Fraternidade e Superação
da Violência
“Vóis são todos irmãos” (Mt 23,8)
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Santo do mês
Editorial

21 de fevereiro

A

Quaresma só pode ser entendida e vivida à luz do Tríduo Pascal da Paixão, Sepultura e Ressurreição de Cristo.
Fundamentalmente o Tríduo
Pascal é a comemoração da morte e
da ressurreição de Cristo, a Cabeça,
e dos cristãos, os seus membros. É
a festa batismal da Igreja. No Cristo
morto e ressuscitado ela celebra o
novo nascimento dos que são batizados e renova a Aliança batismal
dos que já foram batizados. Para esta
festa batismal a Igreja se dispõe pela
penitência: a primeira penitência catecumenal dos que vão ser batizados,
a penitência de conversão dos pecadores e a penitência renovadora dos
que desejam aprofundar sua vida batismal.
Por isso, os dois grandes temas da Quaresma são o batismo e a
penitência: a primeira e a segunda
conversão.
Para isso ela tem sua linguagem, seus exercícios de conversão,
seus ritos. A Igreja se abre à pregação
de Cristo; acompanha sua vida pública, para com ele subir a Jerusalém e
com ele morrer e ressuscitar na Se-
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S

mana Santa e na Páscoa.
O primeiro Domingo apresenta sempre o Evangelho das tentações de Jesus nos quarenta dias de
jejum e oração no deserto. Esta luta
do cristão contra o mal, a exemplo de
Cristo, só tem sentido à luz da ressurreição. Por isso, no segundo domingo, temos o Evangelho da Transfiguração. Os domingos seguintes são
diversificados: O
Ano A apresenta o tema do Batismo
com suas exigências. Os Anos B e C
levam a aprofundar o tema da penitência, para que catecúmenos e batizados possam viver a festado Batismo no Tríduo Pascal.
Abraço fraterno,
Pe. Paulo Gonzales

São Pedro Damião
Doutor da Igreja

ão Pedro Damião,
Bispo e Doutor da Igreja.
Nasceu em Ravena, Itália no
ano de 1907. Marcado desde
cedo pelo sofrimento porque
perdeu os seus pais, foi morar e viver com seu irmão. No
amor e no acolhimento, São
Pedro Damião pode discernir
a sua vocação.
Oração e penitência,
algo que sempre acompanhou a vida de Pedro Damião;
e algo que também precisa
nos acompanhar constantemente. Discerniu sua vocação
à vida religiosa e entrou para
a Ordem dos Camaldulenses,
no mosteiro de Fonte Avellana, na Úmbria, onde religiosos austeros levavam vida de
eremitas.
Diante das regras e do que
ele via e percebia, era preciso uma
renovação a começar por ele. Ao se
abrir a ação do Espírito Santo, ao ser
obediente às regras, outros também
foram se ajuntando a Pedro Damião,
fundaram outros mosteiros e deram
essa contribuição.
A renovação de qualquer ins-

tituição passa pela renovação pessoal,
e também é válido para os tempos de
hoje. As reclamações, as acusações, as
rebeliões nada renovam, mas a decisão pessoal, a abertura a Deus, isso
sim, pode provocar, como provocou
na vida e na história de São Pedro Damião, uma renovação.
Deus pediu mais, e ele foi servir de maneira mais próxima a hierarquia da Igreja, sendo conselheiro de
um Papa. Foi Bispo de Óstia, lugar perto de Roma, e também foi escolhido
como Cardeal. Algo que marcou a sua
história.
São Pedro Damião, sua própria vida nos aconselha a oração, a penitência e ao amor que se compromete com a renovação dos outros, pois a
partir da renovação pessoal, nós também ajudamos na renovação do outro
e das instituições.
A Igreja precisa ser renovada constantemente, para isso somos
chamados a nossa renovação pessoal,
a conversão diária. Peçamos a intercessão do santo de hoje que foi Bispo,
Cardeal e Doutor da Igreja.
São Pedro Damião, rogai por nós!
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Medo. coragem e ação
Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
							

