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Editorial

Santo do mês
29 de junho

E

São Pedro e São Paulo

stamos por viver as festas
em comemoração de São Pedro e
São Paulo, portanto, festa da nossa
paróquia que tem a alegria de ter
como padrinho São Paulo.
Neste ano escolhemos o
tema: "Quem dizem os homens ser o
Filho do homem?” e o lema: “E vós,
quem dizeis que eu sou?” reflitamos.
Se Pedro aparece como
fundamento institucional da Igreja,
Paulo aparece mais na qualidade de
fundador carismático. Sua vocação
se dá na visão do Cristo no caminho
de Damasco: de perseguidor, transforma-se em mensageiro de Cristo:
"apóstolo". É ele que realiza, por excelência, a missão dos apóstolos, de
serem testemunhas de Cristo "até
aos extremos da terra" (At 1,8). As
cartas a Timóteo, escritas da prisão
em Roma, são a prova disto, pois
Roma é a capital do mundo, o trampolim para o Evangelho se espalhar
por todo o mundo civilizado daquele
tempo. Ele é o "apóstolo das nações".
No fim da sua vida, pode
oferecer sua vida como "oferenda
adequada" a Deus, assim como ele
ensinou. Como Pedro, ele experimenta Deus como um Deus que liberta da tribulação.
Pedro e Paulo representam
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E
duas vocações na Igreja, duas dimensões do apostolado, diferentes,
mas complementares. As duas foram
necessárias, para que pudéssemos
comemorar, hoje, os fundadores da
Igreja universal. A complementaridade dos dois "carismas" continua
atual: a responsabilidade institucional e a criatividade missionária. Esta
complementaridade pode provocar
tensões; as preocupações de uma
"teologia romana" podem não ser as
mesmas que as de uma "teologia latino-americana". A recente polêmica
em torno da Teologia da Libertação
mostrou que tal tensão pode ser extremamente fecunda e vital para a
Igreja toda.
Nesse dia celebra-se especialmente o "dia do Papa". Rezemos
pelo nosso querido Para Francisco.
Abraço fraterno!
Pe. Paulo Roberto Gonzales

stes santos são considerados “os cabeças
dos apóstolos” por
terem sido os principais líderes da
Igreja Cristã Primitiva, tanto por sua fé
e pregação, como
pelo ardor e zelo
missionários.
Pedro, que
tinha como primeiro nome Simão, era natural de Betsaida, irmão do Apóstolo André. Pescador, foi chamado pelo próprio Jesus
e, deixando tudo, seguiu ao Mestre,
estando presente nos momentos mais
importantes da vida do Senhor, que
lhe deu o nome de Pedro.
Em princípio, fraco na fé, chegou a negar Jesus durante o processo
que culminaria em Sua morte por crucifixão. O próprio Senhor o confirmou
na fé após Sua ressurreição (da qual
o apóstolo foi testemunha), tornando-o intrépido pregador do Evangelho
através da descida do Espírito Santo

de Deus, no Dia de Pentecostes, o que
o tornou líder da primeira comunidade. Pregou no Dia de Pentecostes e
selou seu apostolado com o próprio
sangue, pois foi martirizado em uma
das perseguições aos cristãos, sendo
crucificado de cabeça para baixo a
seu próprio pedido, por não se julgar
digno de morrer como seu Senhor, Jesus Cristo. Escreveu duas Epístolas e,
provavelmente, foi a fonte de informações para que São Marcos escrevesse
seu Evangelho.
Paulo, cujo nome antes da
conversão era Saulo ou Saul, era natural de Tarso. Recebeu educação
esmerada “aos pés de Gamaliel”, um
dos grandes mestres da Lei na época.
Tornou-se fariseu zeloso, a ponto de
perseguir e aprisionar os cristãos, sendo responsável pela morte de muitos
deles.
Converteu-se à fé cristã no caminho de Damasco, quando o próprio
Senhor Ressuscitado lhe apareceu e o
chamou para o apostolado. Recebeu o
batismo do Espírito Santo e preparou-se para o ministério.
Tornou-se um grande missionário e doutrinador, fundando muitas
comunidades. De perseguidor passou
a perseguido, sofreu muito pela fé e
foi coroado com o martírio, sofrendo
morte por decapitação. Escreveu treze Epístolas e ficou conhecido como o
“Apóstolo dos gentios”.
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Auto-análise
Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘		

