança e o amor. A maior delas é o amor".
(CF. Dom Eurico)

iz-se que quem ama cuida. É
verdade! E quem não ama, não cuida. Isto também é verdade!
Cuidar no sentido de preocupar-se com, interessar-se por, dar
atenção à, envolver-se com, estar
atento por, tirar tempo com. O cuidado e cuidador são expressões por
demais valorizadas pela pós-modernidade. Quem recebe o encargo de
cuidar de alguém ou algum valor,
torna-se confiável de quem se confiou.
A Igreja confia aos fiéis o
cuidado do “Mistério da Fé”, visível
na liturgia. E, em se tratando de liturgia, o cuidado é dobrado, pois quem
cuida da celebração, cuida da ação
ritual e das pessoas que a constituem.
A liturgia precisa de um
olhar especial, demorado, cuidadoso, amoroso, pois nela os fiéis fazem
a experiência de se configurar ao seu
Senhor e dele aprenderem a viver
“os seus sentimentos”(Fl 2,5).
Cuide da assembleia reunida
– por ela a Igreja se edifica! Que as

pessoas sejam acolhidas e ternamente envolvidas. Que as pessoas sejam
respeitadas, no quanto conseguem
acompanhar, de tudo o que são convidadas a participar.
Cuide do presbítero que preside – por ele o próprio Senhor preside!
Cuide dos leitores – por eles
é o próprio Senhor quem fala! Pelos
sinais a comunidade se constrói!
Cuidar é próprio de quem
ama – Pelo testemunho os reconhecerão! (Cf. Jo 13,1-11)
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Agradecimento
Mais uma vez, nós do Círculo da Amizade Esperança III, responsáveis pela Barraca de Doces da Festa do Padroeiro, agradecemos a todo que
contribuiram com a doação de doces, ou de alguma outra forma, para o
sucesso de nossa barraca.
Deus os abençoe!
Estela Urban
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Arca de Sorocaba

Concílio Vaticano II

Constituição sobre a Igreja no mundo de hoje

A grande família Arca

A Comunidade Humana (38)

A

intenção do Concílio no capitulo II da “Gaudium et Spes” é recordar
apenas algumas verdades essenciais
sobre “COMUNIDADE HUMNANA” e
expor os seus fundamentos à luz da
Revelação divina. Apresenta, também,
algumas consequências de maior importância para o nosso tempo.
Deus, que tem um cuidado
paternal para com todos, quis que
“todos os homens formassem uma só
família e se tratassem mutuamente
com espírito fraterno”. Ele não criou
o homem solitário, mas desde o início
“os criou varão e mulher”, constituindo, assim, a primeira forma de comu-

nhão de pessoas. Criada à imagem
e semelhança do Deus-Trindade,
do Deus que é amor e comunhão,
a pessoa só se realiza plenamente
à medida que vai se descobrindo
irmã de todos e de tudo. O ser humano é por natureza íntima, um ser
social. Precisa relacionar-se com os
seus semelhantes para viver e desenvolver seus dotes. Não pode
encontrar-se plenamente a não se
por um dom sincero de si mesmo. O
amor é a plenitude da lei: amar a Deus
e ao próximo.
Esta índole comunitária do
homem “evidencia que existe uma
mútua dependência entre a pessoa e
a sociedade humana”. O progresso da
pessoa humana e o desenvolvimento
da sociedade dependem um do outro.
A vida social, portanto, “não é algo
acrescentado ao homem: assim o homem desenvolve-se em todas as suas
qualidades mediante a comunicação
com os outros, pelas obrigações mútuas, pelo diálogo com os irmãos, e
pode corresponder à sua vocação”.
Dessa mútua dependência
entre pessoa humana - sociedade hu-

Vida & Saúde

Cuidados com a alimentação no frio

É

sabido que chegamos a
gastar quase 10% a mais de calorias no inverno para nos mantermos aquecidos, mas todos
devem ficar atentos aos cuidados com a alimentação e cuidar
para que a estação não seja motivo para comer mais.
Além disso, estamos
mais propensos a infecções nessa época do ano e o que vai garantir a formação de novas células do sistema imunológico e a
nossa energia é a alimentação equilibrada. Uma forma de aumentar o
consumo calórico, mas sem exagerar
em uma única refeição apenas é distribuir as refeições durante o dia, de
forma que a pessoa não sinta tanta
fome em horários que não costumava sentir antes. Sempre é importante preferir alimentos com gorduras

