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Santo do mês

Editorial

25 de dezembro

C

elebremos o Natal percebendo-o como um tempo novo,
onde a vida, que é Jesus, quer nascer novamente em nós.
Nesses dias, de um lado,
somos bombardeados pelas propagandas veiculadas na mídia, incitando a população a ir às compras,
conseguindo assim criar um espírito
consumista, lembrando que para
muitos essa é uma época do ano
oportuna para negócios.
E inegável que nós cristãos
também acabamos entrando no
esquema proposto pela sociedade
consumista. O Natal no Brasil pouco
difere de outros países: reúne-se a
família, trocam-se presentes junto
à árvore de natal, mas aqui é bom
lembrar que dar um presente para
alguém é querer estar presente na
vida dessa pessoa como verdadeiro
cristão.
Aqui em nosso país, por
conta de tanta miséria, muitos brasileiros não sabem o que é Natal, enquanto troca de presentes, comida
e bebida. Celebremos o Natal, recordando o nascimento de Jesus, e
Jesus não é uma tradição anual, não
é um mito, não é uma fábula. Ele é
parte verdadeira da nossa história
humana.
O sentido teológico da vinda de Cristo não destrói por si só a
moldura festiva e a poesia do Natal,
mas a redimensiona e a coloca em
seu justo contexto: “Jesus que nasce
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Natal do Senhor
Celebração do Nascimento de Jesus
é a Palavra de Deus que se faz carne”.
Celebremos, então, o Natal
percebendo-o como um tempo de
aprofundar, contemplar e assimilar
o Mistério da Encarnação do Filho
de Deus; como tempo de reconciliação, quando devemos afastar de
nós o ódio, o rancor, o ressentimento e a inveja; tempo de recuperar os
princípios da vida cristã, refletindo
o verdadeiro significado do Natal,
sempre muito evocado, porém pouco meditado; tempo de compreender que Deus armou sua tenda entre
nós; o céu desceu à terra. Por amor
do Pai fomos contemplados com o
maior presente: Jesus na gruta de
Belém. Que possamos estar atentos para a graça de Deus, que nos
ensina a abandonar a impiedade e
as paixões mundanas e a viver neste
mundo com equilíbrio, justiça e piedade, aguardando a feliz esperança
e a manifestação da glória do nosso
grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. (Tito 2, 11-13)
Natal é tempo de chegar até
os irmãos e irmãs, amigos e amigas,
para simplesmente dizer-lhes, tendo
Cristo no coração: Feliz Natal! 		
Feliz nascimento da verdadeira vida dentro de você, Jesus!
Forte abraço!
Pe. Paulo Roberto Gonzales

A

companhemos o testemunho da Palavra de Deus a
respeito
deste
acontecimento
que transformou
a história da humanidade:
“…José
subiu da Galileia,
da cidade de Nazaré, à Judeia, à
Cidade de Davi,
chamada
Belém, porque era da casa e família de
Davi, para se alistar com a sua esposa Maria, que estava grávida. Estando
eles ali, completaram-se os dias dela.
E deu à luz seu filho primogênito, e,
envolvendo-o em faixas, reclinou-o
num presépio; porque não havia lugar
para eles na hospedaria. Havia nos arredores uns pastores, que vigiavam e
guardavam seu rebanho nos campos
durante as vigílias da noite. Um anjo
do Senhor apareceu-lhes e a glória do
Senhor refulgiu ao redor deles, e tiveram grande temor. O anjo disse-lhes:
‘Não temais, eis que vos anuncio uma
boa nova que será alegria para todo o
povo: hoje vos nasceu na Cidade Davi

um Salvador, que é o Cristo Senhor’.”
(Lc 2,4-11)
Por isso hoje celebramos a
eterna solidariedade do Pai das Misericórdias que, no seu plano de amor,
quis o nascimento de Jesus, que é o
verdadeiro Sol, a Luz do mundo. Este
não é um dia de medo e nem de desespero, é dia de confiança e de esperança, pois Deus veio habitar no meio
de nós, e assim encher-nos da certeza
de que é possível um mundo novo.
Solidário conosco, Ele nos quer solidários neste dia de Glória que refulge ao
redor de cada um de nós!
Sendo assim, tudo neste dia
só tem sentido se apontar para o grande aniversariante deste dia: o Menino
Deus! Presépios, árvores, enfeites,
banquetes e os presentes natalícios
representam os presentes que os Reis
Magos levaram até Jesus, mas não são
estes símbolos a essência do Natal. O
importante, o essencial, é que Cristo
realmente nasça em nossos corações
de uma maneira nova, renovadora, e
que a partir daí, possamos sempre caminhar na sua luz solidária deste Deus
Único e Verdadeiro, que nos quer
também solidários uns com os outros!
Vivamos com muita alegria este dia
solidário, que o Senhor fez para nós!

