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Santo do mês

Editorial

30 de setembro

N

São Jerônimo

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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C
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 Roberto Gonzales

elebramos a memória do grande “tradutor e exegeta das Sagradas
Escrituras”: São Jerônimo,
presbítero e doutor da Igreja. Ele nasceu na Dalmácia
em 340, e ficou conhecido
como escritor, filósofo, teólogo, retórico, gramático,
dialético, historiador, exegeta e doutor da Igreja. É
de São Jerônimo a célebre
frase: “Ignorar as Escrituras
é ignorar a Cristo”.
Com posse da herança dos pais, foi realizar
sua vocação de ardoroso
estudioso em Roma. Estando na “Cidade Eterna”,
Jerônimo aproveitou para visitar as
Catacumbas, onde contemplava as
capelas e se esforçava para decifrar
os escritos nos túmulos dos mártires.
Nessa cidade, ele teve um sonho que
foi determinante para sua conversão:
neste sonho, ele se apresentava como
cristão e era repreendido pelo próprio
Cristo por estar faltando com a verdade (pois ainda não havia abraçado as
Sagradas Escrituras, mas somente escritos pagãos). No fim da permanência
em Roma, ele foi batizado.
Após isso, iniciou os estudos
teológicos e decidiu lançar-se numa

peregrinação à Terra Santa, mas uma
prolongada doença obrigou-o a permanecer em Antioquia. Enfastiado do
mundo e desejoso de quietude e penitência, retirou-se para o deserto de
Cálcida, com o propósito de seguir
na vida eremítica. Ordenado sacerdote em 379, retirou-se para estudar, a
fim de responder com a ajuda da literatura às necessidades da época.
Tendo estudado as línguas originais
para melhor compreender as Escrituras, Jerônimo pôde, a pedido do Papa
Dâmaso, traduzir com precisão a Bíblia
para o latim (língua oficial da Igreja na
época). Esta tradução recebeu o nome
de Vulgata. Assim, com alegria, dedicação sem igual e prazer se empenhou
para enriquecer a Igreja universal.
Saiu de Roma e foi viver definitivamente em Belém no ano de
386, onde permaneceu como monge
penitente e estudioso, continuando
as traduções bíblicas, até falecer em
420, aos 30 de setembro com, praticamente, 80 anos de idade. A Igreja
declarou-o padroeiro de todos os que
se dedicam ao estudo da Bíblia e fixou o “Dia da Bíblia” no mês do seu
aniversário de morte, ou ainda, dia da
posse da grande promessa bíblica: a
Vida Eterna.

São Jerônimo, rogai por
nós!
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Independência de Espírito
Pe. Paulo Roberto Gonzales

T

ornar-se independente significa ser "eu mesmo", viver, escolher o
comportamento que considero mais
apto para mim. Não quer dizer permanecer a sós, cortando qualquer
relacionamento com os demais. Se
um relacionamento agrada, será gratificante vivê-lo e até desenvolvê-lo,
incentivá-lo.
A questão está em ser independente, autônomo e, portanto, não
ter necessidade dos outros. Ligar-se
aos demais, não por necessidade, e
sim por amor. Não se trata de não
gostar dos outros, mas de não depender deles.
Viver por si mesmo, estar de
bem com a morte, com Deus. Nisto
consiste a verdadeira realidade.
Todavia, se lhe oferecem ajuda, aceite-a. Antes, porém, é preciso
saber viver por si mesmo. Ser autônomo por dentro gera força!
No relacionamento entre
pais e filhos, sobretudo a mãe, depois
de ter dado ao filho a estrutura psicológica necessária, deve permitir que
ele entre no mundo por si mesmo.
Acompanhá-lo, sem o limitar.

