Em meio a escuridão,
surge a luz radiante!
Jesus ressuscitou, aleluia!

Acompanhe a reta
final da reforma do
nosso Salão
Página 3

Confira as atividades
da Semana Santa em
nossa paróquia
Páginas 4 e 5
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Santo do mês
Editorial

P

áscoa é passagem para uma
situação melhor, baseada não em
nossas forças, mas na fé em Jesus
Cristo. Páscoa se dá não só no rito
da Liturgia; deve acontecer em cada
instante da vida do homem em busca da terra prometida.
Nas leituras bíblicas, sobretudo nos Evangelhos do Tempo
pascal, percebemos que Jesus se dá
a conhecer, que Jesus ressuscita lá
onde existe acolhimento, lá onde se
presta serviço ao próximo. Podemos
dizer que Jesus ressuscita lá onde se
vive o novo mandamento da caridade.
Primeiramente Jesus se dá
a conhecer às mulheres que vão ao
sepulcro para ungir com aromas o
seu corpo. Jesus se dá a conhecer a
Madalena, que vai em busca do seu
corpo. Jesus se manifesta a Pedro e
João que vão ao sepulcro. Jesus aparece à comunidade reunida no Cenáculo. Tomé que não está presente
não usufrui da presença do Senhor;
tornando-se presente, no entanto,
também ele reconhece o Senhor.
O Evangelho mais significativo nesta linha é certamente o Evangelho dos discípulos de Emaús (Lc.
24, 13-45). Aqueles em que Cristo
se dá a conhecer, aqueles que, a seu
exemplo, acolhem os irmãos na cari-
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dade e compartilham com eles a sua
vida, constituem o Cristo ressuscitado
entre os homens. Cristo ressuscita nos
que andam à procura, Cristo ressuscita nos que vivem os acontecimentos à
luz das Escrituras, Cristo ressuscita nos
que acolhem e nos que servem, Cristo
ressuscita nos que sabem partir o pão.
Na medida em que existir entre os homens a atitude hospitaleira, isto é, de
serviço, a exemplo dos discípulos de
Emaús, Cristo vai ressuscitando através da história dos homens.
É preciso, pois, a exemplo de
Cristo, partir o pão e servir, isto é, colocar-se a serviço do próximo, tornando-se pão, isto é, alimento para a vida
dos homens. Eis o sentido atual do milagre da multiplicação dos pães. Cristo
então está ressuscitando.
Quando os discípulos o reconheceram na fração do pão, ele
desapareceu. Não havia mais necessidade de Cristo permanecer entre os
homens de maneira corpórea, pois ele
continua presente de maneira sacramental nos seus discípulos, naqueles
que vivem o serviço do amor, pois o
novo mandamento tudo renova, faz
reviver todas as coisas.
"Ide, dirá ele, vós sereis minhas testemunhas até os confins da
terra". Vós sereis meus continuadores
no meio dos homens. Isso vem expres-

Santa Catarina de
Sena

so no que segue: "Levantaram-se
na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Eles, por sua vez, contaram o
que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido
ao partir o pão" (Lc 24,33-35).
Pela caridade os cristãos se
apresentam no mundo como chagas do Cristo ressuscitado, onde o
homem, a exemplo de Tomé, poderá perceber e apalpar o amor de
Cristo e crer nele; e, acreditando, tenha a vida eterna.
Cada cristão é convidado a
se tornar presença do Cristo ressuscitado entre os irmãos, de tal sorte
que os homens reconheçam a face
de Cristo na caridade do irmão.
Pe. Paulo Roberto Gonzales

N

o dia 29 de abril, celebramos a
vida de uma das mulheres que marcaram profundamente a história da Igreja: Santa Catarina de Sena. Reconhecida como Doutora da Igreja, era de
uma enorme e pobre família de Sena,
na Itália, onde nasceu em 1347.
Voltada à oração, ao silêncio
e à penitência, não se consagrou em
uma congregação, mas continuou, no
seu cotidiano dos serviços domésticos, a servir a Cristo e Sua Igreja, já
que tudo o que fazia, oferecia pela
salvação das almas. Através de cartas
às autoridades, embora analfabeta e
de frágil constituição física, conseguia
mover homens para a reconciliação e
paz como um gigante.
Dotada de dons místicos, recebeu espiritualmente e realmente as
chagas do Cristo; além de manter uma
profunda comunhão com Deus Pai,
por meio da qual teve origem sua obra:
“O Diálogo”. Comungando também
com a situação dos seus, ajudou-o
em muito, socorrendo o povo italiano,
que sofria com uma peste mortífera e
com igual amor socorreu a Igreja que,
com dois Papas, sofria cisão, até que
Catarina, santamente, movimentou os
céus e a terra, conseguindo banir toda
confusão. Morreu no ano de 1380, repetindo: “Se morrer, sabeis que morro
de paixão pela Igreja”.