Um Santo Natal para você e
para a sua família!
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Desejo e vontade
Pe. Paulo Roberto Gonzales
									
						
m nossa caminhada rumo ao curas fá‘‘							
objetivo, além de coragem na ação, ceis. Não
							

E

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

duram.
São sempre
ilusões. Dão
a impressão 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.

ENS

Equipes de Nossa Senhora: Missa em
Ação de Graças pelo ano de 2018

N

o dia 10 deste mês o Movimento das Equipes de Nossa Senhora celebrou missa em ação de graças
pelo ano de 2018 aqui em nossa paróquia. Celebrada pelo padre Samuel
Soares da Paróquia Nossa Senhora
Medianeira e concelebradas pelos
padres Wilson Roberto (Padre Nossa
Senhora de Fátima – Sorocaba), padre
Luiz Paulo (Itapetininga) e diácono
Sartorelo.
Preparada com muito carinho
pelos setores de Sorocaba a missa de
posse dos novos casais responsáveis
dos setores e dos novos casais responsáveis de equipe foi um momento especial em agradecimento e ação
de graças pelo ano de 2018. Padre
Samuel lembrou em sua homilia que
temos que sair em missão e fazer a
vontade de Deus. Para isso, precisa-

mos criar intimidade com Ele, na oração temos esse suporte de não nos
distanciarmos e encontrar forças para
caminhada de fé. O casal Responsável
Regional Rose e Rubens, leu uma carta
em agradecimento a todos que colaboram com o Movimento das Equipes
de Nossa Senhora: “Todo chamado
para a responsabilidade é um convite que Jesus nos faz para amar, ao
mesmo tempo Ele nos abençoa com
esta oportunidade, pois aprendendo a
amar mais, conseguimos amadurecer
como pessoas, como casais e como
cristãos”. Que Jesus Eucarístico possa
nos alimentar com fé e esperança no
ano de 2019.
Gerusa Muraro
Equipe Nossa Senhora da Alegria
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Show de Prêmios

o último dia 14 de dezembro, a Paróquia realizou o Show de Prêmios,
no Salão do Lar São Vicente de Paulo. Uma noite de festa e confraternização e
contou com o sorteio de 50 brindes, além do carro Fiat Mobi 0km.
Para participar, os inscritos deveriam estar com o carnê quitado. A ganhadora
do carro foi a paroquiana Isa Moron. Parabéns, Isa!
A Paróquia agradece a todos que colaboraram com o carnê durante
este ano, além da doação dos 50 brindes que foram sorteados no dia do show
de prêmios.
O nosso muito obrigado também a todos os festeiros, que não mediram esforços para organizar essa Campanha em prol da Reforma do Salão.

Catequese realiza confraternização e encerramento das
atividades de 2018

N

Dispa 2018:
Ano de muitas conquistas

Novena de Natal do Dispa

esse ano de 2018 os jovens do Dispa abriram suas casas para receber o
menino o Jesus. A Novena de Natal foi realizada com muita alegria, estiveram
presentes amigos e familiares, uma experiência resgata de nossa história.

