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Editorial

A

violência está nos assustando. Casos recentes notificados pelos
jornais e por outros veículos de comunicação nos fazem pensar que vivemos em uma sociedade condenada aos perigos da violência, muitas
vezes gratuita.
Na verdade, a violência sempre existiu. Porém, não podemos
abaixar a cabeça em sinal de conformismo.
A violência sempre existiu,
sim, mas provavelmente nunca este
tão propagada como ultimamente.
Quando pensamos em atitudes violentas, talvez corramos o risco de reduzir o entendimento dessas
ações como agressões físicas, que,
sem dúvida, é uma violência terrível.
Mas em muitos casos, nós mesmos
promovemos a violência sem nos
darmos conta.
Basta acessar as redes sociais, os sites de notícias, para verificar os tipos de comentários que são
publicados, repletos de agressões,
de intolerância, e que nós, muitas
vezes, também reproduzimos.
No anonimato, por trás de
uma tela de computador, corremos o
risco de sermos carrascos, desejamos
fazer justiça com as "próprias mãos",
tentamos destruir nosso "inimigos"
por meio de palavras. Por isso, podemos afirmar que a violência hoje
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está generalizada. Somos violentos
sem nos darmos conta dessa verdade, e isso é terrível.
O desejo de Cristo para nós
é que sejamos construtores da paz,
não só no discurso, mas em atitudes
concretas.
Vivemos no último final de
semana de junho, a festa do nosso padroeiro; foram dias de paz e
a quermesse uma verdadeira comunhão de alegria e participação.
É isso que o Senhor espera de nós:
uma comunidade paroquial que vive
a Palavra e respeita o irmão.
Comecemos por nós a combater a violência!
Obrigado a todos que participaram: festeiros, equipes, enfim,
todo Povo de Deus. Deus os abençoe!
Deus seja a nossa força!
Abraço fraterno,
Pe. Paulo Roberto Gonzales

Santo do mês

S

29 de julho

Santa Marta

anta Marta tem seu testemunho gravado nas Sagradas Escrituras. Padres e teólogos encontram
em Marta e sua irmã Maria, a figura
da vida ativa (Marta) e contemplativa
(Maria). O nome Marta vem do hebraico e significa “senhora”.
No Evangelho, Santa Marta
apresenta-se como modelo ativo de
quem acolhe: “… Jesus entrou em
uma aldeia e uma mulher chamada
Marta o recebeu em sua casa” (Lc
10,38).

Esta não foi a única vez, já que
é comprovada a grande amizade do
Senhor para com Marta e seus irmãos,
a ponto de Jesus chorar e reviver o irmão Lázaro.
A tradição nos diz que diante da perseguição dos judeus, Santa Marta, Maria e Lázaro, saíram de
Bethânia e tiveram de ir para França,
onde se dedicaram à evangelização.
Santa Marta é considerada em particular como patrona das cozinheiras e
sua devoção teve início na época das
Cruzadas.
Santa Marta, rogai por nós
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A morte gera a vida

Aconteceu

Pe. Paulo Roberto Gonzales

A

morte gera a vida, a história,
a tua história!
Refletir sobre a própria morte leva ao próprio nascimento.
Se a morte é para todos, assim não acontece com o nascimento.
Não é verdade que todos podemos
nascer. O fato de o nascimento ser
independente da nossa vontade indica a existência de uma finalidade,
de uma meta, de um significado. Isto
faz com que nos sintamos únicos, irrepetíveis.
São muitos os casais que
tentam, por todos os meios, procriar,
e não conseguem. Não concordam
com a tenacidade dos médicos em
procurar contínuas possibilidades de
fecundação artificial. É importante,
ao invés, perguntar-nos: por que tanto afã para se sentir um progenitor?
Ao procurar a resposta, descobriremos que desejar, a todo custo,
ter um filho do próprio corpo ou do
próprio sangue esconde uma neurose. Uma pessoa realmente preparada
para ser pai, com uma reduzida taxa
de neurose, não precisa de uma marca específica para sentir-se tal.
Ninguém é filho de outro, e
todos somos filhos de todos. A vida
psíquica é uma coisa diferente da
própria fisicidade. Nenhum ser humano pode ser dono de outro ser
humano. Muitos podem ter a ilusão
de o ser, na procriação física.
Todo indivíduo, também em
nível do inconsciente, tem um tal
grau de liberdade de sorte que ninguém jamais pode ser dono do outro.

