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Santo do mês

Editorial

21 de junho

São Luís Gonzaga

N

o Brasil o dízimo voltou a ser
implantado pela CNBB na Igreja Católica após 1969, quando o sistema
de pagamento de taxas pelos serviços prestados pela Igreja haviam
sido consideradas "pastoralmente
inadequadas". Por essa sugestão, os
dízimos não tinham sentido meramente monetário, mas centravam-se em atender às necessidades das
dimensões social, religiosa e missionária assumidas pela Igreja.
Desde então normalmente não se utilizava a estipulação de
porcentagem da renda dos adeptos,
mas uma doação de compromisso
de acordo com a sua possibilidade
e disposição, uma proposta de participação do fiel na Igreja. Todavia, a
maioria das paróquias, no Brasil, ainda não possuem esta prática implementada, embora esteja em franca
expansão pela ação das pastorais do
dízimo.
O Papa Bento XVI extinguiu o termo "dízimos" do quinto
Mandamento da Igreja, conforme
Compêndio do Catecismo da Igreja
Católica por ele promulgado em 28
de junho de 2005 e republicado pela
Conferência Nacional dos Bispos do
Brasil. O Quinto Mandamento agora
é assim: "Atender às necessidades
materiais da Igreja, cada qual segundo as próprias possibilidades".
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Deve-se considerar que a
intitulada "pastoral do dízimo", cuja
expansão verificou-se nos últimos
anos, num ato simplório, reduzira o
antigo termo "dízimos" (versão antiga - "pagar dizimos conforme o
costume") para o singular "dízimo",
cuja classe gramatical não encontrava outra definição senão a décima
parte de um imposto, pagamento ou
tributo. Em detrimento do slogan levantado nas aludidas pastorais - "dízimo é partilha" -, um termo parece
sucumbir o outro em decorrência da
derivação do latim decimus, -a (décimo) , -um (décima parte = dízima).
Ou seja, sendo sinônimo literal de
10% (dez por cento = dízimo), cairia
por terra o conceito de "partilha" e
também de "doação", caso o Vaticano viesse a oficializar sua prática na
Igreja Católica.
Forte abraço!
Pe. Paulo Gonzales

S

eu nome de batismo era Castiglione delle Stiviere. Nasceu em 9 de
março de 1568, em Roma, Itália. Primogênito, filho de um príncipe do Sacro Império chamado Ferrante Gonzaga. Seu pai era um nobre comandante
do exército imperial, que detinha o
título de “Marquês de Castiglione”.
Este era irmão do Duque de Mântua e
herdeiro do feudo de Castiglione.
Estando com 14 anos e ainda
na Espanha, Luis recebeu a primeira
comunhão das mãos de um santo: São
Carlos Borromeu. Tocado pelas palavras do santo e pela força da Eucaristia, Luis sentiu o grande chamado de
sua vida. Neste momento ele decidiu
se tornar religioso ingressando na Ordem dos Jesuítas. A surpresa foi geral.
Quando seu pai soube que
Luis desejava se tornar padre, chamou-o de volta a Roma e tentou desaconselhá-lo de todas as maneiras.

