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Editorial

Santo do mês
31 de maio

Visitação de Nossa Senhora

M

aria demonstra que para
aderir à vontade de Deus é necessário realizar um caminho de discernimento.
Quando temos uma intuição
que nos parece proveniente de Deus,
é importante não só procurar entender bem a sua origem, mas também
como poder realizá-la. Por ocasião da
Anunciação. Maria indaga o anjo não
por incredulidade, mas para compreender melhor o projeto de Deus.
Os cristãos são chamados a
viver em uma constante atitude de
discernimento, e a estarem atentos
para compreender e realizar o projeto divino na própria experiência de
vida.
Esta constante expectativa é
ensinada por Maria, que nos Evangelhos aparece sempre pronta a viver
tudo quanto o Altíssimo lhe revela.
A experiência de Maria nos
ensina a aderir plenamente à vontade de Deus, mesmo que surjam em
nós questionamentos e dúvidas. É
sempre importante ter consciência
do quanto se faz, mas com a disponibilidade plena em cumprir o projeto
de vida que Deus pensou para nós.
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Não é por acaso que Paulo VI
define Nossa Senhora como Virgem
em escuta: "Maria é a Virgem em escuta, que acolhe a palavra de Deus
com fé; e esta foi para Ela premissa e
caminho para a maternidade divina".
Maria ensina a colocar-se em atitude
de acolhimento em relação à vontade
divina.
Para a santificação do homem, é fundamental que ele se pergunte qual é a vontade de Deus a
respeito dele e qual o caminho ele
deve trilhar para realizar esta vontade
divina.
Rogai por nós, Santa Maria!
Abraço fraterno,
Pe. Paulo Gonzales

abemos que Nossa Senhora
foi visitada pelo Arcanjo Gabriel com
esta mensagem de amor, com esta
proposta de fazer dela a mãe do nosso
Salvador. E ela aceitou. E aceitar Jesus
é estar aberto a aceitar o outro. O anjo
também comunicou a ela que sua parenta – Santa Isabel – já estava grávida.
Aí encontramos o testemunho da Santíssima Virgem – no Evangelho de São
Lucas no capitulo 1, – quando depois
de andar cerca de 100 km ela encontrou-se com Isabel.
Nesta festa, também vamos
descobrindo a raiz da nossa devoção
a Maria. Ela cantou o Magnificat, glorificando a Deus. Em certa altura ela
reconheceu sua pequenez, e a razão
pela qual devemos ter essa devoção,
que passa de século a século.
“Porque olhou para sua pobre
serva, por isso, desde agora, me proclamarão bem-aventurada todas as
gerações.” (Lucas 1,48)
A Palavra de Deus nos convida a proclamarmos Bem-aventurada
aquela que, por aceitar Jesus, também
se abriu à necessidade do outro. É impossível dizer que ama a Deus, se não
ama o outro. A visitação de Maria a sua
prima nos convoca a essa caridade ati-

va, à fé que opera por esse amor de
que o outro tanto precisa.
Peçamos a Virgem Maria que
interceda por nós junto a Jesus, para
que sejamos cada vez mais sensíveis à
dor do outro. Mas que a nossa sensibilidade não fique no sentimentalismo,
mas se concretize através da caridade.

Virgem Maria, Mãe da visitação,
rogai por nós!

10 regras para
a vida
1. Aceite a realidade do teu corpo
2. Fale das tuas emoções e dificuldades
3. Não tenhas medo de não ter sucesso
4. Numa relação, reserve tempo
para perguntar: "Como estás?"
5. Pare de olhar para o teu celular!
Seja presente!
6. Pergunta às pessoas: "Qual é a tua
história?"
7. Seja consciente da tua própria
história
8. Detém os preconceitos: encontra-te com as pessoas
9. Ouve o teu desejo mais profundo
e segue-o
10. Lembra-te de que um dia morrerás
Jean Vanier
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Virtudes Teologais

