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Santo do mês

Editorial

25 de outubro

Santo Antônio de Sant’Anna Galvão

N

este Mês Missionário Extraordinário, através do Tema “Batizados e
Enviados”, somos convidados a despertar, em maior medida, a consciência da missão além fronteiras; retomar
com novo impulso a transformação
missionária da vida e da pastoral; aumentar o amor pela missão que “é
uma paixão por Jesus e uma paixão
pelo seu povo”.
É um tempo forte para se intensificar as orações e os trabalhos
de missão. A dimensão missionária é
a mais profunda identidade da Igreja.
Ela existe para continuar a missão de
Cristo aqui na terra.
A missão é parte constitutiva
da identidade da Igreja, chamada pelo
Senhor a evangelizar todos os povos.
Sua razão de ser e agir como fermento
e como alma da sociedade, que deve
renovar-se em Cristo e transformar-se
em família de Deus.
Por isso, a missão que se realiza deve, antes de tudo, animar a vocação missionária dos cristãos, fortalecer as raízes de sua fé e despertar sua
responsabilidade para que todas as
comunidades cristãs ponham-se em
estado de missão permanente. Trata-se de despertar, nos cristãos, a alegria
e a fecundidade de serem discípulos
de Jesus Cristo, celebrando com verdadeiro prazer o “estar-com-Ele” e o
“amar-com-Ele” para serem enviados
para a missão.
São quatro as dimensões do
Mês Missionário Extraordinário:
1. Encontro pessoal com Jesus Cristo
vivo na sua Igreja, na Eucaristia, Palavra, na oração pessoal e comunitária.
2. O testemunho dos santos, dos mártires, dos confessores da fé.
3. A formação bíblica, catequética, espiritual e teológica sob a missão além
fronteiras.
4. A caridade missionária: ajuda financeira.
Façamos a oração do mês
missionário: Pai Nosso, o Teu filho
unigênito Jesus Cristo, ressuscitado
dentre os mortos, confiou aos seus
discípulos o mandato:
“Ide e fazei discípulos todos
os povos”. Recorda-nos que, pelo batismo, tornamo-nos participantes da
missão da Igreja. Pelos dons do Es-

C
pírito Santo, concede-nos a graça de
sermos testemunhas do Evangelho,
corajosos e vigilantes, para que a missão confiada à Igreja, ainda longe de
estar realizada, encontre novas e eficazes expressões que levem vida e luz
ao mundo.
Ajuda-nos, Pai Santo, a fazer com que todos os povos possam
encontrar-se com o amor e a misericórdia de Jesus Cristo, Ele que é Deus
convosco, vive e reina na unidade do
Espírito Santo, agora e para sempre.
Amém
Abraço Fraterno!
Pe. Paulo Gonzales

Sempre que puder, fale de amor
e com amor para alguém. Faz
bem aos ouvidos de quem ouve
e à alma de quem fala.
Santa Dulce dos pobres

onhecido como “o homem
da paz e da caridade”, Frei Galvão
nasceu no dia 10 de maio de 1739,
na cidade de Guaratinguetá (SP). Antônio viveu com seus irmãos numa
casa grande e rica, pois seus pais gozavam de prestígio social e influência política.
O pai, querendo dar uma
formação humana e cultural segundo suas possibilidades econômicas,
mandou Antônio, com a idade de 13
anos, à Bahia, a fim de estudar no seminário dos padres jesuítas. Em 1760,
ingressou no noviciado da Província
Franciscana da Imaculada Conceição, no Convento de São Boaventura
do Macacu, na Capitania do Rio de
Janeiro. Foi ordenado sacerdote no
dia 11 de julho de 1762, sendo transferido para o Convento de São Francisco em São Paulo. Em 1774, fundou
o Recolhimento de Nossa Senhora
da Conceição da Divina Providência,
hoje Mosteiro da Imaculada Conceição da Luz, das Irmãs Concepcionistas da Imaculada Conceição. Cheio
do espírito da caridade, não media
sacrifícios para aliviar os sofrimentos
alheios. Por isso o povo a ele recorria
em suas necessidades. No dia 23 de
dezembro de 1822, no Mosteiro da
Luz de São Paulo, havendo recebido
todos os sacramentos, adormeceu
santamente no Senhor, contando