Isto não significa
abandono, e sim respeito pela personalidade do filho. Significa não projetar nele
os próprios temores;
não descarregar sobre ele os problemas
que não se conseguiu resolver; não
sobrecarregá-lo com
expectativas sociais, profissionais ou
afetivas que gostaríamos de ter realizado.
Amar nossos filhos é querer
o bem deles, não o nosso. Quando
alguém se sacrifica, está propondo
aos filhos um modelo de sacrifício.
Se não se realizou na vida, propõe-lhes desilusão e fracasso. Se tem
pouca estima de si mesmo, propõe-lhes desconfiança e não autoestima.
Se quisermos ter filhos fortes, autônomos, independentes,
também nós deveremos ser livres e
independentes.
Infelizmente, muita gente se
casa mais para fugir da solidão, por
conformismo, por medo das responsabilidades do que por amor.
Amar é querer o bem do outro, respeitar suas escolhas e fazer as
próprias; permitir que o outro as realize, e poder concretizar as próprias.
É óbvio que amar não significa atração física ou paixão. Amar
não é um dom que se recebe ao nascer.
É, pelo contrário, um longo
e contínuo treinamento interior. Só
quem é independente de espírito é
capaz de amar.

Aconteceu

Visita da Imagem Peregrina Nossa Senhora da Ponte,
no dia 13 de agosto.

Visita da Imagem Peregrina da Mãe Rainha, nos dias
21 a 25 de agosto.

Apresentação e
lançamento do projeto “Peregrinos do
Cuidar”, no dia 11 de
setembro.
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Renove sua fé e transforme o seu
interior com uma Peregrinação

P

eregrinar é um ato revestido
de sacralidade. Não é somente um caminhar, ou uma simples viagem; muito
menos uma movimentação turística.
Os hebreus costumavam sair
em peregrinação e, ao menos pela
Páscoa, depois que se tornaram autóctones, iam todos os anos a Jerusalém.
Deste costume participaram Maria e
José, como relata São Lucas em seu
evangelho: Todos os anos, os pais de
Jesus iam a Jerusalém para a festa da
Páscoa (Lc 2, 41). Segundo os relatos
evangélicos, sobretudo na literatura
joanina, a vida pública de Jesus se resume em três grandes peregrinações
que se iniciam na Galileia até concluírem-se em Jerusalém, onde entrega
sua vida ao Pai, no sacrifício da cruz, e
ressuscita vitorioso ao terceiro dia.
As peregrinações, quase sempre são feitas em grupos que se reúnem, se preparam, se põem a caminho
da busca de conversão, de louvor e de
conhecimento. Os lugares para peregrinar são muitos, e o Padre Paulo
Gonzales traz aqui um convite para
uma peregrinação no ano de 2020, a
agência escolhida foi a Catedral Viagens, uma empresa católica especializada em turismo religioso, nos conduzirá para Espanha e Portugal, iremos
de Santiago de Compostela ao Santuário de Fátima.
Santiago de Compostela, é
mundialmente conhecida por ser uma
das mais antigas rotas de peregrinação do Cristianismo e o segundo local
mais visitado da Europa, a cidade está
localizada na Espanha.
Fátima, em 1917, três crianças
pobres que trabalhavam no pastoreio
de ovelhas testemunharam uma série
de aparições da Virgem Maria. Nossa
Senhora pedia aos videntes que re-

zassem pela conversão dos pecados e
lhes transmitiu três visões proféticas, a
terceira incluindo o atentado ao Papa
João Paulo II. Hoje, a pequena cidade
de Fátima abriga o mais importante
santuário mariano do mundo. Além
das missas, rosários e procissões, os
devotos podem visitar os locais dos
milagres e da vida dos videntes - que
agora são beatos. Independentemente da sua fé, esse Santuário é um lugar de devoção e, ao entrar no recinto, você logo se sentirá envolvido por
toda a crença que por lá paira.
Lisboa é a capital de Portugal,
com aproximadamente 550 mil habitantes. Trata-se de um lugar onde se
pode apreciar uma arquitetura moderna mesclada com construções medievais - algumas mais, outras menos
modificadas pelo passar dos anos. Caminhar por Lisboa significa, sem sombra de dúvida, fazer uma viagem pelo
tempo. Na cidade é possível apreciar
uma infinidade de atrativos turísticos,
entre os quais se destacam a Torre de
Belém, considerada o símbolo da capital de Portugal, além do Mosteiro dos
Jerônimos e do Castelo de São Jorge.
Além desses importantes lugares citados acima, o grupo de peregrinos também conhecerão a belíssima cidade do Porto, Coímbra e Braga,
ficando hospedado em um histórico e
moderno hotel da igreja portuguesa,
o hotel do Bom Jesus, um lugar para
contemplar, a fé e a natureza, o local
é um patrimônio da Unesco e tem excelente estrutura para acolher os peregrinos.
O roteiro completo e as maiores informações podem ser encontrados direto com a Catedral Viagens,
garanta a sua vaga, pois os lugares são
limitados.

