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Santo do mês

Editorial

25 de março

Anunciação do Senhor

N

o tempo quaresmal e na
Campanha da Fraternidade, somos
chamados a uma conversão pessoal,
temos que mudar o jeito de pensar,
a relação com o próximo, começar
a ver no outro, na outra, um irmão,
uma irmã, amados e queridos por
Deus.
Em segundo lugar, sempre
que tivermos conhecimento de algum fato, temos que ir aos Poderes
Públicos fazer as denúncias.
Mas, se alguém acredita que
não tem condições de fazer pessoalmente esta denúncia - embora todos tenham - pode procurar a igreja
local, mesmo que tenha que contar
com a companhia de outra pessoa
de confiança, e com os dados em
mãos é importante denunciar.
Não podemos fechar os
olhos, o cego mais cego é aquele
que vê e não quer enxergar.
As injustiças acontecem
porque muitas vezes nós mesmos
partilhamos das injustiças.
Não podemos calar. Existe o
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Ministério Público Federal para esta
finalidade e este organismo está em
todos os municípios. Se você tiver
esta coragem: vá até a câmara dos
vereadores, vá à promotoria, procure
o padre da sua igreja, peça que o ajude nesta iniciativa, mas é preciso agir.
É a nossa conversão pessoal
e a nossa atitude cristã que farão a
diferença para acabarmos com esta
vergonha.
Forte abraço,
Pe. Paulo Gonzales

N

este dia, a Igreja festeja solenemente o anúncio da Encarnação
do Filho de Deus. O tema central desta grande festa é o Verbo Divino que
assume nossa natureza humana, sujeitando-se ao tempo e espaço. Hoje
é o dia em que a eternidade entra no
tempo ou, como afirmou o Papa São
Leão Magno: “A humildade foi assumida pela majestade; a fraqueza, pela
força; a mortalidade, pela eternidade.”.
Com alegria contemplamos
o mistério do Deus Todo-Poderoso,
que na origem do mundo cria todas as
coisas com sua Palavra, porém, desta
vez escolhe depender da Palavra de
um frágil ser humano, a Virgem Maria,
para poder realizar a Encarnação do
Filho Redentor:
“No sexto mês, o anjo Gabriel
foi enviado por Deus a uma cidade da

Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem e disse-lhe: ‘Ave, cheia de graça, o Senhor é contigo.’ Não temas ,
Maria, conceberás e darás à luz um
filho, e lhe porás o nome de Jesus.
Maria perguntou ao anjo: ‘Como se
fará isso, pois não conheço homem?’
Respondeu-lhe o anjo:’ O Espírito Santo descerá sobre ti. Então disse Maria:
‘Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se
em mim segundo a tu palavra’” (cf. Lc
1,26-38).
Sendo assim, hoje é o dia de
proclamarmos: “E o Verbo se fez carne e habitou entre nós” (Jo 1,14a). E
fazermos memória do início oficial da
Redenção de TODOS, devido à plenitude dos tempos. É o momento histórico, em que o SIM do Filho ao Pai
precedeu o da Mãe: “Então eu disse:
Eis que venho (porque é de mim que
está escrito no rolo do livro), venho,
ó Deus, para fazer a tua vontade” (Hb
10,7). Mas não suprimiu o necessário
SIM humano da Virgem Santíssima.
Cumprindo desta maneira a
profecia de Isaías: “Por isso, o próprio
Senhor vos dará um sinal: uma virgem
conceberá e dará à luz um filho, e o
chamará Deus Conosco” (Is 7,14). Por
isso rezemos com toda a Igreja:
“Ó Deus, quisestes que vosso Verbo se fizesse homem no seio
da Virgem Maria; dai-nos participar
da divindade do nosso Redentor, que
proclamamos verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Por nosso Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito
Santo”.
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O cíume