com seus quase 84 anos de idade.
Sobre a lápide do sepulcro de Frei Galvão está escrito para
eterna memória: “Aqui jaz Frei Antônio de Sant’Anna Galvão, ínclito
fundador e reitor desta casa religiosa, que tendo sua alma sempre em
suas mãos, placidamente faleceu no
Senhor no dia 23 de dezembro do
ano de 1822”.
O dia 25 de outubro, dia
oficial do santo, foi estabelecido,
na Liturgia, pelo saudoso Papa João
Paulo II, na ocasião da beatificação
de Frei Galvão em 1998 em Roma.
Com a canonização do primeiro
santo que nasceu, viveu e morreu
no Brasil, a 11 de maio de 2007, o
Papa Bento XVI manteve a data de
25 de outubro.
Santo Antônio de Sant’Anna Galvão, rogai por nós!
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Métodos para se auto-analisar
Pe. Paulo Roberto Gonzales

E

N

xistem essencialmente
três métodos para a auto-análise: o autobiográfico, o método
da livre associação, e a interpretação dos sonhos.
- Método autobiográfico
Eu lhes aconselho a escrever sua própria vida, desde
quando se lembram. Chegados
ao fim deste trabalho, ficarão
maravilhados pelo que hão de
ler. Ver-se-ão de modo diferente daquele que sempre se têm
visto. Descrevam os membros
da família: pai, mãe, irmãos... e os relacionamentos entre vocês e cada um
destes membros.
Descrevam as recordações
da infância, da puberdade, da adolescência, as atividades escolares,
os esportes, os amores, os amigos
e amigas, o trabalho, as desilusões,
os inimigos, o seu temperamento e
como este evolui, as simpatias, as antipatias, a sexualidade, os relacionamentos com os outros em geral, os
projetos para o futuro.
Experimentem, e verão que
valeu a pena.
Mas sejam honesto consigo
mesmos. Admitam seus erros. Não
devem condenar-se, e sim, analisar-se, conhecer-se para entender a si
mesmos. Procurem descobrir aquilo
que de fato vocês são. A este propósito pode servir de ajuda colocar uma
série de perguntas sobre vocês e seus
problemas às quais depois hão de
responder. Não é permitido responder "não sei". Comecem com pergun-

Pascom adere à nova identidade
visual em todo Brasil

tas deste gênero:
- Que tipo de pessoa sou?
- Como me comporto com os outros?
- Quais defeitos não quero reconhecer em mim?
- Como as frustrações influenciaram
em minha vida?
- Tenho uma falsa visão dos valores?
- Sou superficial? Infantil? Imaturo
(a)?
- Como vivo a sexualidade? O Amor?
O afeto?
- Sou egoísta? Vaidoso (a)?
- A opinião alheia é importante para
mim?
- Admito os erros?
- Quero melhorar?
Acrescente alguma outra
pergunta que lhe venha à mente.
Se vocês forem sinceros na
avaliação de si mesmos, poderão
descobrir o porquê de seus erros.

o início deste ano a Pascom
Brasil iniciou o trabalho de padronização da identidade visual da Pastoral
da Comunicação em todo país, fruto
de um desejo conjunto dos coordenadores regionais e da necessidade de
aplicação nas mais variadas instâncias
de articulação pastoral.
No último mês de setembro a
padronização chegou à Arquidiocese
de Sorocaba através da coordenação
local, que disponibilizou o material e
orientou os pasconeiros (como são
chamados os membros da Pascom)
na personalização da marca para sua
paróquia e nas regras de aplicação.
O processo de desenvolvimento da marca foi feito por uma
comissão e a criação ficou a cargo de
Adielson Agrelos, coordenador regional da Pascom Leste 1. A nova marca
da Pascom Brasil tem como ponto de
partida as palavras unidade, nacional,
diálogo, humano, ondas, alegria, comunhão, sobriedade e cristianismo.
Elas surgem como marcos no caminho que foram fincados pela Comissão Nacional da Pascom em sua primeira reunião ordinária, realizada ano
passado, em São Paulo.
Dom Darci José Nicioli, arcebispo de Diamantina e presidente
da Comissão Episcopal Pastoral para
a Comunicação, na apresentação do
manual de identidade, afirma que ela
é uma marca contemporânea, que comunica a identidade pastoral nestes
novos tempos.