Santa Catarina de Sena,
rogai por nós!
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Viver intensamente

Reforma

Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
reforma do Salão continua! Agradecemos a todos que estão colabo										
rando de alguma forma para o andamento da mesma.
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N

a longa caminhada da realização interior, é importante nunca
ficar parado, indeciso, ou em perene
conflito diante de uma opção.
É necessário viver o momento presente.
Observemos e aprendamos
a valorizar os pequenos fatos do dia-a-dia, e a vivê-los intensa e apaixonadamente.
Estamos sempre pensando
no futuro: por exemplo, quando fico
a pensar na noite em que sairei para
jantar fora com minha esposa, no domingo em que sairei para jogar golfe.
Mas quando chega o momento de jantar fora ou de jogar
golfe, empregamos aquele momento para pensar em outros momentos
que virão.
Deste modo, sempre adiamos para o futuro a intensidade de
viver o momento presente, e entrarmos num círculo sem fim, que não
permite a realização do próprio eu.
Quantas Pessoas, nos fins de
semana vão para a praia ou para a

montanha a fim de relaxar ou aproveitar o contato com a natureza!
No entanto, quando lá chegam, ficam pensando nos problemas
de casa, nas contas a pagar, no trabalho que os espera no escritório.
Assim, viver o momento presente
torna-se impossível: nós nos habituamos a não ficar ligados à realidade,
mas só imaginando o futuro.
Devemos acolher o presente como o único momento que nós
é concedido. É inebriante perder-se
na incerteza do momento, excluindo o passado que já se foi e o futuro
que ainda não chegou. Recordemos
que fugir do presente pode ser uma
forma de não querer enfrentar as
próprias responsabilidades. A vida é
viver!
Vivamo-la o quanto pudermos!
Não importa tanto o que
fazemos, contanto que vivamos a
nossa vida. E não existe um momento preciso. O momento preciso para
viver é constante!

Janela nova da cozinha

Entrada dos banheiros do salão

Banheiros do auditório

Entrada da cozinha
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Confira mais fotos no facebook/spauloapostolosorocaba
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Páscoa, seu real sentido

áscoa (do hebraico Pessach)
significa passagem. É uma grande festa cristã para nós, é a maior e a mais
importante festa. Reunimo-nos como
povo de Deus para celebrarmos a
Ressurreição de Jesus Cristo, Sua vitória sobre a morte e Sua passagem
transformadora em nossa vida.
O Tempo Pascal compreende
cinquenta dias a partir do domingo da
Ressurreição até o domingo de Pentecostes, vividos e celebrados com
grande júbilo, como se fosse um só
e único dia festivo, como um grande
domingo. A Páscoa é o centro do Ano
Litúrgico e de toda a vida da Igreja.
Celebrá-la é celebrar a obra da redenção humana e da glorificação de Deus
que Cristo realizou quando, morrendo, destruiu a morte; e ressuscitando,
renovou a nossa vida. Foi com a intenção de celebrar a Páscoa de Cristo
que, desde os primórdios do Cristianismo, os cristãos foram organizando
esta bela festa. Mas a partir de muitas
propagandas midiáticas e de muitos
outros costumes da nossa sociedade,
vemos, sem dúvidas, que essa bela intenção foi se perdendo. Para muitos a
Páscoa virou sinônimo de um “feriadão” ao lado de muitos outros feria-

dões, com o único objetivo de quebrar
a monotonia da vida; com intenções e
modos que não expressam os reais valores e sentidos da grande festa que é
a Páscoa.
As confraternizações, os alimentos específicos e muitos outros
costumes são importantes e nos ajudam a celebrar a Páscoa, mas não
podem nos desviar do seu principal e
essencial sentido. Todos nós cristãos
devemos, hoje, nos comprometer em
nos mantermos fiéis às nossas origens
e celebrarmos o sentido original, belo
e profundo da nossa maravilhosa festa, que é a celebração da Ressurreição
do Senhor. Que nossas boas obras e
nossas vozes, em cada canto das nossas cidades, possam levar a alegria do
Ressuscitado; sobretudo aos pobres,
doentes, distanciados e a todas as
pessoas, pois são amadas pelo Pai. Irradiemos ao nosso redor a esperança
e a certeza da presença de Cristo Ressuscitado. Que se encha nosso olhar
de luz, como os das mulheres que viram o sepulcro vazio e o Filho de Deus
ressuscitado (Mt 28). Que possamos
também nós, numa só fé, exclamar
como elas: “o Senhor Ressuscitou, aleluia!”
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Missa parte por parte (13)
Prefácio e Santo