Reforma

Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
essa etapa final da reforma do Centro Catequético, foram colocados as
										
janelas do salão paroquial.
			
s virtudes podem

N

A

ser HUMANAS e TEOLOGAIS.
Nós cultivamos e usamos as
virtudes humanas para conviver bem com as outras pessoas, no meio da nossa família, na nossa comunidade e
no mundo, enfim. Também
devemos cultivar as virtudes
teologais no nosso relacionamento com Deus.
Quando recebemos
o sacramento do Batismo é
infundida em nós a graça santificante, que nos torna capazes de nos relacionar com a Santíssima Trindade e
nos orienta na maneira cristã de agir.
O Espírito Santo se torna presente
em nós, fundamentando as virtudes
teologais, que são três: FÉ, ESPERANÇA E CARIDADE.
1 - A Fé
Cultivando a fé, acreditamos no Deus Criador, que é o Pai, no
Deus Salvador, que é Jesus Cristo e
no Deus Santificador, que é o Espírito
Santo. Cultivando a fé, compreendemos que o Altíssimo é uno e trino e
que tudo isso nos foi revelado nas
Sagradas Escrituras. Cremos, então,
que Deus é a verdade.
No dia a dia, nós usamos
muito a fé. Temos fé nas pessoas, às
vezes até em pessoas em quem não
sabemos se podemos confiar. Por
exemplo: ninguém pode ser testemunha do seu próprio nascimento,
mas a fé que nós cremos nos pais ou
no cartório que fez o registro nos faz
acreditar na data e no local do nosso
nascimento. Do mesmo modo, quando entramos em um ônibus ou em
um avião, acreditamos que o motorista ou o piloto são habilitados para
nos transportar e nós nem os conhecemos, mas acreditamos neles.
E Deus, que criou todas as
coisas e nos deu a faculdade de pensar, de raciocinar, de acreditar? Temos muito mais motivos para acreditar n'Ele, para confiar n'Ele, para
nos abandonar livremente em Suas
mãos.
A fé que devemos cultivar
em relação a Deus é muito mais segura do que a fé que naturalmente
temos nas pessoas. Assim, pela fé,
cremos no Todo-poderoso e em

tudo o que Ele nos revelou. Ele se
revela sempre a nós. Primeiro pelos
Profetas, depois, através de seu Filho, que é a Sua Palavra. Ele se revela
também através do testemunho dos
Apóstolos. E, constantemente, através dos acontecimentos da história
da humanidade e da história de cada
um de nós.
A criança tem uma fé sem
limites na mãe, desde muito pequena, porque foi ela quem a gerou, a
amamentou, ensinou-lhe a andar e a
falar.
E Deus, que preparou um
mundo maravilhoso para nós e nos
colocou como centro desse mundo?... É forçoso que confiemos n'Ele,
com total confiança. Precisamos procurar conhecer a vontade do Pai e
realizá-la em nós, porque, como diz
São Paulo, em sua Carta aos Gálatas
(cf. Gl 5,6), a fé age por amor.
Mas não basta que nós cultivemos a fé. Esta, quando verdadeira,
exige ação. Quando temos um amigo, não basta que gostemos dele.
Devemos dar-lhe atenção, ajudá-lo
quando necessário e possível, e ajudar também as pessoas que ele ama.
Se não for assim, a amizade e a confiança não são verdadeiras.
Com Deus, é do mesmo modo. De
que adianta a pessoa acreditar n'Ele
e não fazer nada para melhorar o
mundo que Ele criou com tanto
amor? Madre Teresa de Calcutá dizia:
"Eu sei que o meu trabalho é como
uma gota no oceano, mas, sem ele,
o oceano seria menor". E São Tiago,
em uma carta, nos diz que "a fé sem
obras é morta "(cf. Tg 2,26).
A fé nos leva, portanto, a
praticar a justiça em tudo que fazemos. (CF. Dom Eurico)
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Pequeninos do Senhor

Dispa realiza Festa a Fantasia

E

m março, o Dispa celebrou 40 anos.
Portanto, no próximo dia 25, comemoraremos em grande estilo no recém reinaugurado Salão Paroquial, com uma Festa a Fantasia.
A festa terá início às 20h e para participar pedimos a colaboração
de 1 kg de alimento, que será entregue à Pastoral Social de nossa Paróquia.
Venha comemorar conosco!!