Simbologia
Partindo das palavras chaves
utilizadas na construção, a marca revela a identidade nacional do ser pastoral por meio das cores verde, azul e
amarelo, em tons sóbrios. Uma onda
em constante movimento perpassa
toda a marca, gerando movimento,
pois comunicar é um constante ato de
relação. As ondas expressam a comunicação do mar com o humano, bem
como as ondas digitais são uma das
formais atuais de diálogo entre pessoas do mundo inteiro.
No processo de criação foi
feita a opção por uma variação de
logo tipográfico, inserido em um dos
elementos o símbolo da assinatura
visual da Pascom Brasil. Esse símbolo
está repleto de significados. O Sol sem
ocaso é o próprio Cristo que se dá por
nós na cruz, símbolo do cristianismo.
A cruz também é sinal da comunhão,
um elo visível de união entre os cristãos. Ao fundo, uma rede com dezoito
pontos que convergem para o grande
ponto que é a cruz simbolizam os dezoito regionais da CNBB, símbolo de
unidade da Igreja no Brasil.
Em nossa Paróquia a nova
identidade visual já está presente em
comunicação impressa e digital, como
no jornal Entre Nós, nas redes sociais e
na transmissão ao vivo da Santa Missa.
Venha fazer parte da Pascom,
estamos precisando de voluntários!
Entre em contato através das redes
sociais ou pelo e-mail pascom@saopauloapostolo.org.br
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Engajamento dos casais nos movimentos e pastorais da Paróquia
foi a temática do Reencontro de Casais

A

conteceu no domingo, dia 06
de outubro, o Reencontro de Casais,
organizado pelos Casais Dirigentes
do Encontro de Casais com Cristo da
Paróquia São Paulo Apóstolo, o Reencontro teve por objetivo proporcionar
um momento de reflexão sobre espiritualidade conjugal e a vida em comunidade.
Com muita fé e alegria, 35
casais participaram das palestras, dos
grupos de discussão, das orações e
das demais atividades de integração.

“É sempre muito
bom
participar!
Esse reencontro
foi maravilhoso,
além da espiritualidade, pudemos
conhecer mais sobre as Pastorais e
os Movimentos da
nossa Paróquia,
e principalmente
como podemos
participar. Mesmo
nós sendo participantes, não conhecíamos muitos
Movimentos que
foram
apresentados. Além disso, estar com vários
casais amigos é sempre muito bom”,
comentaram Bia e Fernando Negrão.
As palestras e testemunhos tiveram como temática o engajamento
dos casais nos movimentos e pastorais
da Paróquia. “Precisamos participar e
colaborar com nossas Pastorais e com
os Movimentos, Jesus espera isso de
nós!”, destacaram Cibele e Renato
Massari.
A importância da catequese
familiar foi explanada pela família Macedo. Juntos, unidos e emocionados
falaram da união familiar na igreja.

Vida Melhor em Comunidade

A

conteceu no último dia 1º de outubro, o Encontro do Vida Melhor
em Comunidade. O grupo acontece toda 1ª terça-feira do mês, as 15h.