Pe. Paulo Roberto Gonzales
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O

ciúme pertence à esfera da
posse. Sua lógica é horizontal, isto
é, pensa-se apenas no outro e no
próprio eu, sem levar em conta o fim
para o qual viemos ao mundo.
Não se entra numa lógica vertical
onde se aceita o outro numa visão
mais ampla, e como companheiro de
uma caminhada psíquica destinada a
melhorar a condição humana.
Ciumento é quem perdeu de
vista o verdadeiro motivo pelo qual
nascemos.
Infelizmente, será um mau
pai, não poderá ajudar os filhos na
luta conta a neurose. Pelo contrário,
será para eles um impedimento, algo
que aumentará o grau de neurose já
existente na família.
O ciumento é inseguro de
si, da própria capacidade de amar,
de viver independente, como autônomo. A insegurança está radicada
no medo de perder, parcial ou total-

mente, o amor do parceiro, em favor
de um rival.
Amar significa querer o bem
do outro e de toda a humanidade. E,
por conseguinte, aceitar que cada qual
escolha sua própria vida e o parceiro
que mais lhe agrade.
Todavia, para obter isto, para
entender os outros, é importante
primeiramente entender e amar a si
mesmo. O não-conhecimento de si
mesmo leva à não compreensão da
vida.
Torna-nos limitados, dominados por nossas pulsões, incapazes
de orientar livremente as nossas sensações, as nossas emoções, os nossos
sentimentos.
Recapitulando:
1. Antes de amar os outros, aprenda
a respeitar a si mesmo. Quem não se
respeita, não pode amar.
2. Não confunda o amor com as sen-

15 conselhos do Papa Francisco
para a Quaresma

1. Sorrir. Um cristão é sempre alegre;
2. Agradecer (mesmo se não “precisar” fazê-lo);
3. Lembrar aos outros que você os
ama;
4. Cumprimentar com alegria essas
pessoas que você vê todos os dias;
5. Ouvir a história do outro sem preconceito, com amor;
6. Parar e ajudar quando alguém
precisar;
7. Incentivar quem está desanimado;
8. Alegrar-se pelas qualidades ou

realizações dos outros;
9. Juntar as coisas que você não vai
mais usar e dar a quem precisa;
10. Ajudar quando necessário para
que o outro descanse;
11. Corrigir com amor e não calar por
medo;
12. Cuidar com carinho especial dos
que estão perto de você;
13. Limpar o que usa em casa;
14. Ajudar os outros a superar os
obstáculos;
15. Ligar para os pais, falar mais com
eles.

sações ou as emoções de atração. O
amor verdadeiro é fruto de disciplina,
de treinamento.
3. Não confunda amor com posse. Ai
daquele que quer tomar posse de uma
criatura de Deus!
4. Amar é expressão de maturidade.
E este é fruto de um longo caminho
pessoal.
5. Não confunda amor com dependência de uma outra pessoa, com a
necessidade de apoio, com o medo da
solidão, do conformismo, do desejo físico. Amar é capacidade de
ser, de existir com autonomia, de
transcendência.
6. O amor é, por definição, um relacionamento vertical, não horizontal. Pode
vivê-lo apenas quem já conseguiu
emergir da horizontalidade do ter, do
poder, do sexo, do
sucesso.
7. Uma pessoa superficial jamais poderá amar.

8. Quem não passou pelo sofrimento
espiritual não conhece o amor.
9. Amar é lindo! É, no entanto, como
a flor: se faltar água, morrerá.
10. Todos falam do amor. Muitos
acreditam que amam. Na realidade,
porém, poucos amam. E nem sabem
disso!
Amar é ser humilde, não modesto.
Amar é ser doce, não maneirado.
Amar é ter capacidade de sofrer, sem
ser masoquista.
Amar é ter capacidade de tomar decisões; não ser sádico.
Amar é também saber dizer não.
Amar é optar.
Amar é manter a própria dignidade.
Amar é querer o bem do outro, de
todos.
Amar é não ser egoísta.
O amor é verdade.
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Catequizandos da 1ª fase recebem
suas primeiras Bíblias

Arte - visita do Bispo
29/03

Grupo Vida Melhor em Comunidade
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Cerrado:
Campanha da Fraternidade busca a
preservação dos biomas