P

equeninos do Senhor é uma Associação Católica que tem como missão
evangelizar crianças de 3 a 7 anos, no Acolhimento durante as Missas e Celebrações Dominicais, e têm como objetivo levar aos pequeninos, a Palavra de
Deus, o Amor de Jesus, as virtudes cristãs, e o respeito ao próximo e à criação,
de forma lúdica e apropriada a elas.
Em nossa paróquia, as atividades dos Pequeninos do Senhor acontecem todo domingo, durante a missa das 9h.
Caso queira ser um vountário, nos procure!

Por que maio é o Mês de Maria?

N

ENS
69 anos no Brasil

este mês de maio aconteceu
em nossa paróquia a Missa mensal do
Movimento das Equipes de Nossa Senhora – setor Sorocaba - em Ação de
Graças pelos 69 anos do movimento
no Brasil. 		
Trazido pelo casal Nancy e
Pedro Moncau Jr, funda-se em 13 de
maio de 1950 – a primeira Equipe. Esse
Movimento é de espiritualidade conjugal, constituído por casais que buscam no sacramento do matrimônio
um ideal de vivência cristã.

D

urante vários séculos a Igreja
Católica dedicou todo o mês de Maio
para honrar a Virgem Maria, Mãe de
Deus. A seguir, explicamos o porquê.
A tradição surgiu na antiga Grécia. O
mês de Maio era dedicado a Artemisa,
deusa da fecundidade. Algo semelhante ocorreu na antiga Roma, pois maio
era dedicado a Flora, deusa da vegetação. Naquela época, celebravam os
‘ludi florals’ (jogos florais) no fim do
mês de abril e pediam sua intercessão.
Na época medieval abundaram costumes similares, tudo centrado
na chegada do bom clima e o afastamento do inverno. O dia 1º de maio
era considerado como o apogeu da
primavera.
Durante este período, antes
do século XII, entrou em vigor a tradição de Tricesimum ou “A devoção de
trinta dias à Maria”. Estas celebrações
aconteciam do dia 15 de agosto ao 14
de setembro e ainda são comemoradas em alguns lugares.
A ideia de um mês dedicado
especificamente a Maria remonta aos
tempos barrocos – século XVII. Apesar de nem sempre ter sido celebrado
em maio, o mês de Maria incluía trinta
exercícios espirituais diários em homenagem à Mãe de Deus.
Foi nesta época que o mês de
Maio e de Maria combinaram, fazendo
com que esta celebração conte com
devoções especiais organizadas cada
dia durante todo o mês. Este costume
durou sobretudo durante o século XIX

e é praticado até hoje.
As formas nas quais Maria
é honrada em Maio são tão variadas
como as pessoas que a honram.
As paróquias costumam rezar
no mês de Maio uma oração diária do
Terço e muitas preparam um altar especial com um quadro ou uma imagem de Maria. Além disso, trata-se de
uma grande tradição a coroação de
Nossa Senhora, um costume conhecido como Coroação de Maio.
Normalmente a coroa é feita de lindas flores que representam a
beleza e a virtude de Maria e também
lembra que os fiéis devem se esforçar
para imitar suas virtudes. Em algumas
regiões, esta coroação acontece em
uma grande celebração e, em geral,
fora da Missa.
Entretanto, os altares e coroações neste mês não são apenas
atividades “da paróquia”. Podemos e
devemos fazer o mesmo em nossos
lares com o objetivo de participar mais
plenamente na vida da Igreja.
Devemos separar um lugar
especial para Maria, não por ser uma
tradição comemorada há muitos anos
na Igreja ou pelas graças especiais que
podemos alcançar, mas porque Maria
é nossa Mãe, mãe de todo o mundo
e porque se preocupa com todos nós,
intercedendo inclusive nos assuntos
menores.
Por isso, merece um mês inteiro para homenageá-la.
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Celebrada por nosso Pároco
Padre Paulo Gonzales que, em sua homilia, destacou que estamos aqui para
nos alimentar de Jesus, Ele nos inspira, nos fortalece e nos enche de amor.
Nos chama a lembrarmos do quanto
bem o movimento fez nesses 69 anos
para as famílias, quantos frutos bons
temos colhidos com nossos esforços e
quanto bem tem dado aos equipistas
ao se alimentarem da espiritualidade
conjugal.

