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P

ara cada cristão, o Natal
deve transformar-se em epifania. Diz
o Prefácio desta Solenidade: "É nosso dever entoar um cântico em vosso
louvor, porque hoje, para iluminar
todos os povos, revelastes o mistério de nossa salvação, fazendo vosso
Filho aparecer em nossa carne mortal para renovar-nos na glória da sua
imortalidade".
Os sábios do Oriente à procura do Messias representam todos
os homens e cada um de nós. Envoltos nas trevas também nós caminhamos à procura de algo mais, que
nos é revelado na bondade de Deus.
Como eles, também nós somos guiados por uma estrela. E são muitas
estas estrelas. A estela da Palavra de
Deus, a estrela das obras da criação,
a estrela da fé, a estrela da Igreja, dos
Sacramentos, a estrela do amor dos
nossos irmãos, todos eles guias que
nos conduzem a Belém, ao encontro
do Salvador. E a verdadeira estrela, o
Sol que ilumina nossa vida, quando
então todas as demais desaparecem
no seu brilho, é o próprio Cristo que
ilumina o nosso caminho de volta,
para as missões que nos são confia-
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das neste mundo.
É preciso que, celebrando a
Festa da Epifania, nos deixemos guiar
por estas estrelas, para que também
nós possamos em nossa vida encontrar o Salvador e colocar a seus pés
aquilo que temos de mais precioso,
a nossa própria vida. Se por um lado
nós somos guiados e conduzidos
pela estrela, por outro, recebemos a
missão de tornar-nos outras tantas
estrelas que iluminem e guiem nossos irmãos à procura do Messias. É
isto viver o mistério da Epifania.
Abraço Fraterno,
Pe. Paulo Roberto Gonzales

Conversão de São Paulo

apóstolo dos gentios e das
nações nasceu em Tarso. Da tribo de
Benjamim, era judeu de nação. Tarso
era mais do que uma colônia de Roma,
era um município. Logo, ele recebeu
também o título de cidadão romano.
O seu pai pertencia à seita dos fariseus. Foi neste ambiente, em meio a
tantos títulos e adversidades, que ele
foi crescendo e buscando a Palavra de
Deus.
Combatente dos vícios, foi
um homem fiel a Deus. Paulo de Tarso
foi estudar na escola de Gamaliel, em
Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la
em prática. Nessa época, conheceu o
Cristianismo, que era tido como um
seita na época. Tornou-se, então, um
grande inimigo dessa religião e dos
seguidores desta. Tanto que a Palavra
de Deus testemunha que, na morte de
Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja, ele fez questão de segurar as capas
daqueles que o [Santo Estevão] apedrejam, como uma atitude de aprovação. Autorizado, buscava identificar
cristãos, prendê-los, enfim, acabar
com o Cristianismo. O intrigante é que
ele pensava estar agradando a Deus.
Ele fazia seu trabalho por zelo,
mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava
a verdade, mas fechado à Verdade En-

carnada. Mas Nosso Senhor veio para
salvar todos.
Encontramos, no capítulo 9
dos Atos dos Apóstolos, o testemunho: “Enquanto isso, Saulo só respirava
ameaças e morte contra os discípulos
do Senhor. Apresentou-se ao príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes cartas
para as sinagogas de Damasco, com o
fim de levar presos, a Jerusalém, todos
os homens e mulheres que seguissem
essa doutrina. Durante a viagem, estando já em Damasco, subitamente o
cercou uma luz resplandecente vinda
do céu. Caindo por terra, ouviu uma
voz que lhe dizia: ‘Saulo, Saulo, por
que me persegues?’. Saulo então diz:
‘Quem és, Senhor?’. Respondeu Ele:
‘Eu sou Jesus, a quem tu persegues.
Duro te é recalcitrar contra o aguilhão’. Trêmulo e atônito, disse Saulo: ‘Senhor, que queres que eu faça?’
respondeu-lhe o Senhor: ‘Levanta-te,
entra na cidade, aí te será dito o que
deves fazer'”.
O interessante é que o batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil ao
Espírito Santo.
Hoje estamos comemorando
o testemunho de conversão de São
Paulo. Sua primeira pregação foi feita
em Damasco. Muitos não acreditaram
em sua mudança, mas ele perseverou e se abriu à vontade de Deus, por
isso se tornou um grande apóstolo da
Igreja, modelo de todos os cristãos.
São Paulo de Tarso, rogai por nós!
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Desejo e Vontade