“Desde um ano meus pais me levavam
pra missa. E eu sempre levei minhas filhas e agora as duas participam aqui, é
bom demais! Mas pra mim uma grande emoção é acolitar como Ministra
Extraordinária da Comunhão Eucarística com o Alessandro, meu marido...
Isso pra mim é muito emocionante!”,
declarou Renata. 			
Bárbara testemunhou como é bom ter
uma família cristã, que até nos momentos de levar bronca, a mãe dizia
“Jesus não vai gostar disso”, hoje percebe como esses ensinamentos são
importantes em sua vida! Orgulhoso,
feliz e emocionado, Macedo destacou
a importância da oração em família. “Não somos perfeitos, mas juntos
buscamos nossa santidade. Rezamos
juntos, ensinamos nossos filhos a rezarem, pois a primeira catequese é na
família”, afirmou Macedo.
Foram muitos momentos de
fé e espiritualidade, os casais tiveram
a oportunidade de reavivarem sua

união em Deus. Padre Paulo ressaltou
a importância do casal permanecerem
sempre unidos à Deus e buscarem
Nele o sentido para suas vidas. “As
dificuldades sempre aparecem, elas
fazem parte da vida. Mas é junto de
Deus que o casal consegue ficar firme
e superar as adversidades que surgem”, finalizou.
Para os dirigentes o reencontro foi uma forma de trazer de volta
para a Paróquia alguns casais que estavam um pouco afastados dos Movimentos e Pastorais. “Como casal pós-encontro percebemos a dificuldade
de engajar casais nas pastorais, alguns
por não saberem como participar e
outros por medo de assumir compromisso, ‘a messe é grande e os operários são poucos’”, ressaltaram Angélica e Luiz.
O reencontro terminou com
a celebração eucarística, os casais encontristas e encontreiros participaram
da missa junto com toda comunidade.
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Todos são chamados a
participar do Mês Missionário
Extraordinário

Peregrinos do Cuidar

‘Batizados e enviados: A Igreja de Cristo em missão no mundo’ é o tema da
iniciativa convocada pelo Papa Francisco para o mês de outubro

P

ara reforçar a missão da Igreja
de ir a todos os povos e retomar, com
novo impulso, a transformação missionária da vida e da pastoral, o Papa
Francisco proclamou o “Mês Missionário Extraordinário”, a ser vivenciado
em outubro.
“Que o ‘Mês Missionário Extraordinário’ se torne uma ocasião de
graça intensa e fecunda para promover iniciativas e intensificar, de modo
particular, a oração – alma de toda a
missão –, o anúncio do Evangelho, a
reflexão bíblica e teológica sobre a
missão, as obras de caridade cristã
e as ações concretas de colaboração
e solidariedade entre as Igrejas, de
modo que se desperte e jamais nos
seja roubado o entusiasmo missionário”, escreveu o Pontífice ao Cardeal
Fernando Filoni, Prefeito da Congregação para Evangelização dos Povos
e Presidente do Comitê Supremo das
Pontifícias Obras Missionárias (POM),
em 22 de outubro de 2017, quando
fez o anúncio desse período especial
para a Igreja.
Na ocasião, Francisco afirmou
que a celebração do “Mês Missionário
Extraordinário” acontece em comemoração ao centenário da Carta Apostólica Maximum Illud (1919), escrita pelo
Papa Bento XV, que deu novo impulso à responsabilidade missionária da
Igreja de anunciar o Evangelho a todos os povos e nações, num contexto
em que o planeta ainda se recuperava
dos impactos da 1ª Guerra Mundial
(1914 – 1918).

Durante o ‘Mês Missionário Extraordinário’, Dom Odilo exorta os grupos
paroquiais a algumas iniciativas concretas, como ir ao encontro dos que
vivem distantes da prática da fé; falar
sobre o Batismo dos filhos e da Catequese em todas as fases da vida,
sobretudo das crianças e dos adolescentes; destacar a importância do
casamento cristão, revalorizando o sacramento do Matrimônio; bem como
da assistência religiosa aos doentes e
moribundos, do funeral cristão, da esperança cristã.
“Vamos promover intensa
oração pelas missões e pelos missionários, preparar bem o Dia Mundial
das Missões (20 de outubro) e incentivar a Coleta para as Missões, a ser feita no mesmo dia; pode-se fazer uma
vigília missionária, com adoração ao
Santíssimo Sacramento; convidar algum missionário, pertencente a um
instituto ou congregação missionária,
para que fale ao povo sobre a urgência missionária da Igreja; nas paróquias, podem ser promovidas exposições missionárias com imagens, fotos
e dados numéricos sobre a ‘Igreja
missionária’; e também pode ser feito um festival missionário com cantos,
poesias, testemunhos missionários,
envolvendo crianças, adolescentes e
jovens”, orienta Dom Odilo na Carta
Pastoral.
Fonte: OSãoPaulo.org

P

aroquianos se reuniram no último dia 14 de outubro para rezar o Terço
pelo Projeto Peregrinos do Cuidar, idealizado pelo Dr. Paulo Bispo, médico oncologista.