6
Liturgia

Missa parte por parte (14)
Consagração do Pão e do Vinho

O

nascimento e o crescimento
de uma semente é um espetacular
milagre. Nós só não ficamos admirados porque virou rotina. Um eucalipto de vinte metros de altura, um dia
esteve todinho dentro de uma pequena semente. A chuva, a térrea, o
sol e o tempo deram condições para
que aquela sementinha viesse a ser
uma gigantesca árvore.
Assim é na Consagração. De
maneira mais admirável ainda é a
transformação do pão e do vinho na
hora da consagração, na Missa. Por
ordem de Cristo, o Presidente a Celebração pega o pão e o apresenta à
Assembleia, falando as palavras que
Jesus mandou dizer: “Tomai, todos, e
comei. Isto é o meu corpo que será
entregue por vós”. E aquele pão se
muda no Corpo do Senhor. A mesma coisa o sacerdote faz com o cálice de vinho, que se torna o Sangue
de Jesus. Isto é a Transubstanciação,
conjunção de duas palavras latinas:
trans (além) e substantia (substancia),
e significa a mudança da substancia
do pão de do vinho na substancia do
Corpo e do Sangue de Jesus Cristo.
Mais eficaz que a terra e a
chuva, que transforma a semente
em árvore, é a Palavra de Deus, que
muda o pão e o vinho no Corpo e
sangue do Senhor. A palavra de Deus
é eficaz, isto é, realiza aquilo que diz.
Deus disse: “Haja luz!” e imediatamente houve luz (Gn 1,3). Lembramos
que, especialmente na Missa, o sacerdote age “in persona Christi”, isto é,
em lugar da pessoa de Cristo. É como
se Jesus estivesse pessoalmente presidindo a Celebração. Tanto é que
o padre diz “Isto é o meu corpo”, e
aquele pão não se torna o corpo do
padre, mas o Corpo de Cristo. Porque ele celebra por ordem de Jesus,
que disse: “Fazei isso em memória de
mim” (cf.Lc 22, 19).
ORAÇÃO EUCARISTICA
Com o Prefácio entramos na
Oração Eucarística ou Anáfora, que
vai até as palavras, “Por Cristo com
Cristo e em Cristo”, antes do Pai-nosso. A Oração Eucarística é o centro e
o coração da Celebração. Não é “mais
uma oração” da Missa, mas a Própria
Missa.
Antes do Concílio havia uma
só forma de Oração Eucarística. Ago-