ara os judeus, santo era
todo o lugar onde Deus se manifestava, porque Deus é santo.
De maneira especial, santo era o
Templo. E, no Templo, havia uma
parte santíssima, chamada “o
santo dos santos”. Ai só o sumo
sacerdote entrava, e uma vez por
ano apenas, para o sacrifício expiatório. Era uma sala que ficava
bem interior do Templo, cercada
de muito respeito e relevância,
pois ali estava a Arca da Aliança.
Tinha também o nome de tabernáculo. Só depois de se purificar é que o
sacerdote podia entrar ali. Era um lugar temível, intocável, pois Deus tinha
ordenado a Moisés: “Diga a toda a
assembleia dos filhos de Israel: Sede
santos, porque eu, o Senhor vosso
Deus, sou Santo” (Lv 19, 1-2).
Lembramos que hoje, em
termos de presença de Deus, o mais
simples templo católico é mais importante que o templo de Jerusalém, porque tem dentro de si não a
Arca da Aliança, mas o próprio Cristo,
Deus Vivo, presente no sacrário, com
aquela luzinha acessa do lado. Ele é o
verdadeiro “Santo do Santos”.
Estamos fazendo esta observação porque agora vamos estudar o
Prefácio e o “Santo” da Missa.
PREFÁCIO
Termina a Oração sobre as Ofertas,
começa o diálogo que nos introduz
no Prefácio. É o seguinte:
Presidente: O senhor esteja convosco!
Assembleia: Ele esta no meio de nós.
Presidente: Corações ao alto!
Assembleia: O nosso coração esta em
Deus.
Presidente: Demos graças ao Senhor,
nosso Deus!
Assembleia: É nosso dever e nossa
salvação.
Esse diálogo é sempre o
mesmo em todos os tempos do Ano
Litúrgico. Em seguida vem o Prefácio,
que é variável. Há um ou amis para
cada tempo da liturgia. Por exemplo:
Prefácio do Advento, do Natal, da
Epifania, da Quaresma, da Paixão, da
Páscoa, da Ascenção do Senhor, do
Pentecostes, de Cristo Rei, da Eucaristia, da Santíssima Trindade, de Nossa
Senhora, de São José, dos Apóstolos,

dos Santos, dos Mártires, dos Pastores, das Virgens e Religiosos, dos Anjos, dos Mortos e diversos Prefácios
do Tempo Comum, além de alguns
Prefácios especiais que fazem parte
da Oração Eucarística.
O Presidente reza o Prefácio
de braços abertos. E cada Prefácio
tem algumas palavras próprias, referentes à festa que se celebra.
O Prefácio é um hino de
“abertura” que nos introduz no Mistério Eucarístico. Por isso, o presidente convida a Assembleia para elevar
os corações a Deus, dizendo: “Corações ao alto!” É um hino que proclama a santidade de Deus e dá graças
ao Senhor.
O “SANTO”
O final do Prefácio é sempre
igual. Termina com esta aclamação:
“Santo, santo, santo, Senhor, Deus do
universo! O céu e a terra proclamam a
vossa glória. Hosana nas alturas! Bendito que vem em nome do Senhor!
Hosana nas alturas!”
O “Santo” é tirado do profeta
Isaías (6,3), o qual teve a seguinte visão: Serafins, no Templo, aclamavam
em alta voz: “Santo, Santo, Santo é o
Senhor, Deus dos exércitos! Toda a
terra esta cheia de sua glória!” A repetição, dizendo três vezes “Santo”, é
um reforço da expressão para significar o máximo as santidade. É como se
dissesse que Deus é “Santíssimo”.
É importante que não nos esqueçamos de que Deus é “três vezes
Santo”, isto é, Santíssimo, Senhor do
céu e da terra, e que em seu nome
vem a nós o Cristo, a quem devemos
dizer: “Bendito o que vem em nome
do Senhor!”.
Pablo H Macedo
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Páscoa lembra chocolate

Q

uando falamos de Páscoa
logo nos lembramos de chocolate, tão
presente nesta data.
Antigamente, o chocolate era
erroneamente considerado um vilão
para a nossa saúde. Hoje em dia sabemos que ele, em quantidade adequada, traz inúmeros benefícios à nossa
saúde e bem estar.
Rico em fitoquímicos, vitaminas e minerais, o chocolate auxilia
na prevenção de doenças cardiovasculares, controla a anemia ferropriva,
a depressão, o stress, a ansiedade, a
insônia e o envelhecimento precoce.
Segue algumas dicas pra ajudar na escolha do chocolate ideal.
Para ter todos os benefícios
citados acima, o chocolate precisa
apresentar um teor de pelo menos
50% de cacau.
Caso você seja vegano ou
vegetariano ou apresente alguma
patologia que traga alguma restrição
específica (diabetes, doenças renais,

celíaco, etc.) sensibilidade, intolerância
ou alergia alimentar, opte por produtos que prezem pela qualidade e veracidades das matérias primas.
Opte pelos produtos com
uma lista de ingredientes conhecida e
com menos conservantes, corantes e
principalmente gordura vegetal hidrogenada.
As oleaginosas são muito bem
vindas para serem associadas ao chocolate, pois além de sabor e crocância,
trazem ainda mais benefícios.
Seja feliz! Dentro do equilíbrio
é possível se deliciar nesta Páscoa.
					
