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Santa Marta

A oração

C

A

oração é a expressão mais
preciosa do culto prestado a Deus
pelo homem. É a comunicação com
o divino em nós. Esta comunicação
pode dar-se de várias formas:
Em forma de pergunta, em
que o homem interroga sobre Deus,
o homem, o bem e o mal, sobre toda
a realidade que existe. Jesus também
rezou nessa forma: "Meu Deus, meu
Deus, por que me abandonastes"?
Pode ser em forma de resposta, em que o homem se reconhece criatura, admira-se, adora, louva,
reconcilia-se consigo mesmo, com
Deus, com o próximo e com toda a
realidade criada. Ainda pede perdão,
intercede.
E, finalmente, a oração pode
adquirir simplesmente a forma de
união, de comunhão com Deus. Esta
forma, a mais sublime, em geral, usa
a linguagem do silêncio. É a linguagem mais profunda do amor.
Conforme as circunstâncias
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da vida, o homem exercita mais uma
ou outra forma de oração. Podemos
dizer ainda que a oração, compreendida como profunda comunhão
pessoal com Deus, é o que existe de
mais importante na vida do homem.
Tudo passa. Mas esta comunhão de vida e de amor com Deus
pode e deve penetrar a eternidade.
É a realização da própria vocação do
homem.
Abraço fraterno,
Pe. Paulo Roberto

onsiderada em particular
como patrona das cozinheiras e sua
devoção teve início na época das Cruzadas.
Nesta edição 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 particular como patrona das cozinheiras e
sua devoção teve início na época das
Cruzadas.
Santa Marta, rogai por nós!
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"“Não existe vento favorável à
quem não sabe onde deseja ir.”
[Schopenhauer]
"”Amor sem verdade não é mais
do que paixão; verdade sem
amor não passa de crueldade.”
[W. Bion]
"”Amamos a vida não porque
nos habituamos com a vida, mas
porque nos habituamos a amar.”
[Nietzsche]
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Auto-análise

Liturgia

Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘		

Q

uitas vezes desejamos coisas que a sociedade
ou o nosso superego durante
o dia não aprovaria. Eis então
que a atividade onírica intervém com sonhos que conseguem realizar o que, na vida
real, é censurado.
Conheço uma mulher que é infeliz com o marido. Ao vê-la, não se poderia
acreditar que houvesse algo
de errado com ela. Serviçal,
bondosa com o marido, com
o filho, sempre pronta para ajudar os
vizinhos, os amigos, os parentes.
No entanto, não é feliz. O
marido, segundo ela, já não a corteja
como antes, raramente a leva para
jantar fora. Ela, porém, permaneceu
uma esposa romântica, uma superficial nos sentimentos e ainda apreciaria muito as atenções, os desvelos.
De outro lado, ela se identificou com uma senhora honesta, que
não ousa olhar para outros homens,
ainda quando ardentemente o queria. Todavia, durante a noite, sonha
continuamente que está sendo cortejada, cercada de atenções por cantores e atores que ela vê na televisão
e no cinema. Na realidade, prefere
ter raras relações sexuais com o marido, enquanto em seus sonhos noturnos está cercada de homens ardentes aos quais se oferece.
A meu ver, essa mulher está
doente. Sempre imaginando ter relações íntimas com outros homens,

O grande anúncio da misericórdia

E

enquanto as tem com o marido. Ela
se distancia cada vez mais da realidade. Fiquei sabendo que abandonou os filhos e o marido, para viver
os seus sonhos, que até agora não se
realizaram.
É muito mais sadio enfrentar
a realidade e procurar a serenidade
em si do que nos sonhos.
É importante reduzir as inibições que depois provocam sonhos
semelhantes aos do exemplo anteriormente citado.
Para viver satisfeito, é necessário esforçar-se por superar, na realidade, as inibições que nos afligem.
A pessoa que não quer aceitar a própria idade, cuida do aspecto pessoal
de forma exagerada, e continuamente procura a aprovação dos demais,
ou se deixa atrair só por pessoas que
a cumulam de atenções superficiais
de modo a fazê-la crer-se o centro
do mundo, ou é uma pobre pessoa
infeliz que vive sempre enganando a
si mesma.