A

não
consciência é própria de
pessoas irresponsáveis, infantis. Muitas
vezes confundem vitalidade com inconsciência e obstinação.
Quantas vezes sou levado a fazer
uma pessoa raciocinar, de algum modo,
inquirir sobre os motivos, as razões de
seu comportamento,
de uma atitude, de
uma palavra, de uma
intervenção, de um julgamento...
Como resposta não encontro senão
uma obstinada réplica negativa, uma
rejeição, mas nunca junto com um
raciocínio, uma motivação.
Quando, por exemplo, assistimos a um ato de bravura perigoso
para quem o realiza e para outras
pessoas, tomamos isto como coragem?
Coragem não é não ter
medo.
Não ter medo é irresponsabilidade. E não é próprio de pessoas
corajosas, e sim das inseguras.
O não ter medo é próprio
daqueles que não têm consciência da
própria existência; é próprio daqueles que não querem ver a realidade.
Muitos escondem no não ter medo,
seu receio de enfrentar a realidade.
Fogem dela exatamente porque estão receosos.
Podemos, pois, dizer que
quem nunca tem medo, ou finge não

ter, ou é um inconsciente ou é um
medroso. Paradoxalmente, o não ter
medo é próprio dos medrosos.
O não ter medo e o tê-lo
em demasia são duas faces de uma
mesma moeda. Em ambos os casos,
encontramo-nos diante de um indivíduo que não quer crescer, não quer
existir, que ainda não entendeu o que
é a vida, o que é a pessoa. Numa palavra, que não está consciente.
Não tem consciência de si,
não conhece os próprios limites, os
próprios desejos, as próprias aspirações, os próprios defeitos e também
as próprias qualidades, as próprias
capacidades. Sem nos esquecer jamais de que somos, como já disse,
criaturas "divinas" e, por conseguinte,
como qualidades, além de com defeitos, mas que mesmo assim existimos.
E só o fato de existir tem um preciso
significado para nós e para todos. De
fato, somos únicos e irrepetíveis.

A Santa Missa parte por parte

D

aremos, então, continuidade à
nossa catequese sobre a missa parte por
parte. Seguimos com os RITOS INICIAIS.
Irá começar a Celebração! É
o nosso encontro com Deus, marcado
pelo próprio Cristo, que, no fim da Ceia,
disse aos discípulos: “Fazei isso em memória de mim” (cf. Lc 22, 19). Toca-se o
sino (anunciando o início da celebração),
quando, portqanto, devemos cessar a
oração individual (SIM, deveríamos estar
em oração com Deus ou em SILÊNCIO)
para começar a oração oficial da comunidade. Jesus é o ORANTE MÁXIMO que
assume a liturgia oficial da igreja e consigo a oferece ao Pai. Ele é a cabeça e
nós, os membros do grande corpo, que
é a Igreja. Por isso nós “incorporamos”
Ele para que nossa vida tenha sentido e
nossa oração seja eficaz.
Já ouvimos nas homilias do padre Paulo as seguintes palavras, de Nosso Senhor Jesus Cristo: “Este povo me
louva com a boca, mas seu coração está
longe de mim” (Mt 15,8; Is 29,13). Estas
duras palavras deixam bem claro como
devemos nos comportar durante a Santa
Missa. Estamos vivendo esta linda Liturgia do início ao fim da Celebração?
Você sabe a diferença entre
Presbitério e Altar? Já para definir, altar,
é o local onde acontece toda a ação de
graças. “É onde recordamos o mistério
do Cristo, que se entregou por nós, que
deu a vida por nós, e em memória disso
que fazemos cada celebração eucarística”. Por isso, é que no centro do Presbitério está o Altar de Cristo e é para ele
a quem nós fazemos reverência durante
toda a celebração. Ambos fazem parte
de uma estrutura ou lugar elevado dentro da igreja. Ali se oferecem sacrifícios
e é um lugar de adoração a Deus. “É um
espaço sagrado e a assembleia está reunida em torno desse Altar, desse Presbitério para celebrar a sua fé”. Seguindo
então, surge o comentarista, cuja função
é ajudar a comunidade a celebrar o Mistério de Deus. Ele inicia convidando a
assembléia a participar da celebração e
procura criar um clima de oração e de fé.
Pede a todos que, de pé, recebam o Presidente da Celebração com os ministros,
mencionando o nome do Presidente.
Em nossa paróquia temos o
costume de, antes dos comentários, refletir através de uma oração, por exemplo, a oração de São Thomas de Aquinomais uma forma de nos aprofundarmos
para nos prepararmos melhor para a Celebração.
Inicia-se o canto de entrada.
Todos já em pé, recebem o Sacerdote