Catequese

Dias das Crianças
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Missa parte por parte (18)

Liturgia

Orações pela Igreja

A

igreja é comparada a um corpo: o “corpo místico de Cristo”. Nela
circula, não o sangue físico, mas a vida
da graça. É o que chamamos de Comunhão dos Santos, conforme dizemos em nossa Profissão de Fé: “Creio
na Santa Igreja Católica, na Comunhão
dos Santos...”
A própria Bíblia Sagrada fala
que a Igreja é o Corpo de Cristo: “Com
efeito, o corpo é um e, apesar de ser
um, tem muitos membros. Mas todos
os membros do corpo, embora sejam
muitos, formam um só corpo. Assim
também acontece com Cristo. Pois fomos batizados todos num só Espírito
para ser um só corpo: judeus e gregos,
escravos e livres, todos recebemos um
só espírito” (1 Cor 12, 12-13). “Ora, vós
sois o corpo de Cristo, e sois os seus
membros, cada um por sua parte” (1
Cor 12,27).
A Igreja esta espalhada por
toda a terra e além dos limites geográficos: está na terra, como Igreja
peregrina e militante; está no purgatório, como igreja padecente, e está
no céu, como Igreja gloriosa e triunfante. Entre todos os membros desta Igreja, que esta no céu e na terra,
existe a intercomunicação da graça ou

Comunhão dos Santos. Uns oram pelos outros, pois somos todos irmãos,
membros da grande família de Deus.
PELO PAPA E PELOS BISPOS
A primeira oração é pelo Papa
e pelo Bispo Diocesano porque eles
têm maior responsabilidade na Igreja.
São os pastores do rebanho. Sua missão é ensinar, santificar e governar o
Povo de Deus. Por isso a comunidade
precisa orar muito por eles. Quando
São Pedro estava preso no cárcere,
por ordem de Herodes, “a Igreja pedia
a Deus por ele sem cessar” (cf At 12,5).
A oração foi ouvida por Deus,
pois Pedro foi posto em liberdade, milagrosamente, por um anjo. O próprio
Cristo orou por Pedro, para que não
caísse em tentação. Disse Jesus, “Simão, Simão, eis que satanás te procurou para te peneirar como trigo. Mas
eu roguei por ti, a fim de que tua fé
não vacile, e tu, uma vez convertido,
confirme os teus irmãos (Lc 22, 31-32).
Mas não é só pelo Papa e pelo Bispo
Diocesano que devemos rezar. Precisamos também rezar por todos os
evangelizadores e evangelizados, pela
conversão dos pagãos e pela perseve-

Vida e Saúde

Outubro Rosa

O

Câncer de Mama

câncer de mama é segundo
tipo que mais acometem brasileiras,
representando em torno de 25% de
todos os cânceres que afetam o sexo
feminino. Para o Brasil, foram estimados 59.700 casos novos de câncer de
mama em 2019, com risco estimado
de 56 casos a cada 100 mil mulheres.
Os principais sinais e sintomas da doença são: caroço (nódulo),
geralmente endurecido, fixo e indolor; pele da mama avermelhada ou
parecida com casca de laranja, alterações no bico do peito (mamilo) e
saída espontânea de líquido de um
dos mamilos. Também podem aparecer pequenos nódulos no pescoço
ou na região embaixo dos braços
(axilas). Não há uma causa única para