Aprender a ouvir Deus
“Sem a referência constante à Palavra de Deus, perdemos a nossa referência religiosa principal, que é a acolhida do dom de Deus.”

N

o Brasil, setembro é o mês da
Bíblia. Há algumas décadas, este “mês
temático” é ocasião para uma intensa
animação bíblica: divulgação da Bíblia,
atividades com crianças e jovens para
promover o amor à Palavra de Deus.
A leitura da Bíblia desperta
em nós um encontro com Deus, nos
leva a partilhar a experiência realizada. Sem essa referência constante à
Palavra, anunciada, acolhida, e vivida,
perdemos a nossa referência religiosa
principal, que é a acolhida do dom de
Deus e da salvação em Cristo Jesus; a
Igreja precisa evitar sempre a tentação
de ser referência última para si mesma: ela é discípula e servidora da Palavra de Deus e testemunha do amor
Dele derramado em nossos corações.
Nossa fé é resposta à Palavra
de Deus, que se manifestou e falou;
é resposta a Deus, em última análise.
Daí a importância do primeiro anúncio, ou querigma, bem feito, para se
confrontar com essa realidade. Se
conseguirmos ajudar as pessoas a se
colocarem em atitude de escuta atenta da Palavra de Deus, como sendo o
próprio Deus que interpela e fala, en-

tão, teremos conseguido algo importante. A resposta de fé será também
resposta pessoal a um Deus pessoal, e
não a uma verdade abstrata.
Após o querigma vem a iniciação à escuta e à acolhida constante
da Palavra de Deus. Ninguém nasce
conhecendo a Bíblia, nem seus métodos de leitura, nem a fé que a Igreja
nutre em relação à Palavra de Deus.
Tudo isso precisa ser apreendido com
métodos adequados. Desnecessário é
dizer que não se trata apenas de um
exercício intelectual: muito mais que
isso, trata-se de uma experiência de
encontro pessoal, de uma “mistagogia” e de um exercício de fé orante.
Ao “ler a Palavra”, é preciso ter
presente sempre que há um “tu” que
fala através dela e da linguagem humana usada. Quem lê ou escuta, coloca-se diante de Deus que fala através
da linguagem humana: “fala, Senhor,
teu servo escuta”; e aprende a dar sua
resposta, não ao leitor ou narrador da
Palavra, mas a Deus que fala: Creio,
Senhor! Glória a vós, Senhor!
Dom Odilo Pedro Scherer
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Dizimo: a grande alegria é partilhar

N

o dia 30 de setembro a Igreja
celebra a memória de São Jerônimo,
um grande biblista que a pedido do
papa Dâmaso (366-384) preparou a
tradução da Bíblia em latim, a partir do
hebraico e do grego, a chamada Vulgata. O santo foi o responsável por ter
tornado referência o mês de setembro
para o estudo e a contemplação da
Palavra de Deus.
Dedicamos nesse mês também à conscientização e o despertar
de nossos paroquianos para o verdadeiro sentido da partilha do dízimo,
pois é com esta colaboração que conseguimos manter e levar a diante nossa missão de evangelização em nossa
comunidade.
A palavra de Deus lá contida
mostra a força do amor de Deus revelado na pessoa de Jesus Cristo. Na
Bíblia Sagrada são muitas as passagens que nos falam do dízimo, quando Deus nos convida a confiar nele,
que é o único Senhor de tudo; a ser-lhe agradecidos, porque ele é a fonte
de todo bem; a colaborar com ele na
instauração do seu Reino, aonde haja
partilha e comunhão de bens e que
não haja necessitados.
Na Bíblia, notamos que os patriarcas de Israel sabiam reconhecer
os dons de Deus e lhe eram agradecidos, oferecendo-lhe a décima parte de
tudo o que possuíam: “Abraão deu ao
Senhor a décima parte de tudo” (Gn
14, 20). Jacó disse: “Eu te darei a dé-