também no contexto do discipulado que acontece a celebração do
15DTC-C, enfatizado o lado fraterno
de quem se faz discípulo e discípula de
Jesus, com a grande pergunta do Mestre: “na tua opinião, qual dos três foi
o próximo?” Tudo neste 15DTC-C fala
de misericórdia, iluminando-se na fraternidade promovida pelos discípulos
de Jesus. Deus é misericordioso colocando seus mandamentos em nossos
corações, atendendo nossas súplicas e
propondo o amor fraterno a quem é
assaltado nos caminhos da vida. Estamos falando da bela parábola do Bom
Samaritano. Na celebração do 15DTC-C, Jesus nos desafia a conhecer o
próximo, não com a mentalidade de
doutrinas religiosas ou teologias exclusivistas, mas através da dinâmica da
misericórdia. Uma dinâmica de quem
vê, se compadece e toma atitude diante de quem está caído por terra.
A condição para isso acontecer em nossas vidas consiste em ouvir Jesus, escolhendo a melhor parte,
como diz Jesus a Marta, referindo-se a
Maria que se sentara para ouvir o que
ele ensinava. Estamos na celebração
do 16DTC-C. Ouvir a Palavra de Jesus
é escolher a melhor parte, a condição
para aprender a ser misericordioso, no
caminho do discipulado.
A visita divina, presente nas
três leituras do 16DTC-C, fazem desta
celebração um momento pedagógico para ajudar os celebrantes a perceber a presença de Deus entre nós,
reconhecendo que sua visita aquece
nossos corações e nos incentiva a ser
misericordiosos como o Pai. Momento
de alegria, porque Deus sempre está
conosco, visitando nossas vidas, mesmo quando não o percebemos. Por
isso, é interessante considerar nesta

celebração o carinho divino de querer visitar o seu povo e, em particular,
querer visitar nossas famílias. Um contexto que indica não um Deus preocupado com a massa, com grandes números, mas com a família, onde pode
dizer sua Palavra e ser ali ouvido. Esta
dedicação pessoal de Deus também é
um gesto misericordioso: a misericórdia de se fazer presente com a força
da fé.
A importância da oração
Quando rezardes dizei: Pai
nosso... É isto que ouviremos no 17DTC-C, ressaltando assim a importância
da oração na vida cristã, na vida pessoal dos discípulos e discípulas de Jesus. A experiência religiosa, narrada na
Palavra de Deus, apresenta a oração
como necessária para a vida humana
em si, em todas as suas dimensões, e
não apenas para a vida religiosa. Com
Jesus aprendemos a rezar a oração do
Pai nosso comprometendo-nos com
o projeto divino e com a partilha fraterna. Por isso, uma vez que a Liturgia propõe toda uma celebração do
Mistério Pascal para ressaltar o valor
da oração pessoal, nada mais coerente que contextualizá-la na oração e
no convite para que cada celebrante
se faça sinceramente orante, ou seja,
alguém capaz de silenciar diante de
Deus e interceder pelo seu pão diário,
pelo perdão, e pela libertação do mal.
O convite para evangelizar, o
convite para se fazer misericordioso
como o bom samaritano ajudam os
celebrantes a compreender a importância da oração na vida do discípulo
e discípula de Jesus, incentivando-os
a viverem desapegados de todos os
mundanismos e de todas as vaidades.
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Ano da Misericórdia
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Jesus Cristo é o rosto da Misericórdia do Pai”: com estas palavras,
o Papa Francisco iniciou a Bula da proclamação do “Jubileu Extraordinário
da Misericórdia”.
É desejo do Papa, que neste
Ano Santo, tudo seja permeado de
misericórdia, levando a todas as pessoas a bondade e a ternura de Deus; e
que a todas as pessoas possa chegar
“o bálsamo da misericórdia como sinal
do reino de Deus já presente no nosso
meio”. O mistério da misericórdia “é
fonte de alegria e paz; é a lei fundamental que mora no coração de cada
pessoa, quando vê, com os olhos sinceros, o irmão e a irmã que encontra
no caminho da vida”.
O cristão, neste tempo oportuno, está sendo desafiado a abrir os
olhos para ver as misérias do mundo,