(O Concílio Vaticano II diz que o padre
age “in persona Christi”, isto é, em lugar da pessoa de Jesus Cristo) com seus
acólitos. Todos caminham em direção
ao presbitério. O principal objetivo da
procissão é lembrar os fiéis de que todos são peregrinos neste mundo a caminho da Casa do Pai. Uma fila é formada e estes vão caminhando até o altar.
“Primeiro, nas missas solenes, usa-se
incenso, que vai à frente. Depois vem a
cruz; em seguida os leitores (levando o
Lecionário); os ministros extraordinários
da comunhão (levando o Missal); na sequência, se estiver presente, um diácono
(caso o diácono esteja presente, é dele a
responsabilidade de levar o Missal). Depois, vem o celebrante principal (o presidente, que é o padre, ou se estiver o
bispo)”. Quando não tem incenso, o crucifixo entra em primeiro lugar. A missa é
o sacrifício de Cristo. Então, a cruz vai à
frente já para dar o sentido que estamos
indo para o sacrifício de Cristo, a sua entrega total na cruz. O altar é a cruz de
Cristo, onde celebra-se o Mistério da sua
Paixão e Ressurreição.
Em frente ao Altar, faz uma inclinação profunda e em seguida o sacerdote beija o Altar. O beijo tem um
endereço: não é propriamente para o
mármore do Altar, mas para Cristo, que
é o centro de nossa piedade. Somente
após o beijo todos se posicionam em
seus devidos lugares. Em seguida, em
nossa paróquia, o padre se direciona
para o centro do presbitério, iniciando
com o sinal da cruz e todo o povo faz
com ele, mas sem dizer palavras, apenas
o Amém. Essa expressão “Em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo”, tem
um sentido bíblico. Não quer dizer apenas o “nome”, como para nós ocidentais.
“Nome”, em sentido bíblico, quer dizer
a própria pessoa. Isso significa que nós
iniciamos a missa colocando a nossa
vida e todas as nossas ações nas mãos
da Santíssima Trindade.
Esse “sinal” lembra o nosso
Batismo, quando o padre nos chamou
cada um pelo nome e nos disse: “Nós
te recebemos com grande alegria na
comunidade cristã. Nosso sinal é a cruz
de Cristo. Por isso, eu, teus pais e padrinhos, te marcamos agora com o sinal do
Cristo Salvador!”
Precisamos fazer corretamente
o sinal da cruz, que é um gesto muito
significativo: colocamos a nossa vida debaixo da proteção de Deus e passamos
a agir com o poder do Pai, do Filho e do
Espírito Santo.
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CF 2018
Fraternidade e Superação da Violência

N

Paroquianos visitam Basílica Nossa
Senhora do Rosário, em Caieiras,
pertencente aos Arautos do Evangelho
Catequese

