Aceitação de
si mesmo
Página 3

Paróquia inicia
comemorações do
Jubileu de Esmeralda

Página 5

“Sei em quem acreditei”
(2 Tm 2,12)

A Ele amor eterno e fidelidade

2
Santo do mês

Editorial

24 de janeiro

O

São Francisco de Sales

ano de 2020 já chegou! Gostaria de falar um pouquinho com vocês sobre uma Palavra: Esperança!
A Esperança é uma das três
virtudes teologais, que o próprio
Deus nos dá: Fé, Esperança e Caridade (amor). São exatamente destas
três coisas que precisamos para viver
e sermos felizes!
Alguém já dizia que nós caminhamos "de esperança em esperança". Portanto, é esta virtude que
nos faz caminhar, que não nos deixa desanimar e que nos lança para a
frente todos os dias! Digo a mim mesmo e digo a vocês: Somos homens e
mulheres da esperança... podem vir os
ventos, as dificuldades, as tribulações,
nada vai nos desanimar, nada vai destruir dentro de nós a esperança.
Com esse mesmo espírito de
esperança e de alegria, no próximo
dia 25, na Conversão de São Paulo
Apóstolo, daremos início ao Ano Jubilar da Paróquia, que neste ano celebra o Jubileu de Esmeralda.
Com o tema “Sei em
quem acreditei (2 Tm 2,12)
A Ele amor eterno e fidelidade", queremos celebrar os 40 anos de história,
agradecendo a vida de tantos padres
e paroquianos que por aqui passaram
e nos deixaram um pouco de si através da dedicação e carinho.
A Esmeralda é uma pedra
preciosa, sendo que no Egito antigo
acreditavam que a pedra era respon-
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E
sável por avivar o coração e estimular o renascimento. Ela é considerada
como a pedra do amor eterno e da
fidelidade.
Assim, o Jubileu de esmeralda representa um momento de reconhecimento de um amor e compromisso que se fortaleceu durante 40
anos.
E
m uma ata de janeiro de
1978, foi encontrado o seguinte registro:“É com grande alegria que vemos o resultado dos nossos esforços
serem coroados de êxito, pois, nos
altos do Trujillo, aquela semente por
nós plantada, regada com orações
e trabalho, hoje ergue seus braços
de concreto para o firmamento, demonstrando que para fé e o amor
não existem barreiras”.
Com essa motivação e acima de tudo, através do amor, somos
chamados a viver intensamente esse
ano Jubilar e a construir juntos as
próximas memórias da história da
nossa Paróquia.
Abraço fraterno,
		
Pe. Paulo Gonzales

ste santo nasceu no
Castelo de Sales em 1567. Sua
mãe, uma condessa, buscou
formá-lo muito bem com os
padres da Companhia de Jesus,
onde, dentre muitas disciplinas,
também aprendeu várias línguas. Muito cedo, fez um voto
de viver a castidade e buscar
sempre a vontade do Senhor.
Ao longo da história desse santo muito amado, vamos percebendo o quanto ele buscou e o
quanto encontrou o que Deus
queria.
Anos mais tarde, São
Francisco escreveu “Introdução
à vida devota” e, vivendo do
amor de Deus, escreveu também o
“Tratado do amor de Deus”.
Certa ocasião, atacado pela
tentação de desconfiar da misericórdia do Senhor, ele buscou a resposta
dessa dúvida com o auxílio de Nossa
Senhora e, assim, a desconfiança foi
dissipada. Estudou Direito em Pádua,
mas, contrariando familiares, quis ser
padre. E foi um sacerdote que buscou
a santidade não só para si, mas também para os outros.
No seu itinerário de pregações, de zelo apostólico e de evangelização, semeando a unidade e espalhando, com a ajuda da imprensa,
a sã doutrina cristã, foi escolhido por