o câncer de mama. O INCA e o Ministério da Saúde lançaram a campanha Outubro Rosa 2019, que reforça
três pilares estratégicos no controle
da doença: prevenção primária, detecção precoce e mamografia.
A campanha, que inclui cartazes, folders, banners e cards para
impressão e utilização nas redes sociais, foram criadas para divulgação
não apenas em outubro, mas ao longo do ano inteiro, porque o cuidado
com as mamas deve ser uma preocupação permanente. O mote da
campanha é “Cada corpo tem uma
história. O cuidado com as mamas
faz parte dela”.
Fonte: https://www.inca.gov.br

rança dos cristãos. Jesus pediu
ao Pai pelos Apóstolos e por
todos os que iriam ouvir a sua
pregação, pelos fiéis e pela unidade de todos os que formam a
sua igreja. Assim orou Jesus:
“Pai, não peço que os
tire do mundo, mas que os livre do maligno. Eles não são do
mundo, como eu não sou do
mundo. Consagra-os na verdade, a tua Palavra é a verdade.
Não rogo somente por eles,
mas por todos aqueles que, por
meio de sua palavra, hão de crer
em mim, a fim que todos sejam
um. Como Tu, Pai, estás em mim
e eu em ti, que eles sejam em
nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste” (Jo 17,1517.20-21).
PELOS FALECIDOS
Rezar pelos mortos é um ato
de caridade. Os mortos de hoje foram
os vivos de ontem, e os vivos de hoje
serão os mortos de amanhã. E todos
juntos somos uma só Família. Encontramos na Bíblia um elogio a Judas
Macabeu por ter feito uma coleta e
mandado oferecer um “sacrifício expiatório pelos que haviam morrido,
a fim de que fossem absolvidos dos
seus pecados” (2Mc12,45-46). É claro
que o mais importante é a própria vida
da pessoa falecida, aquilo que ela foi e
que ela fez em vida. É isso que vai pesar na “balança” de Deus. Mas a Igreja
é mais para interceder que para jugar.
Por isso nos rezamos na Missa pelos
falecidos.

POR NÓS E PELOS SANTOS
Finalmente pedimos por nós
mesmos como “povo santo e pecador”, a fim de que um dia estejamos
reunidos com a Virgem Maria, os
Apóstolos e todos os bem-aventurados no céu, para com eles louvarmos
e bendizermos a Deus. Nossa oração
termina “por Jesus Cristo Nosso Senhor”, porque Ele mesmo disse: “Em
verdade, em verdade, vos digo: se pedirdes alguma coisa ao Pai em meu
nome, Ele vos dará. Até agora não
pedistes nada em meu nome. Pedi e
recebereis” (cf. Jo 16,23-24).
Pablo H. Macedo
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Pastoral Social

A

Doações do mês de setembro

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 Setembro.
Alimentos
Achocolatado -06un./ Açúcar - 23 kg/
Arroz - 77kg/Bolachas - 32 pcts /Café
- 11pcts/Creme de leite – 01un./Ervilha – 09 un./ Farinha de trigo – 25 kg./
Farinha de milho -03Kg/ Farinha de
mandioca -04kg/Feijão -44 kg/ Fubá
- 03 pcts/ Gelatina – 03un./Goiabada
- 02un./ Leite – 26 l /Leite condensado
– 1un./ Leite em pó - 10 pcts/Macarrão -53pcts/ Maionese -01 un./ /Mo-

Reflexão

lho de tomate - 24 un./ Óleo - 19 l./
Sal - 07kg/sardinha – 07un./ Suco em
pó - 01 pcts.
Limpeza
Detergente - 02 un.
Higiene
Cotonete- 01cx./ Fralda geriátrica
-04pcts/Papel higiênico -66rolos/
Pasta de dente – 19 un./ Sabonete –
23un./Shampoo – 02un.
Diversos
Almofada -02un/Bolsa – 04 un./Caide
– 23un./Cintos -03 un./Cobertor – 05
un./Filtro 02un./Impressora – 01un./
Liquidificador-01un/Roupas–246pçs/
Sapatos–32 pares/ Toalha – 15un./
Utensílios – 04 un.
As entidades precisam desde
alimentos, produtos de higiene pessoal, limpeza e roupas.
Márcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