mono e poli-insaturadas (peixes,
nozes, castanhas, azeite) e de carboidratos complexos (aveia, grãos
integrais). Eles garantirão a energia
excedente e os nutrientes necessários para o frio.
Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista CRN 3 10293

mana segue-se a necessidade de se - a responsabilidade e a participação:
promover o bem comum. O bem co- assumir as exigências da solidariedade
mum é “o conjunto daquelas condi- humana e do serviço à comunidade
ções da vida social que permitem aos humana.
Por fim, este capítulo II da
grupos e a cada um de seus membros
atingirem de maneira mais completa “Gaudium et Spes” sobre a Comunidaa própria perfeição”. Qualquer grupo de Humana afirma haver uma relação
deve levar em conta “as necessidades entre Jesus Cristo, o Verbo de Deus
e aspirações legítimas de toda famí- Encarnado e a solidariedade humana:
“Deus, que tem um “E o Verbo se fez carne
lia humana; tornar acessíveis
cuidado paternal e habitou entre nós” (Jo
todas aquelas coisas que lhe
para com todos, 1,14. Cristo, com efeito, é
são necessárias para levar um
quis
que “todos os apresentado como movida verdadeiramente humahomens formassem
delo das exigências de
na”.
uma só família
solidariedade
humana.
Dessas verdades exe se tratassem
Escolheu
viver
como
uma
postas: índole comunitária
mutuamente com
pessoa
inteiramente
inseda vocação humana, interdeespírito fraterno”.
rida na vida de seu povo.
pendência pessoa - sociedaDeixou o mandamende e bem comum, decorrem
to do amor e do serviço.
consequências práticas e urLegou à humanidade o
gentes: - o respeito para com
a pessoa humana: aceitar ao próximo preceito de se tornar a família dos
como “outro eu”; - o respeito e amor filhos e filhas de Deus. Pelo Espírito
para com os adversários: saber convi- Santo formou uma nova comunidade
ver com todos que pensam de modo fraterna, a Sua Igreja, que deve crescer
diferente do nosso e distinguir entre o sempre mais em solidariedade até ao
erro que deve ser rejeitado e a pessoa dia de sua consumação e da segunda
que erra - a igualdade essencial entre vinda de Cristo. “Neste dia os homens
todos os homens e justiça social: afas- salvos pela graça, como família amatar qualquer forma de discriminação e da por Deus e por Cristo Irmão, darão
de preconceito; - a superação de uma perfeita glória ao Deus-Trindade”.
ética individualista: colaborar para o
Jayme Rodrigues de Almeida Filho
bem comum conforme as suas capacidades e as necessidades dos homens;

-lo expressar seu mais profundo desejo
e pensamento crítico. Nossos encontros
sempre foram marcados por um momento
de espiritualidade, acreditando que o espírito de Deus é quem nos conduziria no
momento do discernimento.
A confiança depositada pelo grupo nos momentos de partilha, respeitosos e sigilosos garantiram a fluidez de um
trabalho claro e transparente, onde todos
os presentes na Assembleia puderam se
sentir contemplados com o resultado na
apresentação de um Mandato para os próximos dois anos.
As pessoas indicadas foram ouvidas e “chamadas” a construir este reino
nos próximos dois anos. Com o aceite de
todos, realizamos ainda na Assembleia
uma cerimônia de “envio” para sua Mis-

T

emos a honra de anunciar aos paroquianos e moradores de Sorocaba que
a Arca Internacional acaba de reconhecer oficialmente os trabalhos realizados
na Cidade após 2 anos e meios em prol
da pessoa com deficiência intelectual na
construção de uma sociedade mais humana e mais justa. Para a Arca Internacional,
o projeto denominado até então ABAAS –
Associação beneficente Amigos da Arca de
Sorocaba, agora passa a ser Projeto Arca
de Sorocaba.
A Federação Internacional da
Arca é responsável atualmente por mais
de 2000 pessoas com deficiência intelectual em todo o mundo. Contamos com 147
comunidades em 35 países.
O que esperamos é poder oferecer uma vida plena a todas as pessoas que
acolhemos e que se aproximam de nossas
comunidades compartilhando seus dons
na construção de um mundo melhor.
Sorocaba tem sido fecunda no
cuidado com seu jardim nos últimos anos.
Contamos com o sim de Arlindo
e Cristina que foram enviados na Argentina em 2012 e realizaram um bom trabalho
até o momento. Arlindo e Cristina cuidaram do jardim e puderam encontrar um
tesouro nesta terra, o mesmo tesouro que
compartilharam com os amigos, familiares
e paroquianos e todos foram chamados
e cuidar do mesmo jardim, fazendo desta terra uma terra sagrada, onde o menor
grão se transforma em uma linda árvore
com bons frutos.
Um conselho de administração
foi criado legalmente no intuíto de dar
fidedignidade ao trabalho em Sorocaba,
composto por pessoas do bem que assumiram nos últimos dois anos papeis de
guardiões de nossa Identidade e Missão,
num diálogo com o governo de modo que
aos poucos a Arca se fizesse conhecer na
sociedade a partir de seus princípios e Carta Fundamental.