Deus para o serviço do episcopado
em Genebra. Primeiro, como coadjutor, depois, sendo o titular. Um
apóstolo do amor e da misericórdia.
Um homem que conseguiu expressar, com o seu amor e a sua vida, a
mansidão do Senhor.
Diz-se que, depois de sua
morte, descobriu-se que sua mesa
de trabalho estava toda arranhada
por baixo, porque, com seu temperamento forte, preferia arranhar a
mesa a responder sem amor e sem
mansidão para as pessoas.
Doutor da Igreja, é fundador
da Ordem da Visitação, titular e patrono da família salesiana, fundada
por Dom Bosco, que se inspirou nele
ao adotar o nome [salesiano]. Também é patrono dos escritores e dos
jornalistas devido ao estilo e ao conteúdo de seus escritos.
Esse grande santo da Igreja
morreu com 56 anos, sendo que 21
deles foram vividos no episcopado
como servo para todos e sinal de
santidade.
Peçamos a intercessão desse grande santo para que, numa vida
devota e vivendo do amor de Deus,
possamos percorrer o nosso caminho em busca de Deus em todos os
caminhos.

São Francisco de Sales, rogai
por nós!
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Aceitação de si mesmo

A

Pe. Paulo Roberto Gonzales

				‘
existência já é um dom por si
mesma.Lembre-se de que você vale
muito mais do que seu comportamento, do que suas atitudes. Há em
você coisas que não lhe agradam.
Muito bem. Você está procurando
percorrer o caminho da realização.
Precisamente por ser imperfeito é que você sente o desejo de
crescer. Quem não reconhece que
pode sempre melhorar, tornar-se
mais completo, mais belo, não vive,
mas está morto por dentro. A vida
está toda aqui: empregar a energia
disponível em função de um maior
grau de realização.
Mas falemos de auto-aceitação. Além de termos consciência
do valor intrínseco da pessoa, devemos considerar-nos seres complexos
e polimorfos. Não podemos ter um
conceito único de nós mesmos: ou
positivo ou negativo. Devemos, pelo

contrário, levar em conta a complexidade dos componentes que constituem a nossa personalidade.
Em muitos casos, a auto-aceitação torna-se difícil devido à não
-aceitação do próprio aspecto físico.
Quero dar alguns conselhos
práticos para superar este empecilho.
Se o seu aspecto não lhe agrada, experimente fazer um elenco das partes
que constituem o seu corpo: nariz,
boca, olhos, pernas. Você perceberá
que algumas partes, embora não lhe
agradem, também não lhe desagradam. E há outras que lhe agradam.
A seguir, procure pensar em
seu corpo por dentro: baço, fígado,
rins, coração. E você se dará conta de
que não temos um corpo, mas somos
um corpo! E entenderá que a beleza física é só um conceito cultural, exterior,
característico, e que varia segundo as
diferentes civilizações e culturas.

Pensemos, por exemplo, nos
condicionamentos da publicidade, da
moda, principalmente no que diz respeito ao corpo. Se alguém não tem
um nariz regular, se uma mulher não
tem os seios que se aproximam da
forma ideal ditada pelo modelo cultural imperante, se a pessoa não possui
um corpo enxuto, pernas retas, não se
sente viva, não se sente ela mesma.
No entanto, todo ser humano
é único e irrepetível no físico e na psique. Devemos sentir-nos orgulhosos
do corpo que temos, qualquer que
seja a sua forma exterior.
Cada um de nós tem o dever
de se respeitar. Respeitar-se significa
aceitar-se, assumir o motivo criador
de nossa fisicidade, ainda que escape
ao nosso raciocínio.
A pessoa que se preocupa
com sua auto-aceitação e como agradar a si mesma, como amar-se, não

se sente oprimida, de modo algum,
por seu próprio corpo. Pelo contrário,
sente pena dos que acreditam ser humanos só porque possuem um corpo
que os outros afirmam ser atraente.
É evidente que o fato da subestima, da não-aceitação de si, do
não se agradar, do não se amar, pode
ser explicado, estudando, analisando
a vida, a própria história pessoal.
Este não é o momento para
traçar o itinerário do desenvolvimento psicológico, as diversas fasess que
um ser humano percorre do nascimento até a estabilização da personalidade.
É certo que a auto-aceitação,
o conceito que se tem de si mesmo,
tem seu começo na psique, no modo
de assumir a vida.
Isto pode ser feito por todos.