De olho nas metas

E

ra uma vez um cocheiro que
dirigia uma carroça cheia de abóboras. A cada solavanco da carroça, ele
olhava para trás e via que as abóboras
estavam todas desarrumadas. Então
ele parava, descia e colocava-as novamente no lugar. Mal reiniciava sua
viagem, lá vinha outro solavanco e…
tudo se desarrumava de novo.
Então ele começou a ficar
desanimado e pensou: “jamais vou
conseguir terminar minha viagem! É
impossível dirigir nesta estrada de terra, conservando as abóboras arrumadas!”. Quando estava assim pensando, passou à sua frente outra carroça
cheia de abóboras e ele observou que
o cocheiro seguia em frente e nem
olhava para trás: as abóboras que estavam desarrumadas organizavam-se
sozinhas no próximo solavanco.
Foi quando ele compreendeu
que, se colocasse a carroça em movi-

mento na direção do local onde queria chegar, os próprios solavancos da
carroça fariam com que as abóboras
se acomodassem em seus devidos lugares.
Moral: Assim também é a nossa vida,
quando paramos demais para olhar
os problemas, perdemos tempo e nos
distanciamos das nossas metas.

D

Naep

ando continuidade na apresentação das instituições assistidas
pela Pastoral Social de nossa Paróquia, neste segundo mês apresentamos o NAEP – Núcleo de Atenção e
Emancipação Psicossocial, uma entidade sem fins lucrativos que surgiu
para oferecer a comunidade de Votorantim e região um atendimento
psicológico em diferentes níveis e
modalidades.
O NAEP tem o objetivo de
promover a emancipação psicossocial através de atividades culturais,
esportivas, recreativas, de cuidado e
de aprendizagem, sempre com uma
assistência qualificada aos portadores de transtornos (seja relacionados
ao uso de substâncias ou não) em
um ambiente inclusivo, acolhedor e
direcionado à reinserção social dos
usuários e o cuidado aos familiares.
A entidade desenvolve suas atividades subdividindo o trabalho nos seguintes eixos:
•
Caps AD (Centro de Atenção
Psicossocial - Álcool e Drogas): oferece atendimento diário à pacientes
que fazem uso prejudicial de álcool
e outras drogas, permitindo o planejamento terapêutico individualmente
de adultos e jovens.
•
Casa de Passagem: atende
moradores de rua fornecendo alimentação, dormitório, chuveiro e,
principalmente, acompanhamento
de saúde e assistência social para a
ressocialização da pessoa.
•
Casa do Adolescente: coordenação no âmbito da política de
assistência social, com objetivo de
exercer o fortalecimento do vínculo
familiar e comunitário à adolescentes que o romperam de forma definitiva ou em situação temporária, a
qual a família não possa exercer seu
papel de proteção.
•
UAT (Unidade de Acolhimento Transitório): vem para com-

plementar o trabalho desenvolvido
no Caps AD junto aos adolescentes que necessitam de acolhimento
temporário devido ao uso abusivo
de substâncias psicoativas.
•
PSF (Programa Saúde da
Família): gestão das Unidades de
Estratégia da Saúde da Família dos
bairros Jardim Tatiane e Green Valley, com objetivo de gerenciar, operacionalizar e executar ações e serviços em saúde.
•
RT (Residência Terapêutica):
atendendo as exigências do Ministério da Saúde em acolher seus munícipes que estiveram internados em
hospitais psiquiátricos, permitindo
a reinserção de seus moradores na
sociedade.
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 o NAEP:
- contribuição em dinheiro;
- voluntário para eventos;
NAEP – Núcleo de Atenção e
Emancipação Psicossocial
Sede Av. Luiz do Patrocino Fernandes, 1205 - Vila Dominguinho
- Votorantim
Facebook.com/naepvotorantim
www.naep.org.br
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Dispa reza o Terço em homenagem
a Nossa Senhora Aparecida