Acordar nossa consciência
as feridas de tantos seres humanos
privados da própria dignidade e fazê-los sentir o calor da sua presença,
amizade e fraternidade. Por isso, o
Papa quer que cada um reflita sobre
as obras de misericórdia a fim de despertar as consciências adormecidas e
entrar cada vez mais no coração do
Evangelho.
Portanto, se faz necessário recordar as obras de misericórdia corporais: dar comida a quem tem fome; dar
água a quem tem sede; vestir a quem
está nu; dar pousada aos peregrinos;
assistir aos enfermos; visitar os presos;
enterrar os mortos. E, também, lembrar as obras de misericórdia espirituais: consolar os aflitos; corrigir os que
erram; perdoar as injúrias; dar bons
conselhos; ensinar os que precisam;
suportar com paciência as fraquezas

Vida & Saúde

S

Feijão

em dúvida, o feijão é uma das
leguminosas mais consumidas no Brasil. Com mais de 14 tipos , os grãos
variam na quantidade de carboidrato,
fibras, proteínas e sais minerais, além
da cor e do formato.
Em geral, os feijões são constituídos por, entre 60% a 65% de carboidratos, 16% a 33% de proteínas e
fibras solúveis, que são aquelas que,
quando encontram a água, forma um
gel que dificulta a absorção de açúcar
e gordura.
Já os sais minerais encontrados são ferro, magnésio e manganês,
que ajuda na formação dos glóbulos
vermelhos e combate a anemia, fortalece estruturas ósseas e dentárias
e melhora o funcionamento do sistema nervoso e muscular e que auxilia
na formação dos tecidos e melhora o
metabolismo de carboidratos e lipídios, respectivamente.
Carioca: tipo mais popular no Brasil, é
comumente consumido cozido junto
com arroz branco. De cor marrom rajada, o grão pode acompanhar carnes
vermelhas, frangos e peixes.
Preto: utilizado na tradicional feijoada, é rico em ferro, substância que
ajuda no combate a anemia. Para me-

lhor absorção do nutriente, alimentos
com vitamina C precisam ser ingeridos
junto.
Branco: virou o novo “queridinho” do
mundo fitness, traz diversos benefícios
para o organismo. É fonte de fibras,
proteínas, flavonoides (substâncias antioxidantes), vitaminas do complexo B,
ferro, zinco, magnésio e cálcio.
Azuki: entre os seus benefícios estão
o controle a pressão arterial e a ação
diurética. De sabor adocicado, é muito
utilizado na culinária asiática para fazer
doces.
Vermelho: de grão avermelhado e pequeno, tem sabor forte e é muito utilizado na culinária francesa para preparar sopas.
Manteiga: também conhecido como
feijão bolinha, o grão é bem arredondado e de cor amarela. Muito utilizado
na culinária portuguesa, o feijão manteiga serve de ingredientes para saladas e sopas.
Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista
CRN 3 10203

do próximo; rezar a Deus pelos vivos
e defuntos. A prática dessas catorze
obras de misericórdia será a concretização do amor ao próximo, sobretudo, aos mais pobres.
Pode-se observar que o conjunto das obras de misericórdia corresponde, seguindo a explicação do
teólogo W.Kasper, a quatro classes de
pobreza: pobreza física ou econômica,
como a falta de alimentos, teto, roupa,
trabalho e emprego e outros meios de
sobrevivência; pobreza cultural, como
analfabetismo, ausência e escassez de
oportunidades de formação, exclusão
social e cultural; pobreza social e relações, como a solidão e isolamento,
a morte de familiares e amigos próximos, as dificuldades externas e internas de comunicação, a descriminação;
pobreza espiritual, como desorientação, o vazio interior, o desconsolo e o
desespero sobre o sentido da própria
existência, a ausência da dimensão religiosa.
No fim da nossa peregrinação terrestre serão chamados por
Cristo: “Vinde, benditos de meu Pai,
recebei em herança o Reino prepara-