Pequeninos do Senhor

O

s Pequeninos do Senhor retornam no dia 2 de fevereiro, sempre durante as missas de domingo,
às 9h.Estamos precisando de voluntários. Mais informações com Jacyra
e Renata.
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O

Vivamos a conversão assim como São Paulo

que entendemos por conversão? Será que essa palavra tem apenas um cunho religioso ou podemos
dizer que pode ser usada, também,
em outro contexto? E sendo usada em
outro contexto, ela pode ser usada
também em cunho religioso? Parece
confuso, mas a palavra conversão, na
maioria das vezes, é compreendida de
maneira equivocada.
Quando falamos da conversão de São Paulo, quando falamos
que “fulano de tal” se converteu ou

coisa parecida falamos com certo preconceito, ou seja, um conceito já pré-estabelecido dentro de nós.
Falar de conversão em ambos
os sentidos, religioso ou noutro contexto, não é falar de pegar sentido inverso ao caminho até então feito, mas
falar de um retorno às origens. E foi
justamente isso que aconteceu com
São Paulo na estrada de Damasco,
como relata o capítulo 9 dos Atos dos
Apóstolos.

Campanha da Fraternidade:
CNBB divulga tema e lema

F

oi divulgado o vídeo oficial
da Campanha da Fraternidade 2020,
cujo tema é “Fraternidade e vida:
dom e compromisso” e o lema “Viu,
sentiu compaixão e cuidou dele” (Lc
10, 33-34). A produção apresenta
experiências de cuidado com a vida
em suas várias dimensões encontradas Brasil afora e poderá ser utilizado para auxiliar as reflexões sobre a
temática proposta pela Conferência
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB)
para a Quaresma de 2020.
Segundo a editora Edições
CNBB, que prepara os materiais da
Campanha da Fraternidade, o vídeo
oferece um panorama completo,
com todo o referencial necessário
“para viver, difundir e praticar os
preceitos desta edição da CF”. E, neste ano, não será colocado um DVD à
venda, mas oferecido diretamente às
comunidades.
“Além de uma abordagem
fundamentada para cada um dos
pilares: ‘Viu, Sentiu e Cuidou’, o vídeo auxiliará nossas comunidades
na divulgação e aprofundamento
do tema e do lema
da Campanha, bem
como na assimilação
da relevância do assunto para a nossa
sociedade”, lê-se na
descrição do vídeo
no Youtube. Os pilares citados nesta explicação referem-se à
parábola do Bom Samaritano, que inspira

e ensina o compromisso de cuidar
do dom da vida.
O secretário executivo de
Campanhas da CNBB, padre Patriky
Samuel Batista, ressalta as diversas
ações de cuidado em favor da vida
promovidas pela Igreja em várias
partes do Brasil e também “as diversas situações onde a vida tem sido
descuidada e necessita de uma intervenção evangélica fruto de um
coração convertido pela Palavra de
Deus”.
O vídeo intercala experiências de cuidado com a vida com
frases de Santa Dulce dos Pobres,
segundo padre Patriky, “a grande
inspiradora, boa samaritana para os
dias atuais”, exemplo de que “Vida
doada é vida santificada”.
“Conheça o vídeo, divulgue
na sua paróquia, nas suas comunidades a fim de estabelecermos uma
grande corrente do bem, que Deus
abençoe e vos faça muito felizes!”,
desejou padre Patrky.