Liturgia

Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
							

E

m nossa caminhada rumo ao
objetivo, além de coragem na ação, devemos levar em conta
também o desejo e a
vontade. Estes nunca
devem estar separados.Separados, produzem efeitos negativos.
Juntos,
ao
invés, possuem um
efeito multiplicador,
uma força nova e poderosa, a constância, a perseverança,
a determinação.Quem é perseverante sempre vence, em qualquer lugar.
Nos momentos difíceis, a coragem
com que iniciamos a luta, que nos fez
dar o primeiro impulso, não poderá
fazer muita coisa se não for sustentada ao longo do tempo.
Tudo acontece com o tempo, e não aqui e agora. Querer tudo e
logo é próprio de crianças e também
daqueles que ainda não entenderam
a vida.
A vida é um caminho, um
processo, um fluir, um percurso.
Nunca devemos vivê-la como se fosse constituída de pontos isolados ou
de episódios sem nexo entre si.
Não é possível curar-se psiquicamente ou chegar à serenidade,
à felicidade, com uma varinha mágica, com um milagre, subitamente.
Quem quer atingir tudo isso
apressadamente é porque não quer
sofrer, não quer viver. Pelo contrário,
desconfio das curas fáceis. Não duram. São sempre ilusões. Dão a im-

pressão de que estamos bem, mas
diante do primeiro obstáculo, da primeira dificuldade, do primeiro insucesso, vem uma recaída.
A serenidade psíquica, o
sentir-se bem por dentro, é um caminho, uma viagem, nunca será algo
isolado e jamais provém do que está
fora de nós.
Por conseguinte, a cura deve
ser procurada, desejada, ajustada,
construída dia a dia; deve tornar-se
um modo de viver, uma escolha, um
estilo de vida.
Não há outro caminho. Não
existem atalhos. A serenidade psíquica não admite improvisações. Não
existe uma pílula de felicidade.
O desejo é importante, vital.
Mas para mantê-lo é preciso constância e determinação. Sem constância, o desejo ficaria só, e logo se
desfaria.
A ação sustentada pela constância e pela determinação sempre
cria algo de útil. Dá-nos a sensação
de estar vivendo, agindo.

I

A Santa Missa parte por parte

niciemos nossa leitura
com uma reflexão: “No meio
do caminho havia uma pedra.
Aparentemente uma simples
pedra. Os que passavam tropeçavam nela. E ela ia rolando
para frente e para trás. Um dia
alguém parou, pegou aquela
pedra e a limpou da poeira.
Então, viu que era uma pedra
preciosa.” A Santa Missa é semelhante a essa pedra. Não
que ela seja suja, mas os nossos olhos estão cobertos de
poeira da ignorância ou do preconceito, o que nos impede de ver a missa
tal qual ela é, na pureza de sua origem
divina e na beleza de seu mistério. A
Santa Missa, vivida segundo o pensamento de Deus, tem a força de transformar a nossa vida. Ela deixaria de ser
um desgastado preceito para se tornar
a pérola rara de que fala o Evangelho.
MAS NINGUÉM AMA O QUE NÃO CONHECE. Por isso, iremos refletir, para
ajudá-lo no conhecimento e na vivência da Santa Missa.
Como estamos vivendo a
“nossa Missa”? Deus quer amigos e
não escravos. O escravo obedece, o
amigo ama e participa. Às vezes fazemos muitas coisas sem saber porquê.
Principalmente quando se trata de religião. Muitos confundem fé com superstição. Agora eu pergunto a você,
por que vai à missa? Vai para cumprir
preceito ou para adorar a Deus? A
Celebração Eucarística é muito mais
que uma oração. Precisamos conhecê-la melhor. Pode ser que muita gente não entenda o rito da missa. Fica
meio “perdido” dentro da celebração.
Por isso irei apresentar para vocês um
roteiro da missa. É claro que este roteiro não é o mais importante, mas é
o primeiro passo para começarmos a
compreender melhor a celebração. Ela
se divide em 4 partes: ritos iniciais, liturgia da palavra, liturgia eucarística e
ritos finais. Falarei sobre cada um ao
longo dos meses.
Neste texto darei uma ênfase para um simples e tão importante
gesto que devemos fazer, não apenas para entrarmos na casa de Deus,
mas para nosso dia-a-dia: o SINAL DA
CRUZ. Sim, se soubéssemos o poder
que tem este gesto, o faríamos com
mais fé e respeito.
É domingo, dia do Senhor,