É o Conselho de administração
que toma decisões duradouras na vida comunitária e vela por seus membros, sobretudo pela pessoa com deficiência intelectual de modo que esta possa ter um lugar
no mundo.
No último dia 13 um novo Conselho de Administração foi recomposto,
após uma Assembleia Geral e contamos
com a presença da Maria Elvira Santacruz
que veio da república Dominicana oficializar a Arca em Sorocaba e convidou ao
novo presidente Saulo de Novaes Moura
e todos os seus conselheiros a seguir sua
missão, no crescimento de sua visão e num
caminho de descoberta sobre o que é a
Arca.
Um processo de discernimento
foi realizado durante o último mês onde
um pequeno grupo de Arca ouviu alguns
membros da Comunidade e puderam discernir juntos, sobre quais as necessidades
da Arca nos dias de hoje e quem seriam
as pessoas mais indicadas para levar esta
responsabilidade nos próximos dois anos.
Das sugestões dos membros da
comunidade construímos um mandato
comunitário, inspirado por cinco grandes
temas que contemplam desde Fortalecer
as Estruturas Administrativas e Gestão do
Conselho de Administração, até Fortalecer
o Anúncio da Arca e As Relações com a
Arca Internacional e Regional.
Todas as pessoas escolhidas durante o discernimento foram consultadas
e puderam expressar com a liberdade interior, que nos é sugerida pelos jesuítas,
inspiradores do discernimento que realizados, seu desejo de seguir ou não no processo.
Em nossa pequena, mas profunda experiência de escuta, pudemos, como
grupo de discernimento, constatar que o
crescimento do Reino se dá muitas vezes com uma parada, com “o outro” para
ouvi-lo e de maneira franca poder deixá-

são, o que culminou com a presença do Pe.
Paulo na cerimônia lembrando-nos a leitura do dia que dizia que era preciso deixar
pai e mãe para seguir Jesus.
Ao término da cerimônia não podiam faltar os agradecimentos aos novos
membros da Diretoria e aos fundadores
Arlindo e Cristina pelo seu sim, sua fidelidade e seu amor à Arca. Todos os presentes (pais, amigos, pessoas com deficiência
intelectual, também fundadores do grupo)
compartilharam seu envio com palavras de
Jean Vanier assegurando-lhes o compromisso de viver e estar em comunidade e de
viver e aceitar seu papel na vida comunitária e no mundo.
Assim, terminamos nosso encontro com uma grande festa, levando para
nossa casa nossa Missão e Identidade:

Identidade (Quem somos?)
• Somos pessoas com ou sem deficiência intelectual, que compartilhamos a
vida em comunidades que pertencem a uma Federação Internacional.
• As relações mútuas e a confiança em Deus estão no coração de nosso caminhar juntos.
• Reconhecemos o valor único de cada pessoa e a necessidade uns dos outros.

Nossa Missão (O que fazemos?)
• Tornar conhecido os dons das pessoas com deficiência intelectual, revelados através de relações mútuas transformadoras.
• Desenvolver um ambiente comunitário que seja inspirado nos valores centrais de nossa história fundadora que responda à evolução das necessidades
dos nossos membros.
• Comprometer-nos a trabalhar juntos, em nossas culturas, em prol de uma
sociedade mais humana.
Comissão de discernimento da Arca de Sorocaba:
Darci Camargo (Membro do grupo da Arca Sorocaba)
Glaucia D’Avila (Membro grupo da Arca Sorocaba)
Ione Xavier (Membro da Arca do Brasil)
Maria Elvira Santacruz (Representante Internacional)
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“Senhor, que queres que eu faça?”

os dias 12, 13 e 14 de junho, o
grupo de jovens Dispa realizou o 24º
Encontro de Jovens, onde 44 jovens
estiveram reunidos na casa de Retiro
São José. O tema do encontro: "Senhor, que queres que eu faça?" At 9,
6. Foram 2 dias e meio cheios de emo-

ção, onde os jovens puderam aprender sobre a vida de Cristo, a vida em
comunidade, Maria, entre outros. O
encerramento foi com a Santa Missa,
onde os jovens foram recebidos pelos
pais, familiares e amigos.