Quem foi Paulo?
Paulo, na verdade, não pegou
um caminho inverso, mas retornou às
suas origens, para, aí sim, poder trilhar
um caminho que o levaria à meta do
ser humano. Ou seja, viemos de Deus
e voltaremos para Deus, como canta a
liturgia da Igreja, que temos uma origem divina e um destino divino.
Falar de destino aqui, nada
tem a ver com predestinação na qual
não temos escolha, e que somos por
Deus “escravizados ou condenados” a
este destino, ou seja, estaríamos presos neste mundo esperando essa condenação predestinada. Na verdade,
quando a Igreja diz de “destino divino”, ela fala justamente que, um dia,
pouco tempo depois da nossa morte, quando nosso corpo ainda estiver
quente, nós já estaremos diante do
Justo Juiz, Nosso Senhor Jesus Cristo,
para sermos, por Ele julgados. Neste
sentido, entende-se que saímos de
Deus, nossa origem divina, pois por
Ele fomos criados, e um dia estaremos
diante d’Ele, mas não mais aqui nesta
terra, e sim no nosso destino divino,
para que lá possamos ser julgados
pela vida que tivemos enquanto membros deste mundo passageiro.
Paulo, naquele bendito dia em
que cai do cavalo, fica cego e escuta a
voz do Senhor dizendo: “Por que me
persegues?”, ele tem o seu encontro

pessoal com Jesus, e isso o faz voltar
ao caminho da sua origem divina, para
que esse caminho o levasse ao seu
destino divino, o encontro derradeiro
com Jesus Juiz. Conversão, no sentido religioso, não acontece apenas
com uma atitude moral de, isso pode,
isso não pode; nem mesmo com leis
e doutrinas a serem obedecidas; mas
com um autêntico encontro pessoal
com Jesus, como nos ensina Bento XVI
na encíclica “Deus caritas est”(Deus é
amor). Conversão como a de Paulo de
Tarso é possível somente quando encontramos Aquele que nos criou (origem divina), o qual nos mostra a nossa
meta, o Céu (destino divino).
Viva um caminho de conversão
Conversão é voltar à estrada
que o pecado nos tirou. Conversão,
como aconteceu com Paulo, é nos fazer ver Jesus no nosso caminho. Conversão é decisão de trilhar um caminho
de vida, e não mais de morte como era
antes o de Paulo. Conversão é saber
ser criado por Deus, amado por Ele,
e querer morar eternamente com Ele
no Céu. Conversão é dizer com a vida,
que estamos aqui somente de passagem, e que por isso, nada daquilo que
é passageiro poderá roubar-me o céu.
Conversão é dizer, sou de Deus, pois
dele eu vim, e um dia eu quero voltar
definitivamente para Ele.
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Bodas de Esmeralda: Nossa paróquia em festa

N

este ano de 2020,
nossa Paróquia comemora 40 anos de existência,
ou seja, festeja suas Bodas
de Esmeralda.
A Igreja de São
Paulo Apóstolo, nos altos do Bairro Trujillo, teve
seu início no ano de 1977,
com missas celebradas na
capela do Hospital Modelo (antigo Santa Edwiges),
e posteriormente celebradas no Salão Paroquial
até 1979, sendo elevado à Paróquia
com a inauguração do templo em 25
de maio de 1980, sob a coordenação
espiritual do Monsenhor Antonio Simon Sola, e pastoreio de Dom José
Lambert.
De lá para cá, tivemos uma
caminhada com muitas bênçãos, com
erros e acertos, como acontece com
todo o povo de Deus. Nossas pastorais, grupos, movimentos, missas, estão em plenas atividades sob as bênçãos de Deus e a orientação atual do

Padre Paulo Gonzales, pároco desde
2012.
Que possamos estar juntos
durante todo este ano, sejam nas atividades de nossa Paróquia, sejam nas
comemorações, começando pela nossa missa em homenagem a São Paulo
em 25 de janeiro próximo, bem como
nosso almoço no dia 26.
A todos que participam e colaboram, os nossos agradecimentos!!
Alexandre Rodacki

Venha celebrar conosco a
abertura do Jubileu de 40 anos!
- 25/01 (sábado) 18h - Missa
Solene da Conversão de São Paulo
Apóstolo
- 26/01 (domingo) 12h
Almoço das Famílias
* Os convites para o almoço estão a
venda com os festeiros, ao preço de
R$ 40,00 por pessoa.