É a mesma liberdade que
nos permitirá viver como mortos ou
como vivos.
Os pais psiquicamente vivos
nunca tentarão dominar os filhos,
nem os terão como propriedade sua.
Do ponto de vista físico, os pais são
apenas meios de transmissão, e nada
mais.
O papel de pai e de mãe não
se conquista pela capacidade procriativa, e sim no campo da vida, da
existência.
Até podem ser mais pai ou
mãe, pessoas que fisicamente nunca
tiveram filhos.
Se quisermos ser pai ou mãe,
devemos permitir aos outros, por
meio do nosso existir, que cheguem
a ser a si mesmos, que atinjam a própria liberdade, a própria essência de
pessoas humanas.
Eis por que a procriação física não tem influência quanto à paternidade e à maternidade.
O "eu" nasce quando nos
decidimos dar sentido a nós mesmos. Não antes. Não nascemos com
os pais.
Agradecemos a nossos pais
por nos terem permitido entrar no
jogo da vida. Mas entrar ou não em
campo, depende exclusivamente de
nós mesmos, e de ninguém mais. Os
pais nada poderão fazer se nós não
quisermos nascer para a vida, se não
quisermos chegar a ser pessoas psiquicamente sadias.

N

Missa mensal da ENS

este mês de julho nosso arcebispo Dom Julio Endi Akamine,
celebrou em nossa paróquia a missa
mensal das Equipes de Nossa Senhora.
Em sua homilia destacou as
obras de misericórdia, que são práticas corporais e espirituais, lembrada
na primeira leitura- a intercessão dos
vivos e falecidos – (obra espiritual)

sem a confiança na misericórdia e sem
a prática das obras de Misericórdia
pedidas por Jesus não existe uma verdadeira devoção à misericórdia.
“Temos um grande intercessor no céu que é Jesus. Ele intercede
por nós a Deus. Que nos leva a reconhecer a fazer o mesmo pelos vivos e
falecidos. Procuremos o bem dos outros.”

Vida e Saúde

Vitaminas e nutrientes
importantes para o inverno

Vitamina A: essencial para a visão,
desenvolvimento dos ossos e saúde
da pele. Presente nos alimentos: vegetais folhosos de coloração verde-escura como; vegetais e frutos de cor
amarelo-alaranjado.
Vitaminas do complexo B: são as
maiores responsáveis pela manutenção da saúde mental, pele, olhos e
cabelos. Presente: cereais integrais,
peixe, milho, soja, batata, tomate, banana, laranja, vegetais folhosos.
Vitamina C: atua nas células de defesa do organismo, fortalecendo os
anticorpos e prevenindo gripes e resfriados. Presente nos alimentos: laranja, limão, acerola, morango, brócolis,
couve e cenoura.
Vitamina E: antioxidante que auxilia
no combate aos radicais livres e fortalece o sistema imunológico. Presente
na castanha do Pará, amêndoas, no-

zes, óleos vegetais, folhas verde-escuras.
Ferro: fundamental para a formação
sanguínea. É um mineral que age no
transporte de oxigênio para todo o
corpo humano. Fontes: vegetais folhosos de cor verde, beterraba, feijão,
lentilha.
Zinco e Selênio: auxiliam na proteção
do sistema imunológico. Fontes: peixe, cereais integrais, feijão, castanhas,
amendoim e sementes de abóbora.
A alimentação saudável e
equilibrada é a melhor escolha para
reforçar o sistema imunológico do
nosso organismo. Por isso, consuma
alimentos ricos em vitaminas e minerais todos os dias.
Dra. Gerusa Helena Zorman Muraro
Nutricionista – CRN 3 10293
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Pastoral do Dízimo

Pastoral do Dízimo
O que é?
A Pastoral do Dízimo é um serviço
realizado na Igreja e tem como papel principal de conscientizar cada
participante da comunidade da sua
responsabilidade com a sua Igreja e
com a sua Comunidade, levando-a a
refletir e organizar as partilhas. Tornar o cristão responsável comunitariamente.
O que é o dízimo?
O dízimo é uma expressão de gratidão a Deus por tudo o que recebemos. É uma partilha voluntária, regular, periódica e proporcional aos
rendimentos recebidos, que todo batizado deve assumir como sua obrigação em relação à manutenção da
vida da Igreja.
O dízimo é obrigatório?
Apesar de termos várias citações bíblicas sobre o dízimo, a Igreja Católica não obriga os seus fiéis a serem
dizimistas; portanto, o dízimo não é
obrigatório. É sinal de amor, de fé, de
partilha e de comprometimento com
a sua Comunidade.
Se o dízimo não é obrigatório, por
que devo ser dizimista?
Porque todo cristão, vivendo como
família do povo de Deus, sendo dizimista, demonstra sua coresponsabilidade pela vida e pela manutenção
da Igreja

O trabalho voluntário pode ser
considerado como dízimo?
Embora a Igreja necessite do trabalho voluntário em diversos serviços,
grupos, pastorais e movimentos, o
voluntarismo não substitui o dízimo.
E as ofertas doadas durante as missas?
Também não substituem o dízimo.
Com quanto devo contribuir com
o dízimo?
“Dê cada um conforme o impulso do
seu coração, sem tristeza nem constrangimento. Deus ama o que dá
com alegria” (2 Cor 9,7).
Como devo proceder para ser dizimista?
Basta preencher a ficha na mesa do
Dízimou ou a Secretaria Paroquial.
Para que serve o dízimo?
O dízimo é aplicado em 3 dimensões:
Dimensão Religiosa: despesas com
o Culto e com o templo.
Dimensão Social: ajuda aos mais necessitados.
Dimensão Missionária: despesas
com a Evangelização fora dos limites
da comunidade. Ajuda a outras paróquias e comunidades, obras missionárias.