A

qui não se deve ter pressa. A
psique tem seu tempo diferente daquele da vida normal.
A resposta pode chegar rapidamente, ou podem passar meses,
anos, antes que chegue. Depende
também do grau de conhecimento
do próprio eu.
Ademais, é necessário confrontar-nos com alegria, com serenidade, nunca com rigidez ou com
desejo de autopunição.
É suficiente perseverar nas
avaliações vespertinas, não de forma
obsessiva ou que limite a esfera da
atividade ou do pensamento, e sim
com tranquilidade, discretamente.
Desta forma, um dia, como por encanto, há de cair o véu e chegar a resposta esperada para a pergunta que
tínhamos feito.
Muitas vezes esta resposta
serve de chave de leitura para interpretar outros fatos passados ou recentes de nossa vida.
E então, tudo se há de encaixar no maravilhoso mosaico de nossa
vida interior.
O exercício e conhecimento
de si mesmo deve ser feito, se não

Liturgia

N

Vida Melhor em Comunidade

o último mês, o Centro de Convivência para Idosos Rosa
de Saron recebeu as mantas feitas pelo grupo Vida Melhor em
Comunidade. O grupo se reúne toda primeira terça do mês no
Salão Paroquial, sendo que o próximo encontro é no dia 05/07,
as 15h. Participe!

todas as noites, ao menos duas vezes
por semana; e isto principalmente
pelos adolescentes e jovens em geral.
Os adultos, treinados desde jovens
na introspecção, automaticamente tomam esta atitude analítica no
trato consigo mesmos, tornando-se
isso para eles algo muito natural. Ao
passo que para o adulto que nunca
tenha feito introspecção, entrar no
próprio eu será mais difícil e complicado, não, porém impossível.
Todos podemos e devemos
colocar-nos diante de nós mesmos.
Em casos mais difíceis, podemos ser
auxiliados por uma pessoa experimentada.
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Festa de Corpus Christi

C

om grande alegria e festa nossa Paróquia celebrou, no dia 26 de
maio a Solenidade de “Corpus Christi” com missa celebrada pelo pároco Pe.
Paulo Gonzales e pelo Pe. Douglas Antonio.
Após a homilia, foram provisionados 53 ministros extraordinários,
dentre eles, da Sagrada Comunhão, Saúde e Exéquias.
Também agradecemos a contribuição para a Campanha do Leite, sendo 400 litros que serão distribuídos para as entidades assistidas pela Paróquia.

Festa de São Paulo Apóstolo 2016

Tema: “Quem dizem os homens ser o
Filho do homem?
Lema: “E vós, quem dizeis que eu sou?”
1º Dia do Tríduo - 29/6 (4ª feira) às 19h30
Tema: "Odiai o mal, amai o bem, reestabelecei a justiça."
Benção: carteira profissional
Celebrante: Padre João Orsi

2º Dia do Tríduo - 30/06 (5ª feira) às 19h30
Tema: "Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados!"
Benção: cura espiritual
Celebrante: Padre Manoel Júnior
3º Dia do Tríduo - 01/07 (6ª feira) às 19h30
Tema: "Quero misericórdia e não sacrifício."
Benção: água
Celebrante: Padre Douglas Antonio

Vigília da Solenidade - 02/07 (sábado) às 18h00
Tema: "Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo."
Benção: casas (chaves)
Celebrante: Padre Paulo Gonzales

Solenidade de São Paulo - 03/07 (domingo) às 17h00
Benção: famílias
Celebrante: Padre Paulo Gonzales
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6
Ano da Misericórdia