Renato construtor, Mons. Sola e Walter Franceschi

- Cardápio do almoço
Entrada
Patê de presunto
Patê de frango
Berinjela caponata

Cesta de pães e torradas
Principal
Salada de folhas verdes
Maionese
Filé de coxa assada
Pernil assado
Tutu
Arroz
Farofa com bacon, calabresa, moela,
ovos, farinha de milho
Sobremesa
Manjar de coco com calda de ameixa
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Liturgia

Pai-Nosso: Preparação para a Comunhão

E

stamos falando do relacionamento do discípulo com o mestre para
podermos entender melhor o sentido
do “Pai-Nosso”. O Pai-Nosso não é
uma simples fórmula de oração nem
um ensinamento teórico de doutrina.
Antes de ser ensinado por Jesus, o
Pai-Nosso foi vivido plenamente pelo
mesmo Cristo. Portanto, deve ser vivido também pelos seus discípulos.
Com o Pai-Nosso começa a
preparação para a Comunhão Eucarística. Essa belíssima oração é a síntese
do Evangelho. Para rezarmos bem o
Pai-Nosso, precisamos entrar no pensamento de Jesus e na vontade do Pai.
E uma coisa bem clara no Pai-Nosso é
que ele é uma oração de sentido comunitário e não individualista. Mesmo
quando rezo sozinho, estou incluindo
nesta oração todos os meus irmãos.
Pois eu digo Pai “Nosso” e não Pai
“meu”, venha “a nós” o vosso Reino e
não venha a “mim”: Digo o pão “nosso”, não o pão “meu”. É impossível alguém rezar o Pai-Nosso somente para
si.
Portanto, para eu comungar o
Corpo do Senhor na Eucaristia, preciso
entrar em “comunhão” com meus ir-

mãos, que são os membros do Corpo
Místico de Cristo. No Pai-Nosso, Jesus
nos ensinou a pedir: “Venha a nós o
vosso Reino”. Pois bem, o Reino de
Deus é um Reino de amor de paz, de
justiça e de perdão. Devemos afastar o
egoísmo com todas as suas formas de
manifestação: o orgulho, a vaidade, a
falsidade, a mentira, o ciúme, a discórdia, o ódio, a vingança.
“DÍVIDAS” E OFENSAS
O perdão das ofensas é o “coração” do Evangelho. Sem a prática da
misericórdia, ninguém entra no céu:
“Bem-aventurados os misericordiosos,
porque alcançarão a misericórdia” (Mt
5,6). Quem reza o Pai-Nosso e não
perdoa as ofensas recebidas, está pedindo a própria condenação, pois ele
diz a Deus: “Perdoai-nos as nossas
ofensas assim como nos perdoamos a
quem nos tem ofendidos”.
Depois de nos ensinar o Pai-Nosso, Jesus acrescentou: “Pois, se
perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai celeste vos
perdoará. Mas, se não perdoastes aos
homens, também vosso Pai não vos
perdoará as vossas ofensas” (Mt 6, 14-