P

róximo ao apagar as luzes de
2018, nossa Comunidade Jovem Dispa
encerra seu ano diante de muitas atividades bem sucedidas nas quais participou, promoveu e sediou.
Desde o inicio do ano, mais
precisamente no mês de março, com
nossa festa de 39 anos de existência,
o Dispa já celebrava neste evento
uma confraternização de muita alegria. Foi a "Festa do Neon", balada
muito aproveitada pelos nossos jovens, os quais puderam comemorar
de uma forma diferente uma data tão
importante para nós. Já em seguida,
iniciamos a preparação do tapete de
Corpus Christie, o qual este ano foi
confeccionado para atender todo o
percurso da procissão por onde passou o Santíssimo.
Em paralelo a estas atividades,
já iniciávamos os preparativos para o
nosso Encontro de Jovens, bem como
para o Torneio Bíblico. O encontro de
jovens, ocorrido em Julho, teve em
2018 um formato diferente, no sentido
de privilegiar os jovens já participantes de nossa comunidade, para assim
solidificar as amizades cristãs. Assim,
este encontro que foi denominado
"Encontro dos Amigos em Cristo",
cristalizou as amizades já existentes,
além de dar uma maior maturidade
cristã aos seus participantes.
Nosso próximo evento foi decorar, abastecer e dirigir a barraca da
"Boca do Palhaço" na Festa Julhina de
nossa Paróquia. Sob o clima de copa
do mundo, o Dispa decorou a barraca com as cores e símbolos espanhóis,
além de ficar também, como todo ano,
com a responsabilidade do correio
elegante.
Não bastando estes eventos,
demos prosseguimento aos trabalhos
do quadragésimo Torneio Bíblico da
Diocese de Sorocaba. O Dispa, campão da edição do ano passado, foi
responsável por sediar a edição deste
ano. Foram mais de 400 jovens de 12
diferentes comunidades jovens concorrendo ao prêmio máximo de campeão 2018, além de 150 membros de
paróquia que colaboram de forma direta em 18 equipes de diferentes . Tivemos ainda neste evento o privilegio
de ter conosco a presença de Dom Julio, as bençãos e direção espiritual de
nosso Pároco Padre Paulo, e a missa
de encerramento com o Vigário geral
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de nossa Diocese, padre Manoel Junior.
Além de tudo isso, iniciamos o
"The Titan Game" edição 2018, o qual
esta em sua fase final, reunindo cerca
de 40 jovens todos os domingos.
Encerrando o ano ainda, iniciamos a novena de natal na casa dos
jovens e participantes do dispa, com
numero expressivo de participantes. E
terminaremos nosso ano, com a grande confraternização no dia 15 de dezembro, dia em que nos reuniremos
numa chácara em Salto de Pirapora,
para agradecer e comemorar as alegrias de Deus em nossas vidas e em
nossa comunidade Jovem.
Tudo isso foi realizado neste
ano, além das reuniões tradicionais
todos domingos; do resgate das atividades esportivas na quadra da escola
Marina Ghroman nos domingos pela
manhã; e muitas outras atividades.
Agradecemos a todos de nossa Paróquia que colaboraram de uma
forma ou de outras em nossa atividades. O grupo encerra o ano em alta,
com muitos jovens participativos e
ativos.
Temos certeza que em 2019
teremos as benção de Deus para agraciar ainda mais os inúmeros eventos
que temos pela frente, bem como a
certeza do apoio de cada integrante
da São Paulo Apóstolo. Como exemplo, já em março teremos nossa festa
de 40 anos de existência, uma data especial para nós.
Que Deus abençoe a toda juventude "Unida Pela Paz", e pelo sonho de um mundo melhor!!
Alexandre Rodacki
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Liturgia

Missa parte por parte (10)
Procissão das Oferendas

U

m padre conta, que em uma
certa manhã fria à beira da estrada,
havia montes de lixo. E ali estavam
dois meninos lotando de papel um
carrinho feito de caixote sobre duas
rodinhas de rolamento. Os meninos
eram muito pobres: cinta de barbante,
camisa em botão, pés descalços.
O padre então olhou para eles
e perguntou:
- O que vocês estão fazendo?
O mais velho pensou um pouco e disse:
- Eu vou falar, mas é segredo: nós estamos catando papel para vender e
comprar um presente para nossa mãe
nos dia das mães. Ela não sabe.
Foi uma grande lição para ele.
Aqueles meninos pobres não estavam pensando neles, mas no presente que iriam dar à sua mãe. Presente
de pobre, dado com amor e carinho.
Lembrava a oferta da viúva no templo,
elogiada por Jesus. Ela deu duas moedinhas pobres, mas valiam mais que
os donativos caros dos ricos, porque,
como disse Jesus, ela “dava tudo que
possuía” (Lc 21, 1-4).
O que dizer da procissão das oferendas?
A procissão das oferendas
não é coisa que precisa ser realizada.
Não faz parte essencial da missa. É um
ato opcional. Faz-se quando tem uma
razão especial. E, quando há procissão
das oferendas, o comentarista deve
explicar o sentido das ofertas, sobre
tudo quando se leva algum objeto não
litúrgico, como no caso de Missa de
formatura ou de aniversário da cidade.
As ofertas não podem ficar “isoladas”,
mas deve ter um significado e ajudar a
participação da comunidade na liturgia.
No inicio da Missa o Presidente e os ministros ficam nas cadeiras em frente ao altar, ou como em
nossa paróquia, ao lado do altar. Eles
não vão para o altar porque este representa a mesa da Ceia, que começa
propriamente na Liturgia Eucarística.
Mas, terminada a Oração dos Fiéis, o
Presidente e os ministros vão para o
altar a fim de preparem as oferendas.
Nesta altura o altar está preparado: corporal estendido, como
uma toalhinha, missal aberto, o cálice
e a patena com a hóstia grande do sa-