O

mês de junho é consagrado
ao Sagrado Coração de Jesus, “ Filho
de Deus, sabedoria incriada, amor
infinito, princípio de salvação e de
santidade para toda a humanidade”.
Olhando para o coração de Cristo estamos contemplando a imensa bondade e misericórdia que o Senhor tem
para com cada um dos homens: “Jesus
amando os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim”.
Junho, é também, um mês especial para a nossa comunidade paroquial, pois, celebraremos o dia litúrgico dedicado ao patrono da Paróquia:
São Paulo Apóstolo. Celebrando o dia
do seu martírio, queremos lembrar
o Apóstolo Paulo como aquele que
reconheceu ser agraciado pela ação
misericordiosa de Deus. Ele diz de si
mesmo: que Cristo Ressuscitado lhe
apareceu; que é testemunha da Ressurreição de Cristo; que foi enviado
diretamente por Cristo; que pertence
a Jesus desde aquela hora, em que
no caminho de Damasco, vencido por
Cristo e prostrado em terra perguntou-lhe: Senhor, que queres que eu

Vida & Saúde

São Paulo Apóstolo e a Misericórdia
faça?

Dessa experiência do encontro com Cristo, Paulo tirou a consoladora conclusão: “Jesus Cristo veio ao
mundo para salvar os pecadores, dos
quais eu sou o primeiro. Precisamente, por isso, encontrei misericórdia. Em
mim, especialmente, Jesus quis mostrar toda a sua longanimidade, para
que eu sirva de exemplo a todos aqueles que pela fé nele alcançarão a vida
eterna”.
Este encontro com o Deus misericordioso por meio de Jesus Cristo
mudou a vida de Paulo: “de perseguidor ferrenho, Paulo torna-se apóstolo destemido. Por isso, trata, com
frequência, o tema da misericórdia
em suas pregações e cartas. Na Carta
a Timóteo, ele deseja que a graça, a
misericórdia e a paz da parte de Deus
Pai e de Cristo Jesus estejam com Timóteo (1 Tim 1,2). Na Carta aos Coríntios exalta a misericórdia de Deus,
o Pai das misericórdias e Deus de toda
consolação, que nos consola em todas
as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estão em qual-

quer tribulação (2 Cor 1,3).
Na carta aos Efésios mostra
ter consciência que vive na
misericórdia do “Deus rico
em misericórdia”, que com
sua bondade para conosco
em Jesus Cristo, Ele quis
mostrar a riqueza da sua
graça (Ef 2,4). Na carta aos
Colossenses recomenda:
que os discípulos de Cristo sejam misericordiosos
para com os outros; que se
vistam de sentimentos de compaixão,
bondade, humildade, paciência (Col 3,
12-17).
Misericórdia, para Apóstolo
Paulo, é amar uns aos outros como
Cristo nos amou. O amor é a fonte de
qualquer comportamento verdadeiramente humano, leva pessoa a discernir
situações e criar gestos oportunos, capazes de responder adequadamente
aos problemas. Ele escreve aos Coríntios: “Ainda que eu distribuísse todos
os meus bens aos famintos, ainda que
entregasse o meu corpo às chamas, se
não tiver amor nada adiantaria” (1Cor
13,1-13). O amor é a força que sustenta o testemunho cristão, pois “tudo
desculpa, tudo crê, tudo espera, tudo
perdoa”.

O Papa Francisco convoca
cada um a renovar-se na misericórdia
durante este Jubileu Extraordinário
da Misericórdia. Somos chamados a
sermos “uma Igreja misericordiosa e
acolhedora, casa de portas abertas capaz de acolher tantos caídos por terra
como Saulo, incapazes de ver, de caminhar, necessitados de mãos estendidas, de coração aberto para levantar-nos das quedas e caminharmos na
luz”.
“Felizes os que são misericordiosos, porque encontrarão misericórdia” (Mt 5, 7).
Jayme Rodrigues de Almeida Filho
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Social