C

om o objetivo de alertar a
necessidade do respeitar o meio ambiente, especialmente, os biomas brasileiros, a Campanha da Fraternidade
2017 teve início em todo Brasil dia 1º
de março. Com o tema “Fraternidade:
biomas brasileiros e defesa da vida” e
o lema “Cultivar e guardar a criação”,
a iniciativa traz uma reflexão sobre o
meio ambiente e sugere uma visão
global das expressões da vida e dos
dons da criação de Deus.
A Campanha da Fraternidade
é marcada pelo empenho de todos em
favor da solidariedade e fraternidade,
sempre abordando temas atuais, que
a cada ano propõe uma transformação social, partindo das comunidades,
seja ela em desafios sociais, econômicos, culturais e até mesmo religiosos,
que nos convida a vivenciar três momentos de fé: ver, julgar e agir.
Para despertar o desejo em
pessoas de boa vontade a colocar em
prática as propostas cristãs como estender a mão a quem mais precisa, engajamento político e um comprometimento com a vida em sociedade, a
CF é um convite à conversão pessoal e
social, dos cristãos e não cristãos, para
cultivar e cuidar da criação.
Entre as ações concretas estão: o aprofundamento de estudos,
debates, seminários e celebrações nas
escolas públicas e privadas sobre a
temática abordada pela CF. O fortalecimento das redes e articulações, em
todos os níveis, também é proposto
com o objetivo para suscitar uma nova
consciência e novas práticas na defesa
dos ambientes essenciais à vida. Além
disso, o subsídio da CF chama atenção para a necessidade de a população defender o fim do desmatamento
para todos os biomas e sua composição florestal.
No campo político, a CF incentiva a criação de um Projeto de
Lei que impeça o uso de agrotóxicos.
Também indica que combater a corrupção é um modo especial para se
evitar processos licitatórios fraudulentos, principalmente, aqueles que tem
como consequência enchentes e secas
que acabam sendo mecanismos de
exploração e desvio de recursos públicos.

No texto-base da CF 2017, a
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil (CNBB) destaca a importância
que cada comunidade, a partir do
bioma em que vive e em relação aos
povos originários desses biomas, faça
o discernimento de quais ações são
possíveis, e entre elas quais são as
mais relevantes e de impacto positivo
e duradouro.
Papa Francisco proferiu uma
mensagem no Dia Mundial de Oração
pelo Cuidado da Criação em que ressalta que pretende renovar o diálogo
sobre os sofrimentos que afligem os
pobres e a devastação do meio ambiente: “A criação é obra amorosa de
Deus confiada a seus filhos e filhas.
Nossa Senhora Mãe de Deus e dos homens acompanhará as comunidades e
famílias no caminho do cuidado e cultivo da casa comum no tempo quaresmal”.
BIOMAS – Pode-se Definir Bioma
como um conjunto de ecossistemas
que funcionam de forma estável. Um
bioma é caracterizado por um tipo
principal de vegetação, sendo que
em um mesmo bioma podem existir
diversos tipos de vegetação. Os seres vivos vivem de forma adaptada
às condições da natureza (vegetação,
chuva, umidade, calor, etc) existentes.
O Brasil é formado por seis biomas de
características distintas: Amazônia, Caatinga, Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal.
Fonte: Portal Kairos

Pastoral do Empreendedor inicia
trabalho na paróquia

E

com muita alegria que a Pastoral do Empreendedor vem divulgas
à Comunidade nosso Calendário do 1º
Semestre.
Todos são convidados a participar, especialmente empreendedores
e pessoas que desejam empreender !!!
Como noticiado, faremos, em
média, duas reuniões por mês, um en-

contro de Estudo do livro as 25 Leis Bíblicas do Sucesso e outro encontro de
ferramentas para ajudar a Empreender
e crescimento dos negócios.
Caro leitor, se você, também,
é palestrante e gostaria de partilhar
seu conhecimento com nossa Comunidade, entre em contato: alexandrewodevotzky@gmail.com.br.
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A alegria do Evangelho

Caminhar para um ideal

N

o Evangelho de São Mateus,
que estamos lendo neste ano de 2017,
há um núcleo fundamental nascido do
coração de Jesus, o chamado “Sermão
da Montanha”, no qual, Jesus ensina
como alguém que tem autoridade,
alguém que vive o que ensina. Neste
primeiro discurso de Jesus, Mateus reúne tudo o que diz respeito à entrada no Reino dos Céus (Mt 5-7): quem
pode entrar; quais as condições; quais
os comportamentos a serem tomados
dentro do Reino.
O Apóstolo e Evangelista Mateus apresenta a “nova justiça”, que é
o retrato e expressão da própria vida
de Jesus. Jesus veio tirar a carga pesada que os sábios e piedosos criaram
para o povo. Ele traz um novo modo
de viver na justiça e na misericórdia.
O “Sermão da Montanha” começa com a proposta das “Bem-Aventuranças”. É o anúncio da felicidade,
da libertação, da vinda do Reino através da palavra e ação de Jesus. Felizes
serão: os pobres, os aflitos, os que têm
fome e sede de justiça, os misericordiosos, os que têm um coração puro,
os que promovem a paz, os que sofrem perseguição por causa da justiça.
Todas as oito bem-aventuranças juntas dão a imagem do perfeito discípulo de Cristo.
Em seguida, Jesus usa duas
imagens para mostrar qual é a missão
dos seus discípulos: “ser sal da terra
e ser luz do mundo”. Se os discípulos
forem pobres e misericordiosos, mansos e puros de coração, promotores
da paz e alegres, serão “o sal da terra”
(tempero) para revigorar a humanidade e “a luz do mundo” para que brilhe diante dos homens, vejam as suas
boas obras e glorifiquem vosso Pai
que está nos céus.
Por isso, o espírito que anima