cima parte de tudo o que me deres”
(Gn 28, 22). Através do profeta Malaquias, Deus reclama do povo a oferta
do dízimo, e lhe faz a ousada proposta
de fazer a experiência do dízimo como
sinal de confiança nas graças que somente ele, o Senhor, pode dar.
Diz o Senhor: “Vocês perguntam: Em que te enganamos? No dízimo e na contribuição. Vocês estão
ameaçados de maldição e mesmo
assim estão me enganando, vocês e a
nação inteira! Tragam o dízimo completo para o cofre do Templo, para
que haja alimento em meu Templo.
Façam essa experiência comigo. Vocês hão de ver, então, que abrirei as
comportas do céu, e derramarei sobre
vocês as minhas bênçãos de fartura”
(Ml 3, 8-10).
Vemos, a partir de textos bíblicos, que a entrega fiel do dizimo é
uma forma prática de como podemos
viver a Palavra. Por isso devemos nos
interessar cada vez mais pela leitura e
meditação da Bíblia Sagrada, para que
ela esteja em nossos corações e, sobretudo, em nossas ações ao nos tornamos dizimistas.
Que o Deus de Abraão, o
Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o mesmo Deus que veio na carne e na pessoa de Jesus Cristo, abençoe a você e
a sua família.
Procure a Pastoral do Dízimo e nos ajude a continuar levando a
mensagem do evangelho para todos.

“Dê cada um conforme o impulso
de seu coração...”

T

emos convicção de que muitas pessoas que ainda não foram tocadas pelo sentimento de partilha e
colaboração que a entrega do Dízimo
proporciona, têm as mesmas dúvidas
e julgamentos que nós tínhamos.
Não faz muito tempo que decidimos contribuir financeiramente
com a comunidade que nos acolheu,
e da qual nós aproveitamos todo o
conforto que ela nos dá quando vamos nos alimentar espiritualmente.
Esse é um dos motivos primeiros do
qual tomamos consciência: a retribuição por aquilo que recebemos. Contudo, voltando às dúvidas, não sabíamos
como e com quanto contribuir, ainda
que Dízimo teoricamente signifique
a décima parte, não sabíamos qual a
real utilização desse recurso, qual a
diferença de entregarmos o Dízimo
no envelope e de fazermos a entrega
durante a coleta da Missa e, por fim,
julgávamos mal a exposição dos fiéis
dizimistas em nossa Paróquia, onde há
um momento para a entrega do Dízimo durante a Missa.
Com nossa participação cada
vez mais ativa na comunidade, principalmente com a frequência assídua
nas Missas, começamos a nos sentir
responsáveis pela manutenção da Paróquia e com o engajamento dela com
diversas necessidades do povo, por
meio da ajuda às entidades (ex. Arca),
Pastorais (ex. Social), etc. Compreendemos, enfim, que isso custa dinheiro.
Compreendemos, ainda, que o meio
de uma comunidade obter recursos,
além daqueles obtidos na esmola que
recebe durante a coleta (ofertório) das
Missas, é com o engajamento fiel, assíduo e responsável dos fiéis, que se
faz através da entrega do Dízimo. Essa
compreensão, evidentemente, não
veio apenas por nossa reflexão sobre
o assunto, mas especialmente por
meio da Palavra, pela voz de Nosso
Senhor. De tanto ouvir durante as Missas: “Quem semeia com generosidade,
com generosidade há de colher. Dê
cada um conforme o impulso de seu
coração, sem pena ou constrangimen-