Dra. Laís Yuki Tuzino Kamia
CRN 35503

A

Resumo - Mês de Março

Pastoral Social 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 Março.

-33 un./ Óleo - 36l./Sal-13 kg./Suco
em pó -02 pcts/Tempero -01 pct.

Alimentos
Achocolatado -12un./ Açúcar - 35 kg/
Arroz -123 kg/Atum – 2lt/ Bala- 02
pcts/Bolachas -15pcts/Bombom -30
cx/ Café – 17 kg /Ervilha- 1lt/Extrato
de tomate -10pct/ Farinha de trigo
–17kg./ Farinha de milho -03 kg /Farinha de mandioca – 07pct/ Feijão - 33
kg/ Fubá -04 pcts/ Goiabada – 2 lt/
leite em pó 7 pcts/ Leite integral -33l/
Macarrão -74 pcts/Molho de tomate

Produto de Limpeza
Água sanitária – 07 L./Detergente – 5
L.

Diversos
Bazar – 40un./Brinquedo–208 un./Bolsa – 04 un./Cinto-01un./Cobertor–03
un./Lençol- 03un./ livro -7un./Manta –
2un./ Roupas–272 peças/ Sapatos-42
pares/Tapete – 01 un./Telefone – 01
un./Sombrinha – 02 un.
Higiene
Absorvente – 01 pct/Algodão-02 pct/
Fralda geriátrica -08pcts grande/Papel
higiênico -72 rolos/ Pasta de dente 10un./ Sabonete - 15 un.

*Estamos precisando de alimentos, leite, produtos de higiene e produtos de
limpeza*.
Marcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

Nutricionista
Especializações Nutrição Clínica Funcional e Oncologia Clínica

Alimentos arrecadados no mês de março
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Jovens do Dispa encerram 1º
Trimestre da Catequese do Crisma

N

este ano, para favorecer alguns jovens que estudam no sábado
pela manhã, criamos uma sala de Catequese no Domingo.
Portanto, os jovens do Dispa
possuem três horários para se prepararem para receber o Sacramento do
Crisma: Quartas-feiras (18h15), sábados: 9h30 e aos domingos as 16h.
Como fazemos todo ano,
aplicamos a avaliação de aprendizado do 1º trimestre.
Surpresas maravilhosas! Notas muito altas e frequência as aulas
batendo recordes de outros anos.
Obrigado aos pais pelo trabalho em

conjunto!
Embora todos tivessem tido
um resultado muito expressivo, premiamos a dupla primeira colocada
da turma do Sábado e do Domingo.
E neste ano decidimos também premiar uma dupla que fez a prova num
tempo recorde e com aproveitamento maravilhoso.
Parabéns a todos jovens que
estão se preparando para receberem
este Santo Sacramento.
Quero ver novos rostos nas
próximas avaliações!!
J. A. Macedo
Júlia e Maria Laura,
dupla campeã do
sábado

Rhuan e Tainá, dupla campeã do
domingo

Victoria e João Gabriel, dupla
mais rápida

Dispa visita Casa de Repouso

"

Idosos são uma riqueza e não
podem ser ignorados" (Papa Francisco, 2016)
Buscando sempre uma maravilhosa troca de experiências, os jovens do Dispa realizaram uma nova
visita à Casa de Repouso Santa Rita,
no dia 30/03.
Essas visitas, sempre muito
animadas, trazem aos nossos jovens
momentos de muita alegria no convívio com os idosos.
Nossas visitas sempre são iniciadas com orações em uma grande
roda, onde unimos pelo gesto de dar
as mãos, essas diferentes gerações.
Para muitos que ali residem
esse é o único contato com pessoas
de fora, pois muitos não recebem visitas e também para muitos jovens é o
único contato com idosos e isso torna
o momento único.
Os jovens dançam, cantam e
divertem nossos amigos e a expressão
de satisfação é impagável!!
Também realizamos a partilha
dos alimentos, onde os jovens se colocam a serviço dos idosos dando-lhes
os alimentos.

Alguns idosos acamados são
visitados em seus quartos pelos jovens
que levam palavras de ânimo e recebem o sentimento de gratidão.
Agora nossos amigos esperam o Dispa para uma visita de Páscoa,
claro que com muita doçura em forma
de chocolate!!
Dispa