cerdote. Segundo alguns entendidos,
a hóstia grande não deve ser separada
da patena, mas vir junto, na âmbula,
com as hóstias dos fiéis, para não tirar
o sentido de unidade do Presidente
com a Assembléia, na comunhão. As
pessoas que trazem a s oferendas em
procissão, não a trazem apenas em
seu nome, mas representando toda a
comunidade. Por isso, as pessoas que
trazem as ofertas devem ser dignas representantes da comunidade, pois seu
trabalho, mas sua fé, o seu amor, a sua
vida crista devem corresponder àquilo
que, realmente, é o povo de Deus ali
presente. Durante essa procissão, canta- se o canto do Ofertório.
Antigamente, os cristãos traziam de suas casas o pão a ser consagrado. Hoje esse sentido de “trazer”
fica simbolizado pela Procissão das
Ofertas. Essa caminhada, levando para
o altar as ofertas, significa que o pão
e o vinho estão saindo das mãos do
homem que trabalha. A coleta em dinheiro, fruto do trabalho e da generosidade dos fiéis; os alimentos e vezes
são o gesto concreto da fraternidade
dos cristãos.
Na hora do Ofertório, colocamos na cesta a nossa oferta para
conservação e manutenção da casa de
Deus. Não é uma “esmola”. Deus não
é mendigo: é o Senhor da nossa vida.
Ele não precisa de uma esmola, mas merece nossa gratidão, em sinal de retribuição a tantos benefícios
que Dele recebemos.
Assim está na Bíblia: “cada
um dê com liberdade de coração,
sem constrangimento, pois Deus ama
quem dá com alegria” (Cor 9,7). Se
nossa oferta não for sinal de amor e
gratidão, é melhor não darmos nada.
Outra condição para Deus
aceitar a nossa oferta é que estejamos
em paz com nossos irmãos. A fé não
pede apenas a minha comunhão com
Deus, mas também com os irmãos.
Jesus disse: “se ao apresentares a tua oferenda ao altar, aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa aí a tua oferta diante
do altar e vai primeiro reconciliar-te
com teu irmão. Depois vem e apresenta tua oferenda” (Mt5,23-24).
Pablo H. Macedo

Vida & Saúde

Mensagem para anunciantes
A equipe do Jornal Entre Nós agradece por todos os anunciantes que
caminharam conosco em 2018. Obrigado por colaborarem com este meio de
Evangelização, acreditando, contribuindo e apoiando para o seu crescimento.
Através do seu “SIM”, pudemos fazer com que o Jornal Entre Nós usasse
não só da informação, mas também da formação como um meio de
Evangelizar.
Desejamos Boas Festas e um 2019 abençoado!
"Para sonhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de
merecê-lo, tem de fazê-lo novo, eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o Ano Novo cochila e espera desde
sempre”.
(Carlos Drummond de Andrade)
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Resumo - Mês de Novembro

A

Pastoral Social,
além de famílias da comunidade atendeu as
entidades Aliança da Misericórdia, ANG, ARCA,
NAEP: (Casa do adolescente, CAT – Casa de
acolhimento transitório,
CAPS - AD e Casa de
Passagem), Residência
Terapêutica I 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 Novembro.
Alimentos
Achocolatado -12un./ Açúcar - 38 kg/
Arroz -138 kg/ Bolachas -19 pcts/ Café
– 08 kg/ /Ervilha-24 l/Extrato de tomate -8 pcts/Farinha de trigo – 39 kg./
Farinha de milho -22kg /Farinha de
mandioca – 04pct/ Feijão - 76kg/ Fubá
- 26pcts/ Leite – 18 l / Leite em pó
-05pcts/ Macarrão -110 pcts/ Maionese - 05kg/ Milho verde – 08 latas/
Molho de tomate -16 un./ Óleo - 43l./
Sal - 13 kg.