Jovens

Dispa sediará XXXVIII
Torneio Bíblico

U

ma boa oportunidade para
integração entre as varias comunidades jovens da cidade de Sorocaba e
Votorantim acontecerá em setembro:
é a edição de numero 38 do torneio
Bíblico de Sorocaba e Votorantim,
onde jovens das varias comunidades
de Sorocaba poderão se encontrar em
duas tardes de domingo de setembro
e competir, de forma sadia, com questões escritas e mediante disputa de
gincana e arrecadação (filantropia), o
título de campeão do Torneio de 2016.
Este ano, a Comunidade Jovem Dispa – Discípulos de São Paulo
Apóstolo, do Bairro Trujilo de Sorocaba, campeã do ano passado, sediará o evento nos dias 03 (entrega das
arrecadações da filantropia), 4 e 11
de setembro (domingos), sempre à
tarde, nas dependências do Colégio
Dom Aguirre, Bairro Trujilo. As inscrições estarão abertas a partir do dia 5
de junho e se encerrarão no dia 14 de
agosto de 2016. No sábado seguinte,
dia 20 haverá reunião pré-torneio com
representantes dos grupos.
Com o tema proposto pela
CNBB “para que nele Todos povos tenham vida” e o Lema “praticar a justiça,
Amar a misericórdia, e caminhar com
Deus” (Mq 6,8), o material para estu-

do deste ano será o Livro de Miqueias,
texto de apoio, além da primeira Carta
de São Paulo aos Coríntios. Os grupos
de jovens serão visitados nas próximas
semanas pessoalmente, mas poderão
ter acesso ao regulamento solicitando
pelo e-mail contato@saopauloapostolo.org.br ou rodaacki@yahoo.com.
br.
Para se inscrever, o grupo preencherá a ficha de inscrição, pagara a
taxa de R$ 20,00 e indicará um representante para as provas de sala e para
a gincana.
Algumas alterações do torneio deste ano referem-se à possibilidade dos grupos poderem se inscrever apenas na modalidade “sala”, além
da pontuação da mesma, que passará
a compor 70% da nota final. A idéia
é beneficiar boa parte dos grupos jovens atuais, que em grande maioria
são formados de poucos integrantes.
A gincana porém (provas de
quadra, prova obrigatória e filantropia) acrescerá nota final aos grupos,
dando condições dos grupos destacarem-se na classificação geral. As inscrições poderão ser feitas na secretaria
da paróquia ou ainda após as missas
de domingo a noite (18h).

A

Resumo do mês de Maio

Pastoral Social além de famílias da comunidade, atendeu cinco entidades, entre elas Arca de Sorocaba,
Aliança da Misericórdia, Casa Transitória, Caps AD e Toca de Assis.
Não podemos nos esquecer
que toda doação tem que ser realizada com o coração, portanto quando
doamos, doamos o melhor: Alimentos com prazo de validade vigente,
roupas, brinquedos e demais em boa
condição de uso. Abaixo, a lista dos
alimentos e produtos doados no mês
de Maio.
Alimentos
Achocolatado - 02 unid/ Açúcar 25kg/ Arroz - 62 kg/ Bolacha salgada 01 pct/ Balas - 02 pct/ Bolacha Recheada - 01 pct/ Café - 04 pct/ Canjica - 1
unid/ Doce de leite - 01 unid/ Ervilha
- 01 lata/ Extrato ou molho de tomate
- 25 unid / Farinha de mandioca - 15
pct/ Farinha de milho - 11 unid/ Farinha de trigo - 11 pct/ Farofa pronta
- 02 pct/ Feijão - 24 kg/ Fubá - 04 pct/
Goiabada - 03 unid/ Leite - 400 l/ Leite
em pó - 07 pct/ Macarrão - 34 pct/
Maionese - 03 unid/ Milho verde - 04
lt/ Miojo - 02 unid/ Mistura para bolo
- 01 unid/ Óleo - 21 l / Sal - 09 kg/ Salsicha - 03 lt/ Sardinha - 04 lt/ Tempero
pronto - 05 unid / Vinagre - 03 l.
Limpeza
Amaciante - 02 l/ Desinfetante - 02
l/ Detergente - 03 unid/ Esponja - 02
unid/ Multilimpador - 01 unid/ Sabão