to. Deus ama quem dá com alegria.”
(2ª Carta de São Paulo aos Coríntios),
nós fomos tocados profundamente
e fomos impelidos a nos tornarmos
dizimistas. Essa luz, quando veio, esclareceu todas as dúvidas. Talvez não
sejam respostas plenas para todas as
dúvidas, mas temos a certeza de que
são respostas verdadeiras e isso nos
inspira:
1) Não importa o quanto entregará
de Dízimo, ou seja, não sinta pena por
achar que deu ou dá muito, nem constrangimento por achar que deu ou dá
pouco. Não importa se é R$10, R$20,
R$50, R$100, R$500 ou R$1.000, seja
constante, a Igreja conta com isso;
2) A Igreja necessita pagar todas as
despesas, assim como temos em
nossas casas (água, luz, Internet, manutenção predial, etc.). Além disso,
é com parte do dinheiro do Dízimo
que ela pode ajudar o povo, por meio
das Pastorais, e cumprir seu papel de
evangelização (Encontros de Casais,
Encontros de Jovens, etc.);
3) A entrega de dinheiro na coleta, durante a Missa, é esmola, que a Igreja
deve sempre pedir. Por isso, o Dízimo,
que é um recurso fixo, deve ser entregue separadamente;
4) Fazer a entrega durante a Missa,
onde todos veem, fazendo uma oração específica e recebendo a benção
do Padre, mostra o engajamento de
alguns e estimula outros a se engajarem. Não sinta orgulho, mas saiba que
alguém pode se motivar a fazer a entrega, apenas te olhando fazê-lo.
Dízimo é partilha, compromisso com os irmãos, compromisso com
a construção do Reino.
Oxalá algum dia a nossa Paróquia não necessite promover rifas e
bingos para custear tudo que deveria
ser pago com o Dízimo.
Seja você também, e sua família, Dizimista na Paróquia São Paulo
Apóstolo. Deus os abençoe.
Talita & Fernando
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Missa parte por parte (17)

Liturgia

Eucaristia: dos Apóstolos até nós

N

a igreja primitiva, a Eucaristia
não tinha a roupagem ritual de hoje.
Era bem simples, mas cheia de vida.
Ao celebra-la, os cristãos faziam a experiência profunda do Ressuscitado.
Era como pôs os pés na porta da eternidade e contemplar o Mistério.
Nos escritos de São Justino
aparecem às seis partes principais da
Celebração Eucarística: a Assembleia
celebrativa, a Proclamação da Palavra
de Deus, a Homilia, a Oração dos Fiéis,
o Beijo da Paz, a Anáfora ou Oração
Eucarística. Veja como ele escreve:
1 – Assembleia: São Justino
escreveu: “No dia que se chamava do
sol, celebra-se uma reunião de todos
que habitam nas cidades e nas roças”.
Ai parece uma “reunião” celebrada no
“dia do sol”, que é domingo. Trata-se
de uma Assembleia celebrativa.
2 – Palavra de Deus: Ele diz
que os cristãos “proclamam os escritos dos profetas ou as lembranças
dos Apóstolos”. Temos ai a Palavra de
Deus, que não era simplesmente lida,
mas proclamada com fé. Era a História
da Salvação, vivida e testemunhada
com fatos.
3 – Homilia: São Justino diz:
“Terminada a Leitura, Presidente faz a
exortação”. É a Homilia, onde se co-

Vida e Saúde

D

locava a “experiência” da Palavra de
Deus, sem moralismo. Sempre foi feita
pelo Presidente.
4 – Oração dos Fiéis: São Justino escreveu: “Depois nos levantamos
e elevamos todos juntos nossas orações”. Chama-se “Oração dos Fiéis”
porque era feia pelos batizados, não
pelos catecúmenos. Era uma assembleia que intercedia por toda a comunidade.
5 – Beijo da Paz: Diz São Justino: “Terminada a oração, trocamo-nos
uns aos outros o beijo da paz”. Para
eles tinha muito sentido, pois formava
uma comunidade de irmãos. É a saudação bíblica mencionada nas Cartas
de São Paulo. E a hora certa realmente
é após a Oração, e não antes da Comunhão, como fazemos.
6 – Anáfora: São Justino escreveu: “Em seguida, como já dissemos,
toma-se o pão e o vinho, e o presidente, com todas as suas forças, faz igualmente subir a Deus a ação de graças.
E todo o povo aclama dizendo Amém.
É a Anáfora ou Oração Eucarística. Na
Igreja Primitiva, o Presidente, inspirado por Deus, “criava” a oração na hora.
Depois foi deito o “cânon” ou fórmula
fixa, para evitar abusos de improvisações. De fato, a Oração Eucarística é