C

Catequizandos recebem
Primeira Eucaristia

Higiene
Escova de dente - 1 un./ Condicionador – 01 un./Fralda geriátrica -14pcts/
Papel higiênico - 26 rolos/ Pasta de
dente - 27 un./ Sabonete - 74 un./
Shampoo – 2un.
Diversos
Brinquedos- 12 un./ Lençol 01pçs/
Roupas–238 peças/ Sapatos-27 pares./Toalha – 01un.
Nota: A Paroquia atendeu as Irmãs
Carmelitas que nos visitou no mês
de Novembro, com os alimentos
abaixo:
Açúcar: 30 Kg/Arroz: 40 Kg/ Feijão – 25
Kg/ Óleo 12 l.
*Estamos precisando de alimentos,
leite, papel higiênico e produtos de
limpeza*.
Marcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

Limpeza
Desinfetante -02 lt.

Pastoral do Dízimo

om meu dízimo dou prova
de generosidade, de partilha consciente, de contribuição responsável.
Só nossa consciência cristã
nos pode levar a partilha: esta é ato
livre, espontâneo, e por isso agradável a Deus.
Meu dizimo e meu louvor,
minha ação de graças, minha gratidão, meu muito obrigado, meu
Deus!"
Da Pastoral do Dízimo a todos os dizimistas:
Um Feliz Natal e um próspero Ano Novo!

Aconteceu

Vida melhor em comunidade
celebra Natal
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M

ais um ano de realizações se
encerra para o DISPA e no último sábado (15) foi dia de comemorar.
A
tradicional chácara do DISPA, que encerra as atividades do grupo todos os
anos, é um modo de agradecermos,
juntos, todas as conquistas do ano e
de celebrar a nossa amizade.
Relembrando alguns momentos do DISPA em 2018 temos: nossa
festa de 39 anos, que foi só alegria; o
Encontro de Amigos com Cristo, final
de semana abençoado que nos trouxe aprendizado e diversão; o tão es-

Confraternização do Dispa
perado Torneio Bíblico, que sediamos
com muita dedicação, entusiasmo e
harmonia e, cronologicamente por último, a terceira edição do D-Titan games!
Na chácara, pudemos dar
uma atenção especial à esta última
competição. Logo após o almoço, as
pontuações foram divulgadas e os
vencedores devidamente premiados,
com medalhas aos dez primeiros colocados e troféus de terceiro, segundo
e primeiro lugar.
Além disso, sendo um dia de

muito sol e calor, a piscina fez sucesso entre os jovens e era o ponto de
encontro e, claro, de refresco. Mortais, pulos de ponta, saltos em duplas
e trios. O importante é que ninguém
entrou pela escadinha da piscina.
Também aconteceu o tão disputado campeonato de truco, com
cinco duplas participantes. Foram feitos vários jogos e eliminações até chegar na dupla campeã. Pela primeira
vez, duas meninas foram as ganhadoras da competição e ganharam, além
de medalha, uma caixinha para bara-

Coordenadoras do Dispa

João Matheus, campeão do D titan 2018.

Coordenadoras do D titan

Férias do Dispa
Informamos aos jovens que o Dispa que,
a partir de 16/12 daremos início às nossas férias, retornaremos com as nossas atividades no dia
27/01. Esperamos todos vocês, pois 2019 promete! Comemoraremos o nosso 40° aniversário!!!!!!!!
Mas lembre-se se, nunca tiramos férias de Deus,
por isso NÃO deixem de participar da Santa Missa.
Um Feliz Natal a todos e um próspero ano novo!!!!

lho e marcador de pontos, para que
pratiquem ainda mais.
2018 vai nos deixando e, para
o DISPA, pode-se dizer que temos
muito mais a agradecer do que a reclamar ou pedir para melhorar. Um
ano conturbado com a quantidade de
eventos com os quais o grupo se envolveu, mas também de grande crescimento espiritual, que temos buscado
ainda hoje e esperamos amadurecer
ainda mais na fé neste novo ano que
chega.
Luiza de Paulo Formaggine