que alegria! Vamos à missa! Entremos
com respeito. Junto á porta há um
tapete para limpar os pés. Não podemos levar sujeira para casa de Deus.
O Senhor disse: “Moisés, tira a sandália, porque o lugar onde pisas é santo!” (Ex 3,5). Nada de toco de cigarros,
nem balas ou chiclete. Lá no altar está
o sacrário. Aí mora o dono da casa. A
luzinha vermelha é sinal da presença
de Jesus, o Deus vivo, no pão consagrado. Por isso, ao entrar na igreja,
DEVEMOS fazer a genuflexão, isto é,
dobrarmos o joelho até tocar o chão. É
um gesto de adoração ao Senhor. Diferente de quando a Luz está apagada.
Nesta ocasião fazemos apenas uma
inclinação como forma de respeito à
casa de Deus.
A pessoa de fé entra na igreja alguns minutos, antes de começar
a missa, para se preparar e participar
melhor. Ela se coloca na presença de
Deus e se desliga (o celular também)
das preocupações que podem distraí- la: “O Senhor é a minha luz e a
minha salvação; de quem terei medo?
O Senhor é a segurança da minha
vida; frente a quem temerei?”. (Sl 27
ou 26,1). Que alegria estar na igreja! É
um lugar de paz. Jesus disse: “Minha
casa é casa de oração” (cf. Lc 19, 46).
Pensemos nisto, vou à missa para louvar e adorar a Deus. Na nossa paróquia temos a graça de tê-Lo exposto
uma hora antes de iniciar a celebração, em nossa capela. Quantas vezes
fomos á capela para um simples: - “olá
meu Senhor” ou, “obrigado por estar
junto de mim”. Entramos na casa de
Deus e o ignoramos. Lembre-se Deus
quer amigos e não escravos.
Continua na próxima edição...
Pablo Macedo
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DISPA visita Casa Santa Rita
em clima de Natal

Vida & Saúde

O

Azeite

leo com perfil lipídico excelente por ter atividade antioxidante
e anti-inflamatória, auxiliar no controle do colesterol e prevenir doenças cardiovasculares e até mesmo
alguns tipos de câncer (quando associado à uma alimentação saudável).
Na prateleira do supermercado todos parecem iguais. Como
escolher o azeite de acordo com
todos os benefícios que ele pode
proporcionar a sua saúde?
Confira as dicas:
- Tipo: extravirgem (retirado da primeira prensa das azeitonas);
- Acidez: 0,5% (quanto menor a acidez, melhor a qualidade do azeite);
- Embalagem: deve ser escura para
evitar a oxidação de alguns compostos;
- Armazenamento: após aberto

A

o longo do ano passado, a Comunidade Jovem Dispa fez visitas mensais à Casa de Repouso Santa Rita, com o objetivo de entreter os idosos que ali
vivem e também dar aos mais novos a possibilidade de aprendizado com os
mais velhos. E no dia 16 de dezembro ultimo, os jovens estiveram por lá novamente. Esperada tanto pelos idosos que vivem lá quanto pelos jovens, a visita
teve um clima especial natalino, com direito a panetone, música e interação!!

deve ser armazenado bem vedado,
em local com pouca luz e de preferência na geladeira.
Dra. Lais Yuki Kamia
CRN 35503
Nutricionista
Clínica Funcional e
Oncologia Clínica