os seguidores de Cristo deve ser diferente e superar o espírito que anima
os doutores da lei e os fariseus, deve
ser uma “justiça maior” a fim de dirigir “a história para a realização de um
mundo novo, onde todos poderão ter
liberdade e vida”. Por meio de seis
exemplos-contrastes Jesus define a
atitude dos seus seguidores perante
a Lei do Antigo Testamento: ofensa
e reconciliação; adultério e fidelidade; juramento e verdade; violência e
resistência. Define, também, com que
espírito deve ser feito os três grandes
exercícios de piedade: dar esmola,
rezar e jejuar. Explica qual deve ser a
atitude perante os bens deste mundo,
como deve ser o relacionamento com
os outros, e com Deus.
Terminando o grande anúncio
do Reino de Deus, Jesus faz algumas
recomendações para guiar a comunidade na vivência e prática da justiça.
Primeiro, assumir concretamente a
regra de ouro: “Tudo o que vocês desejam que os outros façam a vocês, façam você também a eles”. Passar para
a prática: não julgar, saber discernir,
confiar no Pai, não se iludir, ter cuidado com as falsas promessas.
Portanto, quem ouve as palavras de Jesus e as põe em prática, é
como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha e não
sobre a areia. Construir a casa sobre
a rocha é viver de acordo com a justiça do Reino apresentada no Sermão
da Montanha. Construir sobre areia é
ficar na teoria, sem passar para a prática. A fé é uma prática.
“Nem todo aquele que me
diz: Senhor, Senhor, entrará no Reino
do Céu. Só entrará aquele que põe em
prática a vontade de meu Pai, que está
no céu”.
Jayme Rodrigues de Almeida Filho

Vida & Saúde

E

Grão de Bico:
O grão da felicidade

studos indicam que, quando
o assunto é produção de serotonina,
o hormônio do bem-estar, o grão de
bico tem o mesmo efeito que o chocolate no nosso organismo. E tem uma
vantagem: o grão da felicidade é cheio
de proteínas e aminoácidos. É rico em
minerais, ferro, zinco, potássio, manganês, cálcio, magnésio e ácido fólico.
O ferro disponível no grão-de-bico é mais bem aproveitado pelo
organismo do que em outros grãos
similares, como o feijão e a lentilha.
Com relação às proteínas, a valor nu-

tricional é muito superior à das demais
leguminosas, porque essas proteínas
são melhores aproveitadas pelo corpo. Possui ômega 3 e 6, que evitam
doenças circulatórias e coronárias.
Como preparar o grão de
bico?
Escolher os grãos, lavar e
deixar de molho por 8h. Se tiver problemas com gases, retire a casca. Em
uma panela de pressão deixe cozinhar
por 20 minutos.
Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista CRN 3 - 10293
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Balanços Trimestrais da
Comunidade Arca

Conselho de Administração
da Comunidade ARCA de Sorocaba
agradece o apoio de todos os paroquianos da São Paulo Apóstolo, que
muito ajudam a manter as atividades
em prol dos assistidos.
No início deste ano de 2017
fizemos a Campanha de Sócios, promovendo a adesão de novos sócios
que passaram a contribuir mensal-

Social

Resumo do mês de Fevereiro
mente com a Comunidade. Aos interessados, pedimos contatar-nos
através da Secretaria da Paróquia, na
Mesa do Dízimo ou diretamente com
algum membro da ARCA. Que Deus
abençoe a todos e retribua este gesto
de carinho!
Seguem abaixo os balanços
financeiros da ARCA de Sorocaba no
3º e 4º trimestres de 2016.