O XXIV Encontro foi maravilhoso!
Depois dele fui muito feliz e realmente comecei a seguir o caminho de
Deus. Através do Encontro fiz novos
amigos e fortaleci várias amizades;
comecei a dar muito mais valor as
coisas e aprendi que sou importante
para muita gente, principalmente
para Deus, que é meu melhor amigo,
só quer meu bem e me ama incondicionalmente, é algo que sinto através
das provações e a cada resposta que
Ele me dá ao perguntar "Senhor que
queres que eu faça?".
Paula, 16 anos

Pastoral Social

A
O Encontro de Jovens é simplesmente magico, e não tem palavras que definam a emoção que foi estar lá, eu tenho que agradecer a todos que tornaram este sonho realidade, logo ao entrar já senti todo carinho possível da
Família DISPA. Foi sensacional, acolhedor e emocionante, todos os detalhes
fazem grande diferença, cada parte, cada segundo, tornam a sua FÉ mais
FORTE e mais ESTRUTURADA, oque antes não tinha sentido, agora faz parte
da minha Vida.
Felipe, 15 anos.
Tudo começou quando meus pais falaram que haviam me inscrito para
fazer o Encontro de Jovens, foi um susto, pois não sabia ao certo do que
se tratava. Fui surpreendida logo no primeiro dia: fazendo novas amizades,
ganhando ensinamentos e refletindo cada vez mais sobre os conselhos que
nos foram passados. Ao final disso tudo, meus costumes diários mudaram,
pois Deus está cada vez mais presente em minha vida e, comecei a
frequentar o DISPA!
Conclui que essa reflexão faz com que os jovens se aproximem e conheçam
os ensinamentos de Deus e pratiquem o que lhes foi ensinado.
Mariana , 17 anos.

Resumo do mês de Junho

Pastoral Social além de famílias da comunidade, atendeu cinco
entidades, entre elas AMAS, Arca de
Sorocaba, Aliança da Misericórdia,
CAPS AD, Betel, Casa das Mães, Creche Deus Menino, Casa do Menor e
Toca de Assis. Semanalmente a pastoral está visitando essas entidades.
Participe! As entidades assistidas
estão necessitadas de mantimentos
não perecíveis, produtos de limpeza
e higiene.
Alimentos
Achocolatado - 2 unid. / Açúcar 13kg / Arroz - 75kg / Bolachas - 2
pct / Café - 1 pct / Doce de leite - 1
unid. / Farinha de mandioca - 6 pct
/ Farinha de milho - 8 unid. / Farinha
de trigo - 7 pct / Farofa pronta - 4
pct / Feijão - 18 kg / Fubá - 3 pct /
Gelatina - 1 unid. / Leite - 1 l / Leite
condensado - 1 unid. / Leite em pó 2 pct / Macarrão - 20 pct / Marrom
glacê - 2 unid. / Milho verde - 2 latas
/ Molho de tomate - 2 unid. / Óleo 7 l / Sal - 9 kg / Sardinha - 6 latas /
Tempero pronto - 4 unid. / Vinagre
- 1 l.

Limpeza
Absorvente - 2 unid. / Detergente - 3
unid. / Desinfetante - 3 unid. / Guardanapo de papel - 1 unid. / Palito de
dente - 1 cx. / Sabão em pedra - 1
pct. / Sabão em pó - 1 pct / Palha de
aço - 1 pct /
Higiene
Fralda Geriátrica - 2 pct / Papel Higiênico - 4 rolos / Pasta de dente - 69
unid. / Sabonete - 8 unid. / Shampool - 1 unid.
Diversos
Seringa para insulina - 2 pct / Caixas
de medicamentos - 9 cx. / Cartelas
de medicamentos - 14 unid. / Compressas - 17 unid. / Coletor - 1 unid.
/ Ataduras - 8 unid. / Chupetas - 640
unid. / Copos infantis - 7 unid. / Mamadeiras - 9 unid. / Roupas - 121 peças / Sapatos - 11 pares / Bazar - 13
peças / Brinquedos - 15 unid. / Cobertores - 4 peças.