Vendo que o filho não mudava de
ideia, começou a leva-lo em festas e
banquetes cheios de ofertas de os tipos de prazeres mundanos. Mas, ao
perceber que essas coisas não preenchiam o coração do filho, perguntou
a ele se mesmo depois de tudo isso,
ainda queria ser padre. Luis Gozaga
respondeu: “É nisso que penso noite e
dia.” Então o pai autorizou-o a entrar
para a Companhia de Jesus.
São Luis Gonzaga tinha uma
pergunta que norteou totalmente a
sua vida e lhe serviu de discernimento
nas grandes e pequenas decisões da
vida. Sempre, diante de algo a fazer
ou decidir, ele se perguntava: "De que
serve isto para a Eternidade?" Ou, de
forma diferente: “Isso que estou prestes a fazer tem alguma coisa a ver com
a eternidade? Vai contribuir para que
eu conquiste a vida eterna?” Se compreendia que tal coisa ou atividade
não ajudaria a leva-lo para a vida eterna, ele não fazia. Este seu “modelo de
discernimento” já ajudou a muita gente ao longo de séculos.
Por essas decisões, perseverança amor e fé, São Luis Gonzaga se
tornou modelo para os jovens. Ele encontrou o verdadeiro sentido da vida,
que é conhecer, amar e servir a Deus.
Quem procura isso, vive uma vida
cheia de sentido. Por isso, na cidade
de Coimbra, onde ele também estudou, há uma estátua em sua homenagem, pois ele se tornou um modelo e
exemplo de pureza de coração, de discernimento e de busca do verdadeiro
sentido da vida para todos os jovens.
Por motivos de estudo, São
Luís Gonzaga precisou ir para Roma.
Era o ano 1590. Ao chegar lá, deparou-se com as vítimas de uma doença
contagiosa chamada tifo. Ao ver o sofrimento do povo, compadeceu-se de
tal forma que passou a ajudar os doentes. Depois de um tempo cuidando
dos doentes como podia, ele próprio
contraiu a doença e veio a falecer. Era
o dia 21 de junho de 1591. São Luís
Gonzaga tinha apenas 23 anos e entregou sua vida em favor da caridade
e da pureza de coração. Por isso, São
Luís Gonzaga é o padroeiro da juventude e dos estudantes. Seus restos
mortais foram sepultados na Igreja de
Santo Inácio, fundador da ordem Jesuíta, em Roma.
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Reconhecendo nossa fragilidade

P

aulo foi um apóstolo tremendamente usado por Deus, que
pregou ousadamente a palavra do
Senhor durante muito tempo. Mas
apesar de ser um homem forte, ousado, destemido, que alcançou muitas vitórias, ele tinha uma debilidade,
que era um espinho na carne. Na
bíblia não encontramos claramente
qual seria o espinho na carne de Paulo, mas certamente se tratava de uma
grande dificuldade, que estava nele
para enfraquecê-lo. Mas Deus permitiu que esse ataque viesse contra a
vida de Paulo, para que ele não viesse a se vangloriar como um grande
pregador. Certamente o espinho que
Paulo tinha o incomodava muito e lhe
causava grande aflição, e por diversas
vezes ele pediu a Deus para que o retirasse, mas Deus não o fez, pois queria através daquela dor, trazer a revelação da Sua maravilhosa Graça na
vida de Paulo. Nada poderia impedir
Seu servo de continuar no ministério
apostólico, pois o poder de Deus era
suficiente para ele continuar vivendo
e pregando.
Muitos de nós talvez, como
Paulo, tenhamos um espinho na carne. Uma marca em nosso ser que é
tão profunda que às vezes “sangra”

Pe. Paulo Roberto Gonzales
de tanto doer. Talvez seja o espinho
de uma experiência dolorosa, de uma
enfermidade física, uma dor na alma,
rejeição, abuso, perdas. São tantas
coisas que podem vir contra o nosso
ser para nos causar danos profundos.
Mas através da experiência de Paulo
podemos extrair uma lição poderosa.
Deus permite que venhamos a experimentar dores a fim de que Seu poder
se manifeste através de nós, do nosso
sofrimento. Se não tivéssemos uma
dor, uma fraqueza, então não teríamos
um poder se aperfeiçoando em nós, se
revelando maior do que todas outras
coisas.
Deus quer revelar a Sua Graça
através das nossas debilidades. Deus
permite que venhamos a estar frágeis,
para que Ele possa se mostrar forte
em nossas vidas, Ele permite que venhamos a nos sentir pequeninos, para
que Ele possa se mostrar grande em
nossas vidas. O Senhor quer revelar o
tamanho da Sua Graça para nós, seus
filhos, e mostrar que somente ela é suficiente para nos manter vivos, felizes
e satisfeitos. A graça é o dom gratuito de Deus, que nos salva e nos torna
Seus filhos, que nos perdoa e nos reconcilia com Ele. A graça é uma dádiva
dada por Deus ao homem, um favor