Curtas do Dispa
Alexandre Rodacki
										
						‘‘				
- Atenção Comunidade Jovem do o XXXIX Torneio Bíblico da Diocese
						
Dispa! reiniciaremos nossas ativida- que sediaremos; auxílio ao evento
des no dia 21 de janeiro, com nossos
habituais encontros em novo horário: às 17 hs, seguidos da missa às 19
hs. Esperamos encontrar todos nesta
reabertura!
- E o "parabéns" vai a diversos jovens
do Dispa que passaram no vestibular e se tornaram acadêmicos! Que
Deus abençoe essa galera que em
breve tornar-se-á a nova geração de
profissionais de nossa Paróquia!!
- E Como adiantamos na última edição, nossos trabalhos deste ano serão
muitos e dependerão da colaboração de todos! Só no primeiro semestre teremos : a festa de aniversário da
Comunidade Jovem que acontecerá
em março; nossa preparação para o
encontro (retiro) que está agendado
para junho; início dos trabalhos para

do show de prêmios (bingo) em abril;
confecção do tapete em Corpus
Christi; participação na festa junina
da Paróquia em julho, além das mensais visitas à Casa Santa Rita.
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Pastoral do Empreendedor retoma
os encontros a partir de fevereiro

A

Pastoral do Empreendedor
no final do ano de 2017 realizou sua
ultima reunião de planejamento e discernimento para o rumo a ser tomado em 2018. Nesta reunião, iluminada
pelo Espirito Santo e com as orientações do Conselho Nacional da Pastoral, primeiramente decidiu-se sobre a
Realização de uma Missa mensal para
o Empreendedor, onde ficou agendada para toda 2ª quarta-feira de cada
mês, sendo a primeira missa de 2018
dia 07/02/2018, as 19:30, em nossa
Igreja.
Ficou decidido que nossas
reuniões serão voltadas para a Espiritualidade do Empreendedor, sendo
nossas Reuniões fixas sempre as terceiras terças-feiras de cada mês, sendo a primeira reunião dia 20/02/2018.
Neste primeiro semestre, estudaremos o Livro As Sete Virtudes do
Líder Amoroso, de autoria do Padre
João Carlos de Almeida, Editora Canção Nova.
Padre João Escreve em um artigo sobre o livro: “ Ao propor a lide-

rança amorosa, como caminho para a
gestão de negócios, precisamos, antes
de tudo, saber exatamente do que estamos falando. “Amor” é uma palavra
desgastada pelo tempo, pelo uso e
pelo abuso. Aquilo que significa "quase tudo" pode não significar "quase
nada". Faço apenas duas advertências:
amor não é apenas sentimento nem
se resume em práticas de caridade.
Os líderes amorosos devem possuir
sete virtudes que descobri em meio a
muito estudo, são elas: comunicação,
confiança, solidariedade, paciência,
discrição, honestidade e resiliência”.
Convidamos a todos os Interessados em participar conosco,
quer receber informações de nossa
Pastoral podem passar seu contato
para
alexandrewodevotzky@gmail.
com, telefone 15-32124813, falar com
Alexandre Wodevotzky ou curtir nossa Pagina do Facebook Pastoral do
Empreendedor - Paróquia São Paulo
Apóstolo - Sorocaba/SP.

Social

A

Resumo - Mês de Dezembro

Pastoral Social além de famílias da comunidade atendeu cinco
entidades, entre elas Arca de Sorocaba, Aliança da Misericórdia, ANG –
Associação Nova Geração, 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 Dezembro.
Alimentos
Achocolatado - 18 un./ Açúcar - 40
kg/ Arroz - 122 kg/ Aveia em flocos 02 un./ Azeitonas - 03 pct/ Balas - 03
pct/ Bolachas - 20 pct/ Café - 17 pct/
Champanhe - 06 un./ Farinha de mandioca - 01 pct/ Farinha de milho - 08

