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Santo do mês
27 de setembro

recisamos crescer cada vez
mais na consciência da importância
que a bíblia sagrada tem na formação dos discípulos missionários de
Cristo, isto é, na nossa formação,
pois, como dizia São Jerônimo, o
tradutor da bíblia para o latim: “Desconhecer as sagradas escrituras é
ignorar o próprio Jesus Cristo”.
É necessário beber constantemente desta fonte para crescermos na comunhão com Deus e
manter vivo o nosso ardor missionário. E para sermos testemunhas e
anunciadores da palavra de Deus é
preciso em primeiro lugar deixar-se
traspassar por ela, como fez Maria:
“uma espada traspassará tua alma”
(Lc 2,35). Esta espada, que é interpretada por alguns estudiosos como
sendo o sofrimento de Maria, para
muitos outros representa a palavra
de Deus. Maria foi aquela que teve
a alma profundamente penetrada
pela palavra de seu Filho; palavra
que Ela guardava e meditava em seu
coração (Lc. 2,51).
A sagrada escritura, que até
o Concílio Vaticano II (1962-1965)
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era acessível apenas a um número
restrito de pessoas, tornou-se o livro
mais traduzido (mais de 2.400 idiomas) e vendido em toda a história da
humanidade. Isso significa que atualmente não há quem não tenha acesso
a essa fonte inesgotável “inspirada por
Deus e útil para instruir, para refutar,
para corrigir, para educar na justiça”
(2Tm 3,16) e que nos revela o rosto
amoroso e misericordioso de Deus.
Recentemente foram publicadas notícias informando que o número de cristãos católicos diminuiu nos
últimos anos. E podemos estar nos
perguntando o porquê. Este assunto
foi também refl etido na V Conferência
Geral do Episcopado Latino-Americano e do Caribe, realizado em Aparecida, em 2007.
Partindo de suas experiências pastorais, os bispos afirmam que
muitas vezes as pessoas se afastam
da Igreja por não encontrarem nela
respostas às suas aspirações. Por isso,
eles evidenciam, entre outros aspectos, a importância da formação bíblico-doutrinal dos cristãos católicos.
Enfatizam que: “Junto a uma

São Vicente
de Paulo

S

forte experiência religiosa e uma
destacada convivência comunitária,
nossos fiéis precisam aprofundar o
conhecimento da palavra de Deus e
os conteúdos da fé, visto que esta é
a única maneira de amadurecer sua
experiência religiosa” (DA - 225).
O aprofundamento da palavra de Deus, como podemos ver, não
é um caminho alternativo para o discípulo missionário, mas o primeiro e
principal meio de alimentarmos
a nossa fé.

Pe Paulo Gonzales

abia muito bem tirar dos
ricos para dar aos pobres, sem usar
as forças dos braços, mas a força do
coração
“Amarás ao Senhor teu Deus
de todo o teu coração, de toda a
tua alma e espírito e amarás ao teu
próximo como a ti mesmo” (Mat
22,37.39).
Se não foi o lema da vida
deste santo, viveu como se fosse. O
santo de hoje, São Vicente de Paulo, nasceu na Aquitânia (França) em
1581. No seu tempo a França era
uma potência, porém convivia com
as crianças abandonadas, prostitutas, pobreza e ruínas causadas pelas
revoluções e guerras.
Grande sacerdote, gerado
numa família pobre e religiosa, ele
não ficou de braços cruzados mas se
deixou mover pelo espírito de amor.
Como padre, trabalhou numa paróquia onde conviveu com as misérias
materiais e morais; esta experiência
lhe abriu para as obras da fé. Numa
viagem foi preso e, com grande humildade, viveu na escravidão até
converter seu patrão e conseguiu
depois de dois anos sua liberdade.
A partir disso, São Vicente
de Paulo iniciou a reforma do clero,
obras assistenciais, luta contra o jansenismo que esfriava a fé do povo e
estragava com seu rigorismo irracional. Fundou também a “Congregação da Missão” (lazaristas) e unido
a Santa Luísa de Marillac, edificou as
“Filhas da Caridade” (irmãs vicentinas).
Sabia muito bem tirar dos
ricos para dar aos pobres, sem usar
as forças dos braços, mas a força do
coração. Morreu quase octogenário,
a 27 de setembro de 1660.
São Vicente de Paulo rogai por nós!
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Fuga da realidade