imerecido que nos alcança ainda que
estejamos longe do caminho que Ele
tem para nós, e que nos presenteia
ainda que não venhamos a merecer,
nos abençoando e nos envolvendo
com bondade e favor.
A graça de Deus é maior do
que qualquer adversidade e é por
meio dela que podemos ter nossos
pecados perdoados e experimentar
uma nova vida com o Pai, de esperança e paz. Talvez Deus não tirou o espinho da carne de Paulo porque queria ensinar a ele que a Sua Graça era
suficiente, e que ele não precisaria de
cura porque a graça divina era maior
do que qualquer dor.
Talvez venhamos a sentir pena
de nós mesmos pelas nossas fragilidades, pelas dificuldades que temos que
enfrentar, talvez tenhamos o desejo
de desistir de tudo e uma imensa vontade de murmurar constantemente,
pelas circunstancias que não podemos
mudar. Mas Paulo não, ele, com a Graça entendia o valor do sofrimento! Ele
louvava a Deus pelas lutas que enfrentava! A alegria tão grande que ele sentia de poder participar do sofrimento
de Cristo, de levar a cruz diariamente
e de saber que existia um poder invisível que estava operando na vida

dele, superava qualquer dor que ele
enfrentava, Deus ensinou para Paulo
que a incapacidade dele de ser perfeito abria caminho para Deus mostrar a Sua perfeição através da vida
de Seu filho. E o Senhor fez e continua fazendo isso na vida de Seus escolhidos. Ele permite que tenhamos
uma área ou outra da nossa vida em
que sejamos frágeis para que o poder
Dele em nós se manifeste e, sempre
que vier o desejo de nos vangloriarmos de alguma coisa, venhamos a
nos lembrar das nossas fragilidades e
reconheçamos que é por causa Dele
que somos e podemos fazer grandes
coisas.
A resposta de Deus hoje,
para mim para você, diante da luta,
da dor que estejamos enfrentando
é a mesma que ele deu a Paulo: “A
minha Graça é suficiente para você,
porque o meu poder é aperfeiçoado
quando você está fraco.”
Não importa qual seja o tamanho da nossa dor, da nossa experiência dolorosa, pois existe um poder
se aperfeiçoando na nossa fraqueza,
um poder que é capaz de transformar
toda perda em ganho, toda tristeza
em alegria, toda desonra, em dupla
honra.
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N

o dia último dia 25, ainda
em comemoração aos 40 anos de
fundação da nossa Comunidade Jovem DISPA (Discípulos de São Paulo
Apóstolo), nossos jovens promoveram uma super e animada “Festa à
Fantasia”, sendo a primeira festa com
esse tema.
A organização do evento ficou por conta do Conselho Jovem,
que junto com outros jovens voluntários não mediram esforços para deixar nosso salão muito bem decorado
ao tema da festa. A reforma que nosso salão recebeu ajudou a dar ainda
mais brilho a decoração. Tudo estava
muito harmonioso. A ansiedade pelo
momento da festa estava estampada no rosto dos organizadores, dava
prazer em ver o esforço e dedicação
de cada um.
Chegado o momento tão esperado, foram adentrando o salão um
após outro, dezenas de jovens caracterizados das mais diversas formas.
Eram fantasias muito criativas e como
haveria o concurso das 3 melhores , a
dúvida já pairava nas mentes dos jurados. Como sair dessa situação se na
verdade deveríamos premiar a todos?
Este desafio coube aos 11 jurados
eleitos entre os adultos presentes.
Atendendo as regras determinadas como entrada para esta
festa, foram arrecadados por volta
de 70 quilos de alimentos não pere-