do para vós desde a criação do mundo”, aqueles que: deram de comer a
quem tinha fome e de beber a quem
tinha sede; acolheram o estrangeiro;
vestiram quem estava nu; reservaram
tempo para visitar quem estava doente e preso; ajudaram a tirar a dúvida
de alguém; foram capazes de vencer
a ignorância de muitas pessoas; aproximaram-se de quem estava sozinho e
aflito; perdoaram quem os ofendeu;
rejeitaram todo ressentimento, ódio
e violência; tiveram paciência, a exemplo de Deus, que é tão paciente conosco; enfim, na oração, confiaram ao
Senhor os seus irmãos e irmãs” (RM n.
15). Serão chamados aqueles que não
só disseram “Senhor, Senhor, mas fizeram da vontade do Pai” e aqueles que
amaram não com palavras, mas com
boas obras e de verdade.
“Um cristão leva a paz aos
outros. E não só a paz, mas também
amor, bondade, fidelidade e alegria”
(Papa Francisco). E, escreve São João
da Cruz: “No entardecer da vida seremos julgados no amor”.
Jayme Rodrigues de Almeida Filho
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Dízimo

O

O Dízimo como fruto de
uma decisão

Dízimo é fruto de uma decisão
amadurecida pela reflexão. Uma decisão que persiste enquanto for alimentada e renovada pela fé. Ninguém dá
o que não tem, por isso a generosidade aliada ao senso de gratidão devem
estar enraizadas no coração do cristão
que se dispõe a ser dizimista. Se estiverem ausentes a gratidão e a generosidade, ninguém conseguirá assumir
o dízimo como um compromisso fiel
de participação efetiva na vida de sua
comunidade.
É reconhecidamente verdadeiro que tornar-se dizimista é um
processo que comporta até mesmo
algumas dúvidas, angústias e inquietações. Mas estas dificuldades, ao serem paulatinamente superadas vão
dando uma consistência ainda maior
à decisão tomada. O dizimista vai percebendo que, pela graça de Deus, é
capaz de desapegar-se de um valor
material em benefício da comunidade em sua missão evangelizadora. Ele
então consegue se dar conta de que
a sua contribuição, ou melhor, a sua
retribuição através do Dízimo o leva
a ser um agente de transformação da
realidade que vive em comunhão com
os irmãos de fé.

O dizimista não cobra privilégios, ao contrário, ele tem consciência
de que já é privilegiado pela sua condição de poder participar generosa e
plenamente da vida de sua comunidade que depende da participação de
todos para ser realmente uma comunidade viva e propagadora do Evangelho. O caminho da fé é exigente e
nele só caminham aqueles que estão
disponíveis para abraçar seus compromissos batismais, dentre os quais se
encontram a co-responsabilidade pela
manutenção da comunidade à qual
pertence cada fiel batizado.
O dizimista, como um destes
fiéis chamados por Deus, participa da
comunidade de uma forma concretamente responsável, procurando doar
o melhor de sua medida e capacidade
para cooperar o quanto pode na instauração do Reino de Deus entre nós!
Assim refletindo é possível afirmar que
o Dízimo é fruto de uma decisão. E se
na vida existem decisões das quais
nunca nos arrependemos de tomar,
certamente a decisão pelo Dízimo é
uma delas porque não consta que
alguém tenha assumido conscientemente o Dízimo e depois se arrependesse de ter se tornado dizimista!

A

Resumo do mês de Junho

Pastoral Social além de famílias da comunidade, atendeu cinco entidades, entre elas Arca de Sorocaba,
Aliança da Misericórdia, Casa Transitória, Caps AD e Toca de Assis.
Não podemos nos esquecer
que toda doação tem que ser realizada com o coração, portanto quando
doamos, doamos o melhor: Alimentos com prazo de validade vigente,
roupas, brinquedos e demais em boa
condição de uso. Abaixo, a lista dos
alimentos e produtos doados no mês
de Maio.