Cateequse
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um dos mecanismos
mais frequentes entre os seres
humanos. Por outro lado, é um
mecanismo de defesa, e como
tal deve ser considerado.
Muitas vezes, a vida é
dura, competitiva, frustrante.
É normal pensar em fugir das
próprias responsabilidades. Mas
uma coisa é certa: jamais poderemos fugir de nós mesmos.
Fugir da própria infelicidade, andando em direção ao
que está lá fora, é um método sem
nenhuma possibilidade de sucesso.
Dentro de nós mesmos é que encontramos o caminho pra a serenidade e
a harmonia. Muitos de nós são infelizes porque, de certo modo decidiram
ser assim. Não entenderam que, para
ser feliz, é importante sentir-se feliz. E
isto é possível a todos os seres humanos, porque infinitas possibilidades.
Todos podem atingi-las. Basta saber
e querer.
Uma pessoa bem adaptada
à realidade enfrenta as possíveis dificuldades da vida, sem fugir das próprias responsabilidades. A vida poderia emergir plena, fascinante,
aprazível, se aprendêssemos a aceitar
a doença, as dificuldades, as frustrações, como se fossem - e são - coisas
para serem levadas em conta desde o
nascimento.
Pelo contrário, ao fugir da

Pastoral da Sobriedade

A

realidade significa aprender a sonhar
de olhos abertos, sem nunca realizar coisa alguma; dizer, e não fazer;
sempre criticar os outros, e não olhar
para si mesmo; desistir do desafio do
primeiro insucesso; sentir-se derrotado diante das desilusões afetivas ou
profissionais, diante da falta de saúde psíquica ou física, diante da imaturidade, dos resquícios de infantilismo, das indecisões quando se deve
optar, por exemplo, pelo casamento,
pelo trabalho, pelo amor; diante das
incertezas na educação dos filhos:
tudo isso irá, de certa forma, condicionar-nos ou educar-nos no temor,
na angústia.
Tudo isso tornar-nos-à inseguros, incapazes de lutar pela vida.
Até mesmo irá impelir-nos para a
dependência do fumo, do álcool, da
droga, ou para o desequilíbrio na
vida afetiva e na sexualidade, tornando-nos neuróticos.

Pastoral da Sobriedade é a
ação concreta da Igreja na Prevenção
e Recuperação da Dependência Química. É uma ação pastoral conjunta
que busca a integração entre todas as
Pastorais, Movimentos, Comunidades
Terapêuticas, Casas de Recuperação
para, através da pedagogia de Jesus Libertador, resgatar e reinserir os excluídos, propondo uma mudança de
vida através da conversão.
“A Igreja tem por missão
transmitir a palavra do Evangelho que
abre para a vida de Deus e de fazer
descobrir o Cristo, Palavra de Vida,
que oferece um caminho de crescimento humano e espiritual.
A exemplo de seu Senhor, e
solidário com seus irmãos na humanidade, a Igreja vem em socorro dos
menores e dos mais fracos, cuidando
daqueles que estão feridos, fortalecendo aqueles que estão doentes, re-

forçando a promoção pessoal de cada
um.
"Frente a esse flagelo da droga que assola direta ou indiretamente
quase 100 milhões de brasileiros, que
há muito tempo vem escravizando tirando a dignidade e a consciência de
muitos dependentes e desestruturando seus familiares "co-dependentes",
nós como Igreja, nos omitimos.
Na pastoral da sobriedade
buscamos viver o carisma do amor, a
exemplo do bom samaritano, e acolher os irmãos que sofrem de alguma
forma a opressão do julgamentos indivíduos, as vezes da própria família
e até mesmo da sociedade que não
consegue enxergar o Cristo no outro,
assim nos identificamos com a imagem do pai, junto ao filho prodigo.
Participe dos nossos encontros na Paróquia! Toda segunda e sexta-feira, as 19h30.
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Dispa sedia XXXVIII Torneio Bíblico da Arquidiocese de Sorocaba