A

Pastoral Social além
de famílias da comunidade
atendeu seis entidades, entre
elas Arca de Sorocaba, Aliança da Misericórdia, Casa Lar
Bethel, Caps AD, Residência
Terapêutica 1, Residência Terapêutica Mista.
Não podemos nos esquecer
de 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 Fevereiro.
Alimentos
Achocolatado - 10 un./ Açúcar - 30
kg/ Arroz - 114 kg/ Adoçante - 01 lt./
Ameixa seca - 06 pct/ Azeitona - 07
un./ Amendoim Salgado - 06 un. / Arroz com cenoura - 1 pct/ Balas - 03
pct/ Bolacha recheada - 07 pct/ Bolacha salgada - 06 pct/ Café - 07 pct/
Chantili - 06 un./ Chocolate granulado
- 07 un./ Chocolate - 06 un./ Creme de
leite - 06 un./ Coquetel Alcoólico Gaseificado - 06 un./ Doce de figo - 01
un./ Doces diversos - 12 un./ Ervilha 03 lt/ Farinha de mandioca - 06 pct/
Farinha de milho - 11 un./ Farinha de
rosca - 01 un./ Farinha de trigo - 15
pct/ Farofa pronta - 03 pct/ Feijão 35 kg/ Floco de milho - 1 un./ Fubá
- 10 pct/ Gelatina - 10 un./ Geleia de
morango - 07 un./ Goiabada - 04 un./
Lasanha - 06 un./ Leite - 34 l/ Lentilha 01 un./Leite em pó - 06 pct/ Macarrão
- 34 pct/ Maionese - 08 un./ Manjar 06 un./ Milho - 02 lt/ Molho de tomate
- 13 un./ Óleo - 13 l / Panetone - 12

un./ Pirulitos - 06 pct/ Preparo para
almondegas - 01un./ Sal - 10 kg/ Sardinha - 05 lt/ Suco diversos - 13 un./
Tempero - 04 un./ Torrone - 06 un./
Uva passas - 07 un.
Limpeza
Detergente - 01 un./ Sabão em pedra 05 un./ Sabão em pó - 01 un.
Higiene
Absorvente - 02 un./ Fralda geriátrica
- 08 pct/ Papel higiênico - 51 rolos/
Pasta de dente - 15 un./ Sabonete - 30
un./ Perfume - 02 un.
Diversos
Aspirador de pó - 01 un./ Bazar - 54
un./ Batedeira - 01 un./ Bolsa - 07
un./ Brinquedos - 22 pçs/ Cabide - 08
un./ Cinto - 03 un./ Cobertor - 01 un./
Colcha - 02 un./ Copos - 13 un./ Edredom infantil - 01 un./ Jarra - 01 un./
Mala - 01 un./ Palavras cruzadas - 06
un./ Roupas - 2372 peças/ Roupa de
cama - 01 pçs/ Sapatos - 111 pares/
Travesseiro - 01 un./ Utensílios de cozinha - 08 un./ Varal portátil - 01 un./
Zíper - 15 un.
As entidades assistidas precisam desde alimentos, produtos de
higiene pessoal e limpeza.
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o dia 12/03, foi comemorado o aniversário do Grupo de Jovens
– DISPA, que há 38 anos se faz tão
importante na vida dos que passam
por ele, com diferentes gerações, mas
sempre com o mesmo sentido, a união
e o amor em família!
O Conselho Jovem do grupo
reuniu-se para preparar, comprar os
materiais necessários e organizar a
reunião festiva, que contou com um
mural de fotos, escolhidas uma por

Dispa celebra 38 anos de história
uma, desde as primeiras turmas do
grupo até os dias de hoje.
A reunião, mais descontraída,
entrou no clima de festa de aniversário, com balões e uma decoração toda
especial, mostrando a passagem dos
anos e as mudanças ocorridas no grupo, um vídeo repleto de fotos dessa
caminhada, comes e bebes como salgadinhos, bolos e docinhos e muita
música.
O mais importante disso tudo

é o significado desses 38. São 38 anos
chamando, buscando, trazendo, mudando e construindo jovens melhores
e mais santos. E não importa se você
é dos mais velhos, dos mais novos ou
até mesmo se você ainda não participa mas sente vontade, o que prevalece é a união.
Quando todos se juntam, um
fortalece o outro, e dá o seu melhor
por essa família, para que ela continue
crescendo ainda mais e que esses 38

se multipliquem junto com o número
de jovens que levam consigo o fato de
ser um “Discípulo de São Paulo Apóstolo”.
Se você ainda não faz parte
dessa família, junte-se a nós, todos os
domingos às 16h no Salão Paroquial,
estamos de braços abertos para acolher quem vier a nosso encontro. Venha participar dessa linda história.
Ingrid Brito