un./ Farinha de trigo - 21 pct/ Farofa
pronta - 11 pct/ Feijão - 35 kg/ Fubá
- 10 pct/ Gelatina - 14 un./ Goiabada
- 07 un./ Leite - 24 l/ Leite em pó - 19
pct/ Macarrão - 69 pct/ Maionese - 03
un./ MassaMassa para bolo - 04 un./
Molho de tomate - 25 un./ Óleo - 26
l./ Sal - 14 kg/ Sardinha - 12 lt/ Vinagre - 03 un./ Tempero - 03 un./ Uva
passas - 03 pct.
Higiene
Algodão - 02 pct/ Aparelho de barbear - 02 un./ Condicionador - 01 un./
Cotonete - 01 un./ Escova de dente 06 un./ Fralda Infantil - 02 pct/ Fralda
geriátrica - 06 pct/ Gel de cabelo - 01
un./ Lenço Umedecido – 02 un./ Papel
higiênico - 60 rolos/ Pasta de dente 29 un./ Sabonete - 21 un./ Shampoo
- 01 un.
As entidades assistidas precisam desde alimentos, produtos de higiene
pessoal e limpeza.

Sacolinha de Natal 2017
Prestação de contas
Caixas de Bombom - 13
unidades
Roupas - 1980 peças
Fitilhos - 20 rolos
Gastos:
Brinquedos - R$ 8.525,85
Embalagens - R$ 402,96
Bombons - R$ 3.654,00
Estacionamento - R$ 33,00
Total de gastos : R$
12.615,81
Saldo: R$ 2.600,14
Total de Sacolinhas de Natal distribuídas: 633

Alexandre Wodevotzky

Entidades beneficiadas:
ARCA - 16 atendidos
ANSPAZ - 213 atendidos
ANG - 15 atendidas
CEFAS - 69 atendidos
CRECHE DEUS MENINO - 300 atendidos
Residência Terapêutica - 20 atendidos.
Arrecadado:
Foram distribuídos 500 envelopes.
Retornaram 313 envelopes.
Total arrecadado: R$ 15.216,00
Doações:
Recebemos doações de

Carla Bottura
Pastoral Social
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Santa Maria, Mãe de Deus

Natal do Senhor

"

Hoje na cidade de Davi nasceu para nós um Salvador, que é o
Cristo Senhor.” Com grande alegria,
a Paróquia celebrou o Natal de Jesus,
agradecendo e pedindo para que o
renascimento também aconteça em
nossos corações.
Em sua homilia, Pe. Paulo
Gonzales destacou que a graça se manifestou trazendo salvação e vida para
todos, com a possibilidade de uma
vida diferente, na qual devemos bus-

car. “Esta graça nos traz a salvação e
nos ensina a abandonar a impiedade
e as paixões mundanas, ajudando-nos
a viver com justiça, equilíbrio e piedade”, refletiu.
“Que compreendamos o amor
e celebremos a verdade, formando assim a comunidade de fé, sabendo fazer
escolhas, sendo audacioso e multiplicando os talentos, sempre buscando
equilíbrio, justiça e piedade”, concluiu.

C

omo um ciclo, encerramos
mais um ano e ao mesmo tempo nos
preparamos para o início do outro.
Momento oportuno para agradecermos a Deus pelo que ano que tivemos
e pedir pelo ano que se inicia.
Com a Santa Missa da Solenidade de Maria, Mãe Deus, tivemos a
oportunidade de refletir e ao mesmo
tempo optar por mudanças para que
2018 realmente seja novo.
Pe. Paulo afirmou que durante
o ano novo, sem dúvidas, cometeremos erros, mas com humildade podemos recomeçar o caminho.
“Devemos ter um propósito
diferente, viver com bom senso, bus-

cando um rumo e uma direção para
viver”, disse.
Através disso, temos Maria
como modelo daquela que medita,
entende, discerne e dá forma ao Filho
de Deus, com um papel importantíssimo como modelo de Fé.
Finalizou desejando que tenhamos a oportunidade de meditar
qual é o sentido da vida durante o ano
novo, da nossa existência, da nossa
comunhão e da nossa fraternidade.
“Que nós sejamos promotores
da paz, é fundamental que você faça
acontecer, não espere que a paz venha, ela já está aqui e precisa mexer
com você”, concluiu.