15). Como se vê, o perdão das ofensas
é a condição para ser perdoado e alcanças a salvação.
O evangelista escreveu com
outras palavras: “Perdoai-nos as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores”. É como
nós rezávamos anos atrás. As palavras
são diferentes, mas o sentido é o mesmo. Na linguagem bíblica, todo o pecado é uma “dívida” contraída diante
de Deus. Portanto, ficamos “devendo”
quando pecamos. Quando alguém
passa por nós e pisa no nosso pé, esse
alguém nos ofendeu e, portanto, ficou
“devendo”. Por isso ele volta e pede
desculpas. Assim ele repara a ofensa
ou paga a dívida.
POR QUE NA MISSA NÃO SE DIZ
“AMÉM” NO FINAL DO PAI-NOSSO?
Cabe ressaltar que o Pai-Nosso é a única oração da Igreja que está
integrada na liturgia da missa.
Mas qual é a explicação para a
ausência do “amém” no Pai-Nosso da
missa? É simples: não se diz “amém”
porque a oração ainda não terminou.
Depois de todos rezarem o

Pai-Nosso até o “… mas livrai-nos do
mal”, ao invés de dizer “amém”, o sacerdote continua a oração sozinho. A
liturgia chama isso de “embolismo”,
ou seja, essa oração que o padre reza
sozinho é uma oração que recolhe e
desenvolve a oração precedente.
O sacerdote desenvolve a última petição do Pai-Nosso (“livrai-nos
do mal”) dizendo:
“Livrai-nos de todos os males,
ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto,
vivendo a esperança, aguardamos a
vinda de Cristo salvador.”
E o povo responde com uma
aclamação muito antiga, cuja origem
se perde nos primeiros séculos da história da Igreja:
“Vosso é o Reino, o poder e a
glória para sempre!”
Assim, o Pai-Nosso fica totalmente integrado à liturgia eucarística,
não como um acréscimo, mas como
parte fundamental dela.
Pablo H. Macedo

Vida & Saúde

A

Janeiro Branco: precisamos falar sobre Saúde Mental

Campanha Janeiro Branco, a
maior Campanha do mundo em prol
da construção de uma cultura da
Saúde Mental na humanidade, nasceu para tornar realidade o ideal de
um mundo mais saudável em relação
a tudo o que diz respeito à subjetividade dos indivíduos.
Por isso, precisamos falar
sobre Saúde Mental, convidando as
pessoas para cuidarem de si e da
saúde de todos, contribuindo para
um mundo com mais sentidos, mais
harmonia e mais culturas saudáveis
para as mentes, os corpos e as relações sociais de todos.
O ano de 2020 começou
de maneira difícil: situação política
complicada, crimes de ódio recorren-

tes, riscos ambientais. Isso somado a
problemas pessoais como pressão na
vida profissional, problemas de saúde,
relações familiares complicadas, mudanças de vida. A lista pode ir longe,
e é por conta desses fatores que os
casos relacionados a doenças mentais e psicológicas têm ficado cada vez
mais frequentes e melhorar sua saúde
mental tem se tornado cada vez mais
urgente.
Não é de admirar que muitos
de nós estejam ansiosos ou deprimidos.
Mas nem tudo está perdido.
A terapia é essencial para casos desse tipo, mas existem algumas práticas,
cientificamente validadas, que podem
ajudar a melhorar sua saúde mental.

Já que a mente e o
corpo estão entrelaçados – esses comportamentos também podem ajudar a
melhorar sua saúde
geral. Veja lista sugerida pela CNN:
1. Pratique o otimismo para melhorar
sua saúde mental
2. Comece o voluntariado
3. Seja grato
4. Reforçar as conexões sociais pode
melhorar sua saúde mental
5. Encontre seu objetivo

Lembre-se: O que você não resolve
em sua mente, o corpo transforma
em doença.
Jéssica da Cruz
Psicóloga
CRP 06/134769
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A