Queridos pais, a paz de Jesus!
A catequese, na nossa Paróquia, retornará dia 21/02 (quarta-feira das 18h15min às 19h15min) e 24/02 (sábado - em
dois horários a escolher: das 9h30min às 10h30min ou das
10h30min às 11h30min).
As inscrições para novos catequisandos serão realizadas
nos mesmos dias.
Qualquer dúvida, entrar em contato com a coordenadora
da catequese, a Rosana.
Fiquem com Deus e nos vemos nas missas, que é a catequese das catequeses!

a Quarta-feira de Cinzas não
só começa a Quaresma, mas também
é lançada a Campanha da Fraternidade 2018, com um tema bem atual: Fraternidade e Superação da Violência.
O lema, apoiado na bíblia, complementa o motivo da escolha. Retirado
do Evangelho de Mateus, capítulo 23,
ressalta: "Vós sois todos irmãos”.
O lançamento da campanha
se dá junto à Quaresma, período de
40 dias (até 29 de março) em preparação à data mais importante do ano católico, a Páscoa, que lembra a paixão,
morte e ressurreição de Jesus Cristo.
Esse período é quando se exercitam o
jejum, a esmola e a oração. A contagem se inicia sempre na Quarta-Feira
de Cinzas, com a celebração da missa
de imposição das cinzas na testa dos
fieis.
As cinzas, oriundas da queima
dos ramos do Domingo de Ramos anterior, são símbolo de reconhecimento

da própria fragilidade e mortalidade
humana.
O papa Francisco deixou uma
mensagem para nortear a igreja nesse Tempo. Em seu texto, entre outras
explicações, ensinou que “dedicando
mais tempo à oração, possibilitamos
ao nosso coração descobrir as mentiras secretas, com que nos enganamos
a nós mesmos, para procurar finalmente a consolação em Deus”.
Quanto à prática da esmola, o
papa disse que ela “liberta-nos da ganância e ajuda-nos a descobrir que o
outro é nosso irmão”. E, por fim, afirmou que o jejum “tira força a nossa
violência, desarma-nos, constituindo
uma importante ocasião de crescimento”.
O cartaz da CF 2018 representa a multiplicidade da sociedade brasileira. No cartaz podemos ver várias
pessoas de diversas idades e etnias
com as mãos dadas.
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Quarta-Feira de Cinzas marca
o início da Quaresma

Social

A

Resumo - Mês de Janeiro

Pastoral Social além de famílias da comunidade atendeu as
entidades Residência Terapêutica 1 e
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 Janeiro.

A

Quarta-feira de Cinzas foi instituída há muito tempo na Igreja; marca o início da Quaresma, tempo de penitência e oração mais intensa. Para os
antigos judeus se sentar sobre as cinzas já significava arrependimento dos
pecados e volta para Deus. As Cinzas
bentas e colocadas sobre as nossas
cabeças nos fazem lembrar que vamos
morrer; que somos pó e que ao pó da
terra voltaremos (cf. Gn 3, 19) para que
nosso corpo seja refeito por Deus de
maneira gloriosa para não mais pere-

Alimentos
Achocolatado - 05 un./ Açúcar - 5 kg/
Arroz - 53 kg/ Doces - 01 saquinho/
Azeitonas - 03 pct/ Bolachas - 06 pct/
Café - 04 pct/ Chocotone - 03 un./ Farinha de mandioca - 02 pct/ Farinha de
trigo - 06 pct/ Farofa pronta - 05 pct/
Feijão - 14 kg/ Fubá - 01 pct/ Gelatina
- 06 un./ Leite - 09 l/ Leite em pó -

04 pct/ Macarrão - 17 pct/ Milho - 01
un./ Molho de tomate - 08 un./ Óleo
- 06 l./ Panetone - 03 un./Patê de Perú
- 01 un./ Sal - 06 kg/ Sardinha - 04 lt/
Vinagre - 01 un./ Tempero - 02 un.
Limpeza
Palha de aço - 02 pct/ Sabão em pedra - 10 un.
Higiene
Escova de dente - 04 un./ Fralda geriátrica - 11 pct/ Papel higiênico - 48
rolos/ Pasta de dente – 10 un./ Sabonete - 16 un./ Shampoo - 03 un.
Diversos
Almofadas - 03 un.
As entidades assistidas precisam desde alimentos, produtos de
higiene pessoal e limpeza.

cer.