uma exultante ação de graças, seguida
da Comunhão.
Com a conversão do Imperador Constantino, no ano 314, a Igreja
que era perseguida, passou a ser protegida. O povo, em massa, começou a
pertencer a igreja, sem ter sido devidamente catequizado. Foram construídas as grandes basílicas. A Eucaristia
perdeu aquela sua pureza e simplicidade para se tornar uma liturgia solene com muita pompa social.
Finalmente, o Concílio de
Trento, realizado em 1542, quis dar
uma resposta aos problemas do seu
tempo, considerando mais a “validade” dos Sacramentos do que o sentido
dos “sinais” sacramentais, muito importantes para a igreja primitiva. Com
isso, a Eucaristia perdeu bastante sua
vitalidade. Aquele sentido original de
“experiência de Cristo Ressuscitado”
deu lugar a um rito muitas vezes frio e
formalístico, com mais sabor de sacrifício do que exultante Ação de Graças.
A reforma litúrgica começou
com o Pio XII, em 1955. Ele recuperou
o sentido forte de Noite Pascal, mudando da manhã para a noite a solene
Vigília Pascal. Depois, o Concílio Vaticano II (1962-1965) fez estas reformas:

1 – Tirou as coisas secundárias, introduzidas no decorrer dos séculos,
como as orações ao pé do altar, o último Evangelho e as Ave-Marias no final
da Missa.
2 – Recuperou a participação da Assembleia, fazendo a Missa na língua
de cada país, com o padre de frente
para a comunidade, tirando os altares
laterais, valorizando o altar central e as
Missas concelebradas.
3 – Resgatou alguns sinais, como a
Comunhão sobre duas espécies em
circunstâncias especiais.
4 – Deu mais importância à Celebração Eucarística do que a Benção com
o Santíssimo e as orações diante do
sacrário.
5 – Igualmente insistiu na comunhão
dentro da Missa, deixando a comunhão fora da Missa para os doentes.
6 – Resgatou o Abraço da Paz, embora
não tenha ainda alcançado o sentido
original, porque os participantes da
Missa não foram verdadeira comunidade.
7 – Introduzir a Oração dos Fiéis e
procurar tirar da Missa as devoções
e orações paralelas, como o terço, as
novenas e leituras piedosas.
Pablo H. Macedo

Setembro amarelo: Falar é a melhor solução

esde 2014, a Associação
Brasileira de Psiquiatria – ABP, em
parceria com o Conselho Federal de
Medicina – CFM, organiza nacionalmente o Setembro Amarelo.
São registrados cerca de 12
mil suicídios todos os anos no Brasil e mais de 01 milhão no mundo.
Trata-se de uma triste realidade,
que registra cada vez mais casos,
principalmente entre os jovens.
Aproximadamente 96,8% dos casos
de suicídio estavam relacionados a
transtornos mentais. Em primeiro
lugar está a depressão, seguida do
transtorno bipolar e abuso de substâncias.
Segundo a psicóloga especialista em suicídio, Karina Okajima
Fukumitsu, o suicídio é a concretização da falta de sentido da vida,
é o ápice de um processo de ‘mor-