N

os dias 4 e 11 de setembro,
contando com cerca de 1.400 participantes, nas dependências do ginásio
do Colégio Dom Aguirre, num clima
de muita paz, alegria, cantos, brincadeiras e festa, aconteceu o XXXVIII
Torneio Bíblico da Arquidiocese de
Sorocaba, este ano promovido pelo
nosso grupo de Jovens DISPA – Discípulos de São Paulo Apostolo, o
qual foi campeão do torneio do ano
passado, e assim se tornando o responsável por sediar a edição deste
ano.
Com o estudo da primeira
Carta de São Paulo Aos Coríntios.
bem como o livro de Miquéias, sob
o Lema “Praticar Justiça, Amar a Misericórdia e Caminhar com Deus..”,
dezessete grupos de jovens de varias
paróquias, unidos a outros ou participando individualmente, concorreram às 5 primeiras colocações das
categorias de gincana, provas de
sala, e da classificação geral (na soma
das duas outras categorias), além do
prêmio de melhor torcida e melhor
encenação sobre o capitulo 13 de
São Paulo aos Coríntios.
As duas tardes de domingo
foram marcadas por apresentações
de dança, provas de gincana de quadra, cantos, brincadeiras, uma vigília
durante a tarde com integrantes de
todos os grupos, um lanche a todos
que estavam presentes, e teve como
pontos altos a abertura do evento com uma belíssima procissão do
Santíssimo, e o encerramento no último dia com a Santa Missa.
Mais de 200 pessoas de nossa paróquia trabalharam diretamente
junto ao torneio, sendo que metade
eram jovens de nossa comunidade. E
os participantes dos diversos grupos
competiram de forma sadia e animada nas duas tardes de setembro
acima apontadas. Os integrantes das
nossas equipes organizadores e patrocinadores colaboraram de forma
generosa para que tudo fosse fruto

Resultado Final
Melhor torcida – JUF
Melhor vídeo da encenação da carta de Paulo – EU
SOU DO MEU AMADO
de doação, sendo que para o evento
obtivemos doações para fazer mais
de 2.5OO lanches, recebemos 2400
refrigerantes, todo o som do evento,
além da premiação, despesas com os
crachás impressos em gráfica e todo
material de limpeza. Sem esta ajuda,
seria inviável a realização desta confraternização jovem.
E não menos importante foi a
contribuição dada pelo Colégio Dom
Aguirre, abrindo suas portas a nós,
sem custo nenhum, num gesto de
confiança e credibilidade em nosso
trabalho. A ele, o nosso muito obrigado!
E não poderíamos deixar de
pontuar o trabalho de tantas equipes
que desde março se movimentam
para que esse histórico evento paroquial ocorresse: coordenação geral,
visitação aos grupos, coordenação
espiritual, equipe de arte, equipe de
liturgia, equipe de vigília, jurados de
sala, jurados de quadra, equipe de gincana, monitores de torcida, monitores
de sala, limpeza, cozinha, patrocínios,
T.I, secretaria mini bar e recepção, segurança e a Equipe Musical!
A premiação do torneio ocorreu após a Santa Missa de encerramento. A Comunidade Jovem Dispa
agradece a todos os jovens, a todos
paroquianos, ao nosso diretor espiritual Padre Paulo, ao Padre Douglas,
a todos nossos patrocionadores, e a
rede Vida pela matéria elaborada.

SALA
5º Lugar – EU SOU DO
MEU AMADO
4º Lugar – JASPION
3º Lugar – GARRA
2º Lugar -= JUSP
1º Lugar - JUF

GINCANA
5º Lugar – JUSP
4º Lugar – JASPION
3º lugar – DELTA
2º Lugar - JUNC
1º Lugar - JUF
CLASSIFICAÇÃO GERAL
5º Lugar – JUNC
4º Lugar – GARRA
3º Lugar – JASPION
2º Lugar - JUSP
1º Lugar - JUF
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Ano da Misericórdia

A profecia em defesa da vida

N

este mês de setembro estamos celebrando o mês da Bíblia. Na Bíblia encontramos a “Palavra de Deus”,
expressa pelas palavras dos homens,
revelando o “projeto de Deus”. Ela é
“ inspirada por Deus, útil para ensinar,
para refutar, para corrigir, para educar
na justiça”.
Neste ano de 2016 foi indicado, pela Conferência dos Bispos do
Brasil, o estudo e meditação, do livro
bíblico do profeta Miqueias. O tema
escolhido é: “Para que todos tenham
vida”, e o lema: “Praticar a justiça,
amar a misericórdia e caminhar para
Deus” (Mq 6, 8).
“Profeta” é uma palavra que
para nós evoca a “previsão do futuro”,
mas, na realidade, “o profeta” é aquele que fala em nome de Deus. A sua
missão está sempre condicionada pela
situação concreta do povo ao qual dirige a mensagem de Deus. Ele é instrumento na mão de Deus para fazer
com que o povo caminhe em direção
ao encontro do verdadeiro Deus revelado a Moisés: “Eu sou Javé seu Deus,
que fiz você sair do Egito, da casa da
escravidão” (Ex 20, 2; Dt 5, 6). O profeta se inspira na ação libertadora do
Deus do Êxodo, e, a partir daí, analisa a
situação presente e anuncia o projeto
de Deus para o futuro de seu povo.
Miqueias, cujas profecias estamos estudando e meditando neste
mês, atuou em Israel e Judá, entre os
anos de 740 e 687 antes de Cristo. O
seu nome Miqueias, é uma profissão
de fé, pois significa “Quem é como
Javé”. Recebia a palavra de Javé em
“visões de fé”, olhava a situação do
povo com o olhar de Deus e assim
descobria os apelos que devia anunciar. Marcou a vida do seu povo explorado e oprimido; conhecia não
só o seus problemas, como indicava
e denunciava as suas causas, como a
exploração e a opressão, as injustiças,
a corrupção e o desejo desenfreado
de lucro.
O ambiente em que viveu Miqueias era marcado por latifúndios,
altos impostos, aldeias saqueadas, trabalhos forçados e prostituição (prostituição, na linguagem profética, é a
infidelidade a Javé em troca de dinhei-