cíveis, que após adornarem o tapete
de Corpus Christi, serão doados a famílias carentes. Também um prato de
salgado fazia parte do combinado e
mais uma vez o espírito de partilha se
fez presente em nossa comunidade
jovem. Se fartaram e sobraram muitos pratos que foram distribuídos entre os presentes que quisessem levar
para casa bem como diversos bolos
que foram doados à Arca.
Uma dupla de DJ`s foi contratada para animar esta festa. As músicas tocadas foram escolhidas com
antecedência pelos jovens do Conselho, e como era de se esperar não só
dançaram como cantaram muito.
No momento da premiação,
“desafio para os jurados”, foram definidas as fantasias vencedoras. Em 1º
lugar ganhou o João Tedesco, com
a fantasia de “Mosqueteiro”; em 2º
lugar ganhou a Luiza Formaggine,
com a fantasia “Melindrosa”; e em 3º
lugar o Pedro Cássio, com a fantasia
“Kiko”. Na verdade toda Comunidade Jovem merece os parabéns, pois
todos se esforçaram muito para apresentarem o seu melhor, e tudo estava
maravilhoso.
Ano que vem repetiremos a
“Festa á fantasia”, com a Graça de
Deus. Até lá!!
Macedo
Dispa
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Liturgia

C

Pastoral Social

Missa parte por parte (15)
“Eis o mistério da Fé”

erta vez, na velha Grécia,
um mestre perguntou a seus alunos:
Quando um homem e um boi olham
para um prédio, eles estão vendo o
mesmo prédio ou veem duas coisas
diferentes?
- Estão vendo o mesmo prédio – disseram.
Mas o mestre não concordou. E explicou:
- O prédio é o mesmo, mas a
maneira de ver é diferente. O homem
vê o prédio como homem e o boi vê
o prédio como boi. O prédio que esta
na cabeça do homem pode ser diferente do prédio que esta na cabeça
do boi.
De fato, quando uma coisa entra na mente da pessoa, toma
a forma do pensamento daquela
pessoa. A mesma música é triste, se
a pessoa esta triste, e é alegre, se a
pessoa está alegre. Passando agora
para o assunto do nosso encontro,
vamos ver que uma coisa de fé pode
ter muito sentido para quem crê e
pode não significar nada para quem
não crê.
Diante da Eucaristia
Termina a Consagração, o
Presidente as Celebração proclama
solenemente, mostrando o Sacramento: - Eis o mistério da nossa fé!
E a Assembleia responde:
- Anunciamos, Senhor, a vossa morte, e proclamamos a vossa ressurreição. Vinde, Senhor Jesus!
NOTA: Há outras formas de
responder além desta. Sabemos que
o Cristo presente no Pão consagrado
é um só e o mesmo para todos. Mas
nem todos estão vendo com a mesma fé. Tanto é que alguns não respondem nada. Podem ser que nem
estejam crendo. E entre as pessoas
que vão comungar? Será que todas
estão comungando com fé? Nem
sempre. O Cristo é o mesmo, mas alguns podem estar comungando sem
fé. E quem recebe sem fé, não o recebe para a sua salvação. Pelo contrário: se estiver comungando com
pouco caso, até faz um pecado. São
Paulo diz que tal pessoa “será réu do
Corpo e do Sangue do Senhor” (cf.
1Cor 11,27).

Diante da Natureza
Existem na natureza muitos
lugares famosos pela beleza extraordinária. Chegam a emocionar o turista. Por exemplo, o Cristo Redentor,
no Rio de Janeiro, o Monte Serrat, em
Santos. Os turistas chegam, olham,
admiram, tiram fotos e filmam aquelas paisagens maravilhosas. Mas a
pessoa que nasceu nesses lugares, e
a ali mora à muito tempo, nem liga
para aquilo. Virou rotina, não impressiona.
Coisa semelhante pode
acontecer com o cristão diante da
Missa. De tanto ir à Missa, já acostumou com ela. A mudança do pão e
do vinho no Corpo e no Sangue do
Senhor virou rotina. Principalmente
se nunca procurou estudar da Missa
e tem ido por simples cumprimento
de preceito dominical. Nesse caso,
além de a Missa não ter sentido, passa a ser uma coisa cansativa. Para tal
pessoa a Celebração não vai além de
um rito vazio que não lhe diz nada. É
mera exterioridade.
Santo Agostinho fala que no
Calvário havia três condenados, um
ao lado do outro, na mesma posição,
os três crucificados, com uma diferença: um estava dando a Salvação,
outro a estava recebendo, e o terceiro estava perdendo.
Assim acontece com as pessoas na Missa. Uns olharão para a
hóstia com fé, outros sem fé. Para
uns, aquele Pão é o Corpo de Senhor;
para outros, é simplesmente um pedaço de pão comum. Uns aceitam
o Mistério, outros só “acreditam”
no que estão vendo com os olhos
e apalpando com as mãos, como
Tomé. Por isso a Missa não diz nada
para algumas pessoas. E tais pessoas
saem da igreja dizendo: “Acho a Missa uma coisa tão vazia, tão ´chocha`”!
O fato é que estamos diante do Mistério de Deus. E o mistério só a aceito
por quem crê. A presença real de Jesus no Pão e no Vinho consagrados
é o Mistério dos Mistérios. O Presidente da Celebração o apresenta à
Assembleia à maneira de um desafio
a fé: “Eis o Mistério da fé!”
Pablo Macedo
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Resumo - Mês de Maio