Doações do mês de dezembro

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 Dezembro.
Alimentos
Achocolatado -05un./ Açúcar - 26 kg/
Arroz - 75 kg/ Balas - 5 pcts / Bolachas - 32 pcts /Café - 9 pcts/ Farinha
de mandioca - 2 kg / Farinha de trigo
– 9 kg./ Farinha de milho - 8 Kg/ Farofa
temperada - 3 kg/ Feijão -28 kg/ Fubá
- 15 pcts/ Gelatina – 2 un./Goiabada
- 8 un./ Leite – 29 l./ Leite em pó - 5
pcts/Macarrão -39 pcts/Maionese - 6
un. / Milho de pipoca - 2 un. / Molho
de tomate - 16 un./ Óleo - 17 l./ Suco
em pó - 18un. / Tempero - 2 un. / Sal 4kg / Ervilhas - 5 un. / Sardinha - 6 un.
/ Milho - 7un. / Suco - 4 un. / Panetones - 17 un. / Bombom - 2un.
Limpeza
Alvejante – 01 un./ Detergente - 02
un./ Esponja - 2 un. / Sabão em pedra
- 2un.

Higiene
Absorvente - 3 pcts / Condicionador 1 un. / Escova de dente – 06 un. / Fralda geriátrica -02 pcts / Papel higiênico
- 16 rolos / Pastas de dentes - 3 un. /
Sabonetes - 6 un. / Shampoo - 1 un.
Diversos
Roupas - 1244 peças / Lençol - 12 peças / Sapatos - 132 pares / Cintos - 6
un. / Bolsa – 12 un./ Jogo de panelas
- 1 un. / Brinquedos - 32 peças / Bazar
(lar) - 13 peças / Colchão inflável - 2
un. / Travesseiros - 5 un. / Mantas - 10
peças.
As entidades precisam desde
alimentos, produtos de higiene pessoal, limpeza e roupas.
Começamos a campanha de
arrecadação de material escolar, toda
ajuda é bem vinda!
Márcia Pezzoni
Maria Helena Reis
Renata Gubany

Sacolinhas de Natal:
Creche Deus Menino e ANG
(Associação Nova Geração)
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H

Natal do Senhor

oje na cidade de Davi nasceu
para nós um Salvador, que é o Cristo
Senhor.” Com grande alegria, a Paróquia celebrou o Natal de Jesus, agradecendo e pedindo para que o renascimento também aconteça em nossos
corações.
Em sua homilia, Pe. Paulo
Gonzales destacou que a graça se manifestou trazendo salvação e vida para
todos, com a possibilidade de uma
vida diferente, na qual devemos bus-

Santa Maria, Mãe de Deus

car. “Esta graça nos traz a salvação e
nos ensina a abandonar a impiedade
e as paixões mundanas, ajudando-nos
a viver com justiça, equilíbrio e piedade”, refletiu.
“Que compreendamos o amor
e celebremos a verdade, formando assim a comunidade de fé, sabendo fazer
escolhas, sendo audacioso e multiplicando os talentos, sempre buscando
equilíbrio, justiça e piedade”, concluiu.

C

omo um ciclo, encerramos
mais um ano e ao mesmo tempo nos
preparamos para o início do outro.
Momento oportuno para agradecermos a Deus pelo que ano que tivemos
e pedir pelo ano que se inicia.
Com a Santa Missa da Solenidade de Maria, Mãe Deus, tivemos a
oportunidade de refletir e ao mesmo
tempo optar por mudanças para que
2020 realmente seja novo.
Pe. Paulo afirmou que durante
o ano novo, sem dúvidas, cometeremos erros, mas com humildade podemos recomeçar o caminho.
“Devemos ter um propósito
diferente, viver com bom senso, bus-

cando um rumo e uma direção para
viver”, disse.
Através disso, temos Maria
como modelo daquela que medita,
entende, discerne e dá forma ao Filho
de Deus, com um papel importantíssimo como modelo de Fé.
Finalizou desejando que tenhamos a oportunidade de meditar
qual é o sentido da vida durante o ano
novo, da nossa existência, da nossa
comunhão e da nossa fraternidade.
“Que nós sejamos promotores
da paz, é fundamental que você faça
acontecer, não espere que a paz venha, ela já está aqui e precisa mexer
com você”, concluiu.