A

Dispa confecciona tapete de
Corpus Christi

comunidade de jovens Dispa deu sua colaboração à festa de Corpus
Christi confeccionado o tapete por onde o Santíssimo passou em procissão no
último dia 20 de junho.
Como gesto concreto, foram solicitados doações de alimentos, os quais
foram encaminhados para a Pastoral Social da paróquia.
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Apostolado da Oração:
venha fazer parte!

Pastoral Social

A

Doações do mês de junho

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 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 Junho.

C

om certeza você já deparou
com alguém, durante a celebração
litúrgica, com uma fita vermelha acetinada próximo ao pescoço. Se você
não sabia o motivo, saiba que a pessoa é um membro do Apostolado da
Oração (AO), um Movimento Eclesial,
que procura viver a espiritualidade
apostólica e Eucarística, brotada do
Sagrado Coração, e fundamentada na
releitura do Mistério da Paixão de Jesus. É uma união de fiéis que se ofere-

cem, de forma cotidiana, para a continuidade da obra de nossa redenção.
Aqui em nossa paróquia os
encontros acontecem na primeira sexta-feira do mês às 18h30 seguido da
Santa Missa Votiva ao Sagrado Coração de Jesus. Mais informações com
Cida Mendes e Fátima Guazelli.
“As pessoas que propagarem esta
devoção terão o seu nome inscrito
para sempre no Meu Coração”

Alimentos
Achocolatado -05 un./ Açúcar - 46 kg/
Arroz - 134 kg/ Bolachas - 50 pcts /
Café - 11pcts/ Ervilha – 6 lts/Farinha
de trigo – 17 kg./ Farinha de milho
-03Kg/ Farinha de mandioca -04kg/
Feijão -69 kg/ Fubá - 03 pcts/ Goiabada - 02 un./ Leite – 40 l / Leite em pó
- 04 pcts/ Lentilha – 1 pct/Macarrão
-56pcts/Maionese -7un/ Milho verde
– 06 latas/Molho de tomate - 34 un./
Óleo - 30 l./Sal - 19kg/ Sardinha -03
latas/Suco em pó - 02 pcts./ Tempero
-02 un./ Vinagre – 02 lts.

Limpeza
Desinfetante – 1 lt/Detergente - 11
un./Esponja – 02 un./ Luva- 1 par/Sabão em pedra - 06 un./Saco de lixo – 1
pct/
Higiene
Absorvente - 03 pct/ Condicionador
- 01 un./ Escova de dente – 30 kit/
Fralda infantil -03 pct/Fralda geriátrica -06pcts/Papel higiênico - 40 rolos/
Pasta de dente - 31 un./Sabonete – 55
un./ Shampoo - 01 un./Talco -03 un.
Diversos
Bolsa – 12 un./Capa de chuva -01 un./
Cintos -41 un./Copo descartável – 01
pct/Cobertor – 30 un./Ferro – 01un./
Fronha -10 un./Lençol 03un/Óculos –
02 un./Roupas– 506 peças/Sapatos –
91 pares/Toalha – 04 un.
Foram doadas 23 mantas feitas em crochê pelo projeto Vida melhor em comunidade.
As entidades precisam desde alimentos, produtos de higiene pessoal, limpeza e roupas.
Marcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

Doações de mantas confeccionadas
através do Projeto
Vida Melhor em
Comunidade
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Solenidade de Corpus Christi

N

o dia 20 de junho, a Igreja celebrou a Solenidade de Corpus Christi.
Nesta festa os fiéis agradecem e louvam a Deus pelo inestimável
dom da Eucaristia, na qual o próprio
Senhor se faz presente como alimento
e remédio de nossa alma. A Eucaristia
é fonte e centro de toda a vida cristã.
Nela está contido todo o tesouro espiritual da Igreja, o próprio Cristo.
Nesse dia também foram provisionados os ministros, sendo da Eucaristia, Enfermos e Exéquias.
Em sua homilia, Pe. Paulo ressaltou que quem se alimenta de Jesus e o tem dentro de si, é vitorioso
na vida. "Ele está realmente presente
atrás da aparência do pão e vinho,
mas está totalmente presente, como
vimos em muitos milagres eucarísticos", disse.
Também refletiu que hoje
também acontece esse milagre eucarístico, no qual só entendemos
através da linguagem do amor, para
formamos uma comunidade alegre e
vitoriosa. "O homem é divino e Deus

habita nele, não devemos desistir,
por mais dificil que seja, ter a certeza
de que Deus está presente e assim ir
construindo uma história diferente",
concluiu.
Ao final da Santa Missa, o
Santíssimo seguiu em procissão até
o Salão Paroquial, onde teve um momento de adoração e a bênção.