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 Maio.
Alimentos
Achocolatado -02un./ Açúcar - 22 kg/
Arroz -52 kg/ Aveia – 2 cx/Bolachas
-31 pcts/Bombom -2cx/ Café – 10 kg
/Creme de leite – 6 lt/Farinha de trigo –05kg./ Farinha de milho -07 kg/
Farinha de mandioca – 02pct/Feijão 23kg/ Goiabada – 2 pct/ leite em pó
03 pcts/ Leite integral -35l/ Macarrão
-56 pcts/Maionese – 06 pcts/Mistura
para bolo – 01 pct/Milho verde 3 lts/
Molho de tomate -35 un./ Óleo - 26l./

Sal-03 kg./Sardinha – 4lts
Diversos
Almofada – 02 un/Brinquedo–32 un./
Bolsa – 4 un./ Cortina – 02 un/Chapéu -01 un./Ferro de passar – 01 un/.
Fronha – 07 pç/Lençol -1 pç/Pano de
prato – 04un./Prendas – 32 pç/Roupas–555pçs/ Sapatos-60 pares/Tapete
– 01 un./Toalha – 11 pç/Travesseiro -1
un.
Higiene
Absorvente – 02 pct/ Algodão -03 pct/
Condicionador – 02 un./ Desodorante – 02un./Escova de dente – 26un./
Fralda geriátrica -08pcts grande/Papel
higiênico -48 rolos/ Pasta de dente
-19un./ Sabonete - 26 un./Shampoo –
02un.
Produto de Limpeza
Álcool – 01 lt/Água sanitária – 02 l./
Detergente – 1L/ Desinfetante – 1 lt/
Sabão em pó -1 Kg.
Marcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany
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Catequese realiza Coroação de
Nossa Senhora

N

o último dia 29, a catequese preparou a Coroação
de Nossa Senhora, durante a
Santa Missa celebrada pelo Pe.
Paulo, que contou com a participação de todos os catequistas, catequizandos e família.
A Coroação de Nossa
Senhora
é uma solenidade que objetiva saudar, louvar e honrar a
Virgem Maria, reconhecendo a
Sua Maternidade Divina e sua
Maternidade Espiritual da humanidade. Ela é Mãe da Igreja
e portanto, é Nossa Mãe, constituída por Nosso Senhor Jesus
Cristo, no derradeiro momento
da sua vida, quando encerrou o seu
Divino testamento e morreu numa
Cruz, em Jerusalém.
Em sua homilia, Pe. Paulo re-

fletiu sobre a capacidade em amar. “E
aqui nós vivemos o amor, esse amor
que vem Deus e que nos capacita a
viver em liberdade, respeito, carinho
e dedicação na construção de mundo
melhor”, disse.
“A Missão da Mãe
é nos trazer Jesus. Amar
Maria é amar Jesus. Quem
quer seguir Jesus, deve levar sua Mãe para a casa,
essa serva que ama e que
confiou inteiramente no
Senhor, mesmo nas dificuldades que passou, por
isso que a exaltamos nesse dia”, concluiu.