01 unid/ Palha de aço - 03pct/ Sabão
em pedra - 10 unid.
Higiene
Absorvente - 06pct/ Algodão - 01unid/
Condicionador - 01 unid/ Cotonete 03 unid/ Escova de dentes - 05 unid/
Fralda infantil - 04pct/ Fralda Geriátrica - 08pct/ Gel de cabelo - 01 unid/
Papel higiênico - 58 rolos/ Pasta de
dente - 27 unid/ Aparelho para barbear - 07 unid/ Sabonete - 35 unid/
Shampool - 07 unid.

Alimentos
Achocolatado - 03 unid/ Açúcar 19kg/ Arroz - 20 kg/ Bolacha salgada 01 pct/ Bolacha doce - 01 pct/ Bolacha
salg. - 01 pct/ Café - 02 pct/ Extrato
ou molho de tomate - 03 unid / Farinha de mandioca - 03 pct/ Farinha de
milho - 04 unid/ Farinha de trigo - 02
pct/ Farofa pronta - 01 pct/ Feijão - 04
kg/ Fubá - 03 pct/ Goiabada - 02 unid/
Leite - 73 l/ Leite em pó - 04 pct/ Macarrão - 13 pct/ Mistura para polenta
- 01 unid/ Óleo - 11 l / Sal - 02 kg/
Sardinha - 01 lt/ Vinagre - 01 l.

Diversos
Bolsa - 28 unid/ Cobertor - 14 unid/
Roupas - 538 peças/ Sapatos - 61
pares/ Brinquedos - 01 pçs/ Bazar 85pçs/ Novelo de lã - 27 unid/ Cabide
- 53 unid/ Caneca - 04 unid/ Copo - 04
unid/ Agulha para tricô - 17 unid/ Caixa de lenço - 01 unid/ Medicamentos
- 16 unid/ Manta inf. - 01 unid/ Óculos
de sol - 05 pçs/ Pente - 04 unid/ Lixa
para pé - 01 unid/ Pulseiras de relógio
- 09 unid/ Quadro - 02 unid/ Roupas
de cama e mesa - 35 unid/ Relógio
- 02 unid/ Utensílios de cozinha - 04
unid / Kit maquiagem - 01 unid

Limpeza
Água sanitária - 02l/ Desinfetante - 02
l/ Esfregão - 02 unid/ Multilimpador -

As entidades assistidas estão precisando de produtos de limpeza e higiene pessoal.
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XXV Encontro de Jovens do Dispa ocorre sob muitas bençãos

O

XXV Encontro de Jovens do
Dispa de nossa paróquia ocorrido nos
dias 17 a a 19 de junho foi um evento
coberto de bênçãos. Nele, participaram 42 jovens que entraram em Retiro na Casa São José na sexta a noite,
e chegaram para o encerramento na
missa das 18 hs na nossa paroquia.
Coordenada espiritualmente
pelo Padre Paulo, a missa foi o ápice
da emoção e de ação de graças pra
estes jovens do dispa entre 13 e 20
anos que passaram três dias de muita
alegria e amor, ouvindo, falando, vivendo e sentindo a presença de Jesus
em suas vidas, além de todos que de
alguma forma contribuíram para que
o evento ocorresse.
Nossa reunião de recepção no
domingo seguinte, contou com quase
90 jovens, os quais jamais esquecerão
deste momento tão especial. Os teste-

munhos mostraram como a presença
de Deus se faz ativa em cada um dos
integrantes do dispa.
Após essa oportunidade única
que todos esses jovens experimentaram, as portas continuam abertas a
todos aqueles que se sentirem motivados a conhecer nossa comunidade.
Nos reunimos aos domingos as 16 hs,
e na quadra da escola ao lado quinzenalmente as 9 hs. Nossa missa é a das
18 hs do domingo.
Estamos agora trabalhando
pra receber jovens de toda a cidade
no XXXVIII Torneio Biblico, que vamos
sediar em setembro. A todos vocês
que de uma forma ou de outra quiserem colaborar, serão bem vindos!! É so
nos procurar nas missas das 18 hs.
Dispa