Em sua homilia, Pe. Paulo destacou que penitência não é tristeza,
mas sim alegria de poder fazer um
aprofundamento para um autoconhecimento, descobrindo assim quem somos."Devemos repensar e refletir sobre o real sentido da vida. Para onde
você quer ir? Se estamos aqui, é porque não estamos peridos. Contudo,
qualquer caminho serve para quem
está perdido", pontuou.

Vida & Saúde

Curiosidades sobre
as frutas desidratadas

S

aborosas, nutritivas e
práticas. As frutas desidratadas
podem fazer parte de uma alimentação balanceada, trazendo benefícios ao organismo:
- São ricas em antioxidantes, fibras, minerais e vitaminas;
- Possuem baixo teor de sódio
e gorduras;
- O processo de desidratação retira a
água do interior da fruta, facilitando
seu armazenamento, vida útil, transporte e potencializando o sabor;
- A melhor opção para incluí-las no
cardápio é entre as principais refeições como, os lanches intermediários;
- Seus principais benefícios são: auxiliam no funcionamento intestinal,
influenciam positivamente na gestação, previnem complicações cardiovasculares, reduzem o risco de
alguns tipos de câncer;

- Consuma com moderação e equilíbrio! Em média 30g de fruta desidratada tem 90 cal;
- Prefira as frutas desidratadas naturalmente, evite as glaceadas e cristalizada que, durante o processo recebem adição de açúcares e xarope de
glicose.
Laís Yuki Kamia
Nutrição Clínica Funcional e
Oncologia Clínica
CRN 35503
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Dispa retoma suas atividades

N

o dia 28 de janeiro passado,
num clima de muita alegria, retomando as suas atividades, cerca de 40 jovens do Dispa prestigiaram a reunião
que agora passa a ser às 17hs.
Com muita musica, dinâmica
e outras atividades, a Comunidade
Jovem fez a comemoração dos aniversariantes do mês durante o café, e
iniciaram a confecção do cronograma
do primeiro semestre.
Este ano o Dispa terá várias
atividades, tais como a festa de aniversário de seus 39 anos de existência
em março; o bingo (show de prêmios)

Dispa convida todos os jovens
para a sua festa

em abril; tapete de Corpus Christie em
maio; atividades da festa junina no
início de julho; além de um Acantonamento em junho, e toda a preparação
do quadragésimo Torneio Bíblico da
Arquidiocese que iremos sediar.
Com isso, convocamos todos
os jovens para que retomem conosco
todas as atividades, e é claro, contamos com toda comunidade também, a
fim de que tenhamos uma plena participação de nossa Paróquia!
Alexandre Rodacki

N

o dia 10 de março, sábado,
a Comunidade Jovem Dispa fará sua
festa de aniversário de seus 39 anos
de existência, e terá como tema “A
Festa do Neon”. A Comunidade jovem
JUF – Juventude Unida Franciscana”
da Paróquia Santa Rita também estará
presente.
A festa será no salão da Paróquia e se iniciará as 19:30 (após a missa)e se encerrará às 23 hs. Para participar, os jovens deverão levar um prato
de salgado e um quilo de alimento.
Haverá maquiagem na entrada para
as jovens que quiserem utilizá-las
Todos os jovens que partici-

pam do dispa, ou participaram estão
convidados. Para a festa, pede-se que
o traje seja roupas brancas ou com
neon.
Durante a festa, além de muita musica, haverá homenagens e um
teatro apresentado pelo grupo de Teatro “Que Benção” da Comunidade Jovem Dispa.
Os jovens interessados poderão tirar suas duvidas nas missas da
Comunidade Jovem, que acontecem
nos domingos às 19 hs.
Alexandre Rodacki