ra existem várias. A mais comum é
a Segunda, da qual tiramos muitos
exemplos aqui citados.
Momentos antes da Consagração, o Presidente estende as mãos
sobre o pão e o vinho e pede a Pai
que os santifique, enviando sobre
eles o Espírito Santo.
Depois da consagração do
pão, o Presidente levanta a hóstia à
vista da Assembleia. Em seguida faz
uma genuflexão para adorar a Jesus,
presente no Santíssimo Sacramento.
O mesmo ele faz após a consagração
do vinho.
No momento da Consagração, a Assembleia DEVE ajoelhar-se e
levanta-se logo em seguida. Em certas celebrações, como nas comunidades neocatecumenais, costuma-se
ficar de pé, mesmo na hora da consagração. Nesse caso, a Assembleia faz
uma profunda inclinação (reverência)
nas duas vezes que o Presidente fizer a genuflexão. O texto com letra
maiúscula constitui propriamente a
Consagração (no Missal). Aí é que o
pão e o vinho se mudam no Corpo e
no Sangue do Senhor. NESTA HORA
DEVE HAVER SILÊNCIO TOTAL. NADA
DE “FUNDO MUSICAL”. AS PALAVRAS
DA CONSAGRAÇÃO NÃO PODEM FICAR DIVIDIDAS COM NADA.
“FAZEI ISTO!”
Devemos dar atenção para
esta ordem que Jesus deu no final
da Ceia: “Fazei isso em memória de
mim!” A igreja celebra a Missa não só
porque é um ato de piedade bom e
bonito, mas para cumprir a vontade
expressa de Jesus, que mandou celebrar na Ceia.
No inicio, os cristãos não falavam “Missa”, mas “fração do pão”,
porque o pão consagrado era partido
e distribuído (cf. At 2,42).
Pablo H. Macedo

XLI Torneio Bíblico da Arquidiocese
acontece em setembro

E

m setembro é comemorado o mês da Bíblia e os grupos de
jovens da Arquidiocese de Sorocaba participam do Torneio Bíblico.
O grupo JUST, vencedor do
XL Torneio , sediado pelo Dispa em
2018, será o organizador do Torneio.
O evento acontece em dois

finais de semana e é composto de provas escritas, gincanas e filantrópicas.
Os livros a serem estudados
esse ano são: As cartas joaninas e o Evangelho segundo João.
No dia 18/05 os jovens do
JUST farão a visita oficial ao Dispa
para inscrição no Torneio.
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Pastoral Social

Como escolher os
melhores alimentos na feira

•
Preste atenção à cor e ao odor
dos produtos. Se houver qualquer sinal de alteração, não compre.
•
Analise se há amassados, rachaduras, manchas ou furos.
•
Prefira as frutas, legumes e
verduras da estação, que são mais
frescos e contêm menos agrotóxicos.
•
Evite comprar frutas e legumes descascados, uma vez que não
tem como saber se foram bem higienizados.
•
Ao comprar frutas em caixas,

N

como uvas e morangos analisem os
itens que ficam por baixo, para certificar-se de que estão em bom estado
de conservação.
•
Não aperte hortaliças, pois
isso faz com que sejam descartadas.
Com essas dicas, você fará uma compra mais econômica, sem desperdícios
e mais saudável para toda a família!
Dra Gerusa Muraro
Nutricionista
CRN 3 10293

A

Resumo - Mês de Abril

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 Abril.
Alimentos
Achocolatado -01un./ Açúcar - 16 kg/
Arroz -73kg/ Bolachas -55 pcts/Bombom -3 cx/ Café – 03 kg /Creme de
leite – 1 lt/ Extrato de tomate -4 pct/
Farinha de trigo –03kg./ Farinha de
milho -02 kg /Farinha de mandioca –
01pct/ Farofa pronta – 01 pct/Feijão
- 16kg/ Fubá -04 pcts/ Goiabada – 2
pct/ leite em pó 04 pcts/ Leite integral
-41l/ Macarrão -37 pcts/Mistura para
bolo – 01 pct/Molho de tomate -28

Ascensão do Senhor

un./ Óleo - 13l./Sal-03 kg./Sardinha –
3lts/ Vinagre -4 lts.
Diversos
Bazar–76un./Brinquedo–21 un./Bolsa
– 10 un./Carteira –01un/Cinto-05un./
Colcha -02 un./Cortina – 01 un./ livro
-57un./Máquina de moer carne – 01
un./Mochila – 3un./ Roupas–322pçs/
Sapatos-39 pares/Tapete – 01 un.
Higiene
Absorvente – 02 pct/ Fralda geriátrica
-08pcts grande/Papel higiênico -16
rolos/ Pasta de dente - 27un./ Sabonete - 33 un.
Produto de Limpeza
Água sanitária – 07 L./Copo descartável – 4pct/Detergente – 8L/ Desinfetante – 1lt/Perflex – 1 pct/Sabão em
pó -1 Kg/Sabão em Pedra – 5 un.
*Estamos precisando de alimentos,
leite, produtos de higiene e produtos de limpeza*.
Marcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