XLI Torneio Bíblico

N

N

os dias 14,15,21 e 22 de Setembro tivemos o XLI Torneio Bíblico,
com o seguinte tema “Nós amamos,
pois Deus primeiro nos amou”( 1Jo
4,19). Foi organizado pelo grupo JUST
(Jovens Unidos em Santa Teresa), no
ginásio do colégio Salesiano, tendo
como livro principal para estudo o
Evangelho de João . Envolvendo conhecimentos bíblicos e também muita agilidade, paciência e trabalho em
equipe. Foram dois dias de prova de
sala e dois dias de gincana. Contando
com provas filantrópicas e obrigatórias.
Tínhamos uma equipe que
disponibilizou grande parte do seu
tempo para se dedicar ao estudo do
livro escolhido.
Antes e durante a nossa preparação tivemos alguns desafios, o
primeiro, foi para completar a prova
filantrópica, arrecadando alimentos,
roupas, brinquedos e doações de sangue.
O segundo, era a primeira
prova obrigatória, a montagem da
maquete representativa da Arquibasílica de São João de Latão, situada em

Roma.

E o terceiro a elaboração da
releitura do símbolo Joanino (Águia) e
um texto que explicava a relação do
desenho com o tema do Torneio.
“Foi uma experiência pra lá de
maravilhosa estar no XLI Torneio Bíblico, como foi minha primeira vez participando, era tudo muito novo, tudo
muito diferente.
A união dos grupos, era coisa
mais linda de se ver, todos tinham o
mesmo objetivo, levar o troféu embora, mas acima de tudo, estavam lá por
amor, amor a Deus.
Muitas amizades surgiram
pelo torneio, tanto dentro do grupo
com pessoas que nunca haviam conversado uma com as outras nas reuniões, quanto com membros de outros
grupos.
Vibramos juntos, torcemos,
gritamos e choramos também, não
fomos campeões, mas a união prevaleceu, e só de termos participado já
valeu à pena estarmos lá.”
Mafer
Dispa

este domingo 13, nossa Comunidade Jovem Dispa se reuniu para
rezar o Santo Terço em homenagem
a Nossa Senhora Aparecida, padroeira
do Brasil.
A cada Ave Maria, um jovem
colocava nos pés de Nossa Senhora
seus pedidos e agradecimentos por
graças já alcançadas e a cada dezena
ouvíamos uma musica sobre Maria.
Estes pedidos foram depois colocados
na cesta de Intenções da Santa Missa.
Todos rezaram com muita
devoção e com os joelhos no chão se
colocaram nos pés de Maria pedindo
sua intercessão junto a seu filho Jesus.
Depois deram testemunhos e transcrevemos alguns deles abaixo. Leiam
com carinho.
“Prometo rezar mais”
“Eu não costumo rezar muito o Terço,
mas toda vez que eu rezo me sinto
mais leve e mais próximo de Deus”
“Senti-me diferente, pois senti arrepios durante todas as músicas e orações”
“Senti que Maria e Jesus estavam conosco, senti-me mais aberto rezando”
“Senti a presença de minha avó orando conosco, coisa que não sinto há
muito tempo. Senti o amor dela novamente”
“Eu senti a presença de Nossa Senho-

ra e um sentimento de que não posso
me afastar da Mãe pois ela estará comigo sempre que eu precisar”.
“Eu senti que essa reunião foi diferente, pois senti ,mais a presença de
Maria”
“Eu senti um ar diferenciado com muito mais espiritualidade. Devemos repetir.”
“Eu senti que foi importante rezar o
terço hoje em homenagem ao dia de
ontem. Dia de Nossa Senhora Aparecida. Foi muito bom”.
“Nessa reunião senti uma energia boa
e com isso senti-me fortalecido pelas
Palavras do Senhor. Obrigado Maria e
Jesus por eu estar aumentando minha
fé a cada dia”.
“Durante este terço eu me senti tocada pela Virgem Maria nossa Mãe”.
“Eu me senti mais purificado e com
uma boa sensação e pretendo melhorar meus atos daqui para frente”.
“O Encontro de hoje se tornou algo a
mais. Uma conexão maior entre todos.
É como se o toque de Deus abençoasse este Encontro”.
Que a Trindade Santa continue derramando bênçãos sobre a
família Dispa e que a Virgem Maria e
São José intercedendo por todos nós.
Macedo
Dispa