rência’. Ele costuma ser cometido por
alguém que está definhando existencialmente, que deixou de acreditar em
sua própria capacidade, como ser humano, de transformar a dor em amor.
O tema ainda é um tabu, pois
as pessoas tem medo de falar da morte. Conforme explica Karina, é uma
morte violenta, repentina e que confronta exatamente o sentido de instinto sobrevivência que aprendemos. É
quando a pessoa começa a acreditar
que a morte é mais interessante que a
vida. Às vezes, a pessoa não quer morrer, ela só quer matar uma parte dela
que está causando sofrimento. Viver
sem sofrer é uma utopia. Por isso, precisamos trabalhar a tolerância existencial.
O suicídio ainda é visto como
abominável. "Não temos tempo e espaço para lidar com a vulnerabilidade

humana. Isso que o torna abominável.
Ele escancara aquilo que mais se quer
esconder, sentimentos indesejáveis,
como tristeza, raiva, fraqueza. Não
cabe a ninguém julgar o outro. Suicídio não é loucura, fraqueza, covardia
ou coragem", explica Karina.
As pessoas com pensamentos suicidas emitem alertas, tais como:
isolamento, abuso de álcool e drogas,
e qualquer mudança abrupta de comportamento. Há sinais indiretos também. É preciso estar atendo a quem
começa a se desfazer de coisas importantes, a declarações de amor inesperadas e quando a pessoa usa expressões como “pode ser tarde”, “não vou
dar mais trabalho”. Tem ainda a “falsa
calmaria”, que é o caso de quem sempre falou que ia se matar e parou de
comunicar de uma hora para outra.
Isso é uma pegadinha. Ela fica quieta

para não ser interrompida. Prevenir é olhar para esses sinais e tentar
criar espaços de diálogo.
Entre os mitos relacionados
ao assunto, é achar que se vai provocar o suicídio ao perguntar diretamente para a pessoa se ela está
pensando em se matar. O suicídio é
um ato de comunicação. E a pessoa,
na maioria das vezes, tenta comunicar em morte o que ela gostaria de
comunicar em vida. Precisamos falar
abertamente sobre isso. Os sinais de
alerta são pedidos de acolhimento.
Lembre-se: Falar é a melhor
solução!
Jéssica da Cruz
Psicóloga
CRP 06/134769
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Pastoral Social

A

Doações do mês de agosto

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 Agosto.
Alimentos
Achocolatado -07un./ Açúcar - 41 kg/
Arroz - 103 kg/ Batata palha – 01 pct/
Bolachas - 32 pcts /Café - 14pcts/Creme de leite – 02un./Ervilha – 01 un./
Farinha de trigo – 20 kg./ Farinha de
milho -03Kg/ Farinha de mandioca
-12kg/Farofa temperada – 06 um./Feijão -49 kg/ Fubá - 07 pcts/ Gelatina –
07un./Goiabada - 05un./ Leite – 40 l /
Leite condensado – 3un./ Leite em pó
- 10 pcts/Macarrão -35pcts/Maisena –
01cx/Maionese -01 un./Massa p/bolo
– 06/Molho de tomate - 27 un./Milho
– 01 un./ Óleo - 22 l./Polvilho – 01pct/
Sal - 11kg/sardinha – 02un./ Suco em
pó - 02 pcts./Suco vdr – 01un./ Tempero – 04un.

A

presentaremos aqui, a cada mês, uma entidade que é atendida pela
Pastoral Social de nossa Paróquia, tornando assim uma oportunidade de ter
mais detalhes dos trabalhos desenvolvidos através da sua doação.

Arca Sorocaba

Limpeza
Alvejante – 01un./Desinfetante – 04 lt/
Detergente - 08 un./Esponja – 02 un./
Sabão em pedra – 10un.
Higiene
Cotonete- 01cx/Condicionador –
02un/Desodorante –02un./ Fralda geriátrica -06 pcts/Papel higiênico - 24
rolos/Pasta de dente – 22 un./Pente
– 02un./Sabonete – 14un./Shampoo –
02un.
Diversos
Bolsa – 05 un./Brinquedos – 01un./
Cintos -02 un./Cobertor – 21 un./Itens
de BB – 16 pçs/Pinico–01un/Protetor
de berço– 02un./Roupas–625pçs/Sapatos – 160 pares/Travesseiro – 03un./
Toalha – 0un./Utensílios – 15 un./
As entidades precisam desde
alimentos, produtos de higiene pessoal, limpeza e roupas.
Márcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