Terço dos Homens

o dia 02 de junho celebremos
com toda a Igreja a A ascensão do Senhor: “ Sobe Deus entre cantos de alegria.
Cantemos à glória de Deus,
cantemos
ao
nosso
Rei,
porque Rei é Ele de toda a terra” (SI 47, 6-8)
É o coroamento da sua Ressurreição.
É a entrada oficial naquela glória que
cabia ao Ressuscitado após as humilhações do Calvário, é a volta ao Pai
já por Ele anunciada no dia da Páscoa:
‘Subo para meu Pai e vosso Pai, meu
Deus e vosso Deus’ (Jo 20,17)

N

a Igreja Católica do Brasil, desenvolve-se, em muitas dioceses, uma prática de oração de grupo que é o Terço dos homens. Pouco a pouco, essa prática
vai animando a oração dos homens nas paróquias de diversas dioceses. Cada
homem que participa do Terço sabe, por experiência, que essa prática representa um bem para si mesmo, para sua família e para a comunidade cristã. Cada
homem dá um exemplo de oração a outros homens, cada um se torna um missionário junto a muitos amigos e companheiros que estão distantes de Deus e
da Igreja Católica.
Em nossa paróquia, o Terço dos Homens acontece toda terça-feira, as
20h.
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O Sínodo para a Pan-Amazônia

O

Sínodo é uma instituição permanente da Igreja Católica que foi
criada pelo papa Paulo VI, em resposta aos desejos dos padres do Concílio
Vaticano II. A intenção é manter vivo
o espírito de colegialidade nascido na
experiência conciliar.
Resgatando o sentido etimológico da palavra “sínodo”, chega-se
aos termos gregos syn (que significa
“juntos”) e hodos (que significa “caminho”), numa junção que expressa a
ideia de “caminhar juntos”. A reunião
desta instituição permanente da Igreja consiste em um encontro religioso
ou assembleia na qual alguns bispos,
reunidos com o papa, têm a oportunidade de trocarem informações e
compartilhar experiências. O objetivo
comum destas reuniões é buscar soluções pastorais que tenham aplicação
universal. A Santa Sé define o Sínodo,
em termos gerais, como uma assembleia de bispos que representa o episcopado católico e tem como tarefa
ajudar o Papa no governo da Igreja
universal dando-lhe seu conselho.
Qual o tema: O papa Francisco convocou, em outubro de 2017, a Assembleia Especial do Sínodo dos Bispos
para outubro de 2019, com o tema
“Amazônia: novos caminhos para a
Igreja e para uma Ecologia Integral”.
O objetivo, nas palavras do pontífi-

ce, “identificar novos caminhos para
a evangelização daquela porção do
Povo de Deus, especialmente dos indígenas, frequentemente esquecidos
e sem perspectivas de um futuro sereno, também por causa da crise da
Floresta Amazônica, pulmão de capital
importância para nosso planeta. Que
os novos Santos intercedam por este
evento eclesial para que, no respeito
da beleza da Criação, todos os povos
da terra louvem a Deus, Senhor do
universo, e por Ele iluminados, percorram caminhos de justiça e de paz”.
Qual a motivação: Em 2018, durante
o encontro com povos indígenas de
quase todos os países da Pan-Amazônia, em Porto Maldonado, Peru, o
papa Francisco falou sobre a riqueza
dos saberes e da diversidade indígena, sobre a necessidade de defender
a Amazônia e seus povos e, também,
sobre as ameaças que estes povos
enfrentam em função dos interesses
econômicos em seus territórios.