em pasta - 03 unid/ Sabão em pedra 03 unid/ Sabão em pó - 01 pct/ Sabão
líquido - 01 unid/ Tira mancha - 02
unid.
Higiene
Absorvente - 01 pct/ Algodão - 08
unid/ Condicionador - 06 unid/ Cotonete - 05 unid/ Creme de barbear - 03
unid/ Desodorante - 01 unid/ Escova
de dentes - 04 unid/ Fralda Geriátrica
- 3 pct/ Gel de cabelo - 01 unid/ Lenço
umedecido - 65 unid/ Papel higiênico
- 22 rolos/ Pasta de dente - 15 unid/
Pincel para barbear - 01 unid/ Sabonete - 29 unid/ Shampool - 08 unid.
Diversos
Bijuterias - 26 unid/ Boné - 02 unid/
Bolsa - 03 unid/ Boneca de porcelana
- 02 unid/ Cinto - 01 unid/ Cobertor
- 02 unid/ Fantasia - 01 unid/ Roupas - 317 peças/ Sapatos - 50 pares/
Almofada - 01 unid/ Brinquedos - 10
pçs/ Bazar - 36 pçs/ Bolsa - 03 unid/
Colchão - 03 unid/ Cortina - 02 unid/
Edredon - 01 unid/ Embalagem para
pizza - 20 unid/ Ferro passar roupa 01 unid/ Imã - 27 unid/ Impressora 01 unid/ Livros - 02 unid/ Microondas
- 01 unid/ Painel para fotos - 02 pçs/
Protetor de berço - 01 conj/ Pulseiras
- 24 unid/ Roupas de cama e mesa 19 unid/ Secador de cabelo - 01 unid/
Travesseiro - 01 unid/ Televisor - 01
unid / Utensílios de cozinha - unid /
Vídeo Cassete - 5 unid .

Agradecemos a todos pelo gesto concreto na
doação de leite. Ao todo foram arrecadados 400
litros que foram distribuidos para nossas
entidades.
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Comunidade Jovem Dispa confecciona tapete para Corpus Christi

R

esgatando uma das mais tradicionais manifestações de fé de nossa Igreja, a Comunidade Jovem Dispa
– “Discípulos de São Paulo Apóstolo”,
de nossa paróquia, lançou um desafio a seus participantes para a data de
Corpus Christi deste ano: a confecção
de um “tapete” com quase cem cartazes feitos a mão, que deveriam fazer parte da procissão desta data tão
expressiva no calendário católico; o
grande passador, com base em TNT,
deveria acomodar a passagem de nosso pároco, Pe. Paulo, quando da sua
passagem com o Santíssimo.
E assim, por quase dois meses, em reuniões semanais, nas casas,
em família, e até com auxílio da Catequese, dos Pequeninos do Senhor, os
cartazes – símbolos da fé e que continham desenhos eucarísticos, foram
sendo preparados de forma animada
e participativa pelos membros da Comunidade Jovem DISPA, que a cada
dia mais tem contribuído com as ati-

vidades da Paróquia.
E no dia 26 de maio, após a
Santa Missa, sob um cordão humano
de quase 40 jovens, a procissão se deu
de forma emocionante e motivadora: nosso pároco, Pe. Paulo Gonzales,
conduziu o Santíssimo entre cantos e
orações, caminhando por este tapete
colorido e artístico, representando o
trabalho e a participação de uma comunidade motivada, que deu o brilho
na comemoração da Festa do Corpo
de Deus.
Parabéns a todos que de alguma forma, contribuíram para este ato
que de forma singela e encantadora,
tanto contribuíram para engrandecer
esta festa marcante de nossa Igreja, e
de forma especial ao DISPA, que tem
mostrado que a nossa juventude pode
ser melhor a cada dia!
Dispa