Neste primeiro mês apresentamos a ABAAS - Associação Beneficente Amigos da Arca de Sorocaba,
uma comunidade pertencente a uma
federação internacional, de pessoas
com e sem deficiência intelectual,
comprometidas umas com as outras
e que se fortalecem na fé".
A missão da ABAAS é acolher
as pessoas com deficiência intelectual que se encontram excluídas da sociedade, sendo sinal de transformação mútua, resgatando dignidades e
alegrias, reconhecendo o valor único
de cada pessoa e caminhando com
as famílias das pessoas com deficiência intelectual.
Fundada em 1964, por Jean
Vanier, um filósofo, teólogo e humanitário canadense, a Arca (L’Arche)
está presente hoje em 38 países, com
154 comunidades, espalhadas pelos
5 continentes.
A ABAAS assiste hoje 25 pessoas realizando um trabalho de oficinas terapêuticas de culinária, música,

dança e expressão corporal, artesanato para as mães, jogos, para jovens
e adultos com deficiência intelectual, e promove espaços nos quais as
pessoas com deficiência possam estar com seus familiares por meio de
encontros festivos, passeios e lazeres,
e com isso compartilhar com outras,
com ou sem deficiência, experiências
significativas e prazerosas.
Além das doações de alimentos, materiais de higiene e limpeza,
roupas e utensílios para o bazar, que podem ser realizadas
em nossa Paróquia e repassadas através da Pastoral Social,
conheça outras maneiras de
colaborar com a ABAAS:
- sócio contribuinte mensal;
- voluntário em eventos;
ABAAS
Av. Santos Dumont, 100 Jd. Ana Maria - Sorocaba
Telefone (15) 3346-3905
Facebook.com/arcasorocaba
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Grupo de Jovens DISPA
realiza XVII EJC

DISPA visita Casa Santa Rita

N

o dia 07 de setembro, os jovens do Dispa marcaram presença na
Casa Santa Rita. Como de costume
em suas visitas confraternizaram com
os irmãozinhos idosos que lá moram
com uma mesa farta de doces e salgados, cada um contribuiu com um
pouco.
E dessa vez, a animação ficou
por conta de uma playlist que os jovens montaram, as músicas remetiam
à época de mocidade desses queridos
senhores e senhoras. A animação foi
tanta que alguns até arriscaram uns
passinhos com os nossos jovens.

C

om imensa alegria nos dias
23, 24 e 25 de agosto de 2019 na
ANSPAZ - Itapetininga - aconteceu o
27º Encontro de Jovens com Cristo,
realizado pelo grupo de jovens Dispa,
com o tema do Evangelho de João 15,
1 – 11 “... que a Minha alegria esteja
em vós e que Ela seja plena...”, estiveram presentes 40 jovens, entre eles a
maioria está finalizando a formação
para o Crisma.
E s s e
momento
é
muito aguardado por eles
e tem o intuito
de evangelizar
e despertar o
trabalho pastoral. Nesta edição apresentamos um Jesus
jovem para os
encontristas,
assim eles puderam experimentar a alegria Desse que

está presente em nós.
Encerramos com a Santa Missa em nossa paróquia no domingo às
19h, presidida pelo nosso pároco Padre Paulo, onde a comunidade, amigos e familiares os aguardavam cheios
de expectativas e amor. Até o ano que
vem, lembrando que o CAMINHO É O
AMOR!
Gerusa Muraro

É sempre uma alegria poder
confraternizar com esses nossos irmãos que tem muito a nos ensinar.
Muitos de nós temos em nossas casas a companhia de idosos, tal
experiência nos permite aprender o
dever do respeito, cuidado e paciência
com aqueles que tanto nos ensinaram
e nos ensinam com sua sabedoria acumulada por toda vida.
"Meu filho, ajuda a velhice
de teu pai, não o desgostes durante
a sua vida.* (Eclesiástico 3, 14)"
Renata Macedo