ro e de poder, de favores). Por isso, o
profeta denunciava os latifundiários,
os ricos exploradores, os credores sem
compaixão, os comerciantes fraudulentos, as famílias divididas, os chefes
tirânicos, os juízes parciais, porque
todos faziam o contrário do que Javé
exigia: “praticar a justiça, amar com
misericórdia e proceder humildemente diante de Deus” (Mq 6, 8). Os homens, corrompendo os fundamentos
de uma sociedade “tornam-se lobos
para o outro homem”. Uma estrutura
social sem justiça, verdade, amor e misericórdia só poderá produzir divisão
e desconfiança e atingir até mesmo as
relações familiares mais próximas.
O livro de Miqueias tem sete
capítulos, divididos em duas partes.
Na primeira parte: “Processo de Deus
contra Israel” (capítulos 1 a 5) traz
denúncias e anúncios de esperança e
renovação. Na segunda parte: “Novo
processo contra Israel” (capítulos 6 e
7) traz denúncias e anúncios de Esperança.
Estudando e meditando este
livro bíblico de Miqueias, nós cristãos
recordamos de que “a missão profética
é dimensão essencial da missão evangelizadora da Igreja”. A Igreja anuncia
o Evangelho de Cristo num determinado contexto sócio-econômico-político-cultural-religioso, denunciando
aquilo que contradiz o Plano de Deus
e indicando o caminho a seguir.
É o que o Concílio Vaticano II
(1962-1965) ensina: “Para levar a cabo
sua missão, a Igreja deve investigar a
todo o momento os sinais dos tempos, e interpretá-los à luz do Evangelho, para que assim possa responder,
de modo adequado a cada geração, às
eternas perguntas dos homens acerca
do sentido da vida presente e futura, e
da relação entre ambas”(GS n.4).
Que “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e
de todos aqueles que sofrem, sejam as
alegrias e as esperanças, as tristezas e
angústias dos discípulos de Cristo” (GS
n.1).
Jayme Rodrigues de Almeida Filho

Resumo do mês de agosto

A

Pastoral Social além de famílias da comunidade, atendeu quatro
entidades, entre elas Arca de Sorocaba, Aliança da Misericórdia, Residência Terapêutica e Casa de Acolhimento
Transitório.
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 Agosto.
Alimentos
Achocolatado - 20 unid/ Açúcar 166kg/ Arroz - 242 kg/ Bolacha recheada - 03 pct/ Bala - 01 pct/ Bolacha
salgada - 03 pct/ Café - 12 pct/ Catchup - 01 unid/ Chocolate Bis - 01
unid/ Creme de leite - 03 lt/ Ervilha
- 03 lt/ Molho de tomate - 21 unid /
Farinha de mandioca - 03 pct/ Farinha
de milho - 06 unid/ Farinha de trigo 37 pct/ Farofa pronta - 05 ptc/ Feijão
- 159 kg/ Fubá - 11 pct/ Gelatina - 02
pct/ Goiabada - 06 unid/ Lasanha - 01
pct/ Leite - 94 l/ Leite condensado - 01
lt/ Leite em pó - 05 pct/ Lentilha - 01
pct/ Macarrão - 223 pct/ Maionese 01 unid/ Marrom Glacê - 03 unid/ Milho - 02 lt/ Miojo - 03 unid/ Óleo - 57 l

/ Sal - 07 kg/ Sardinha - 06 lt/ Srleta de
legumes - 01 lt/ Semola - 01 pct/ Suco
de caju - 01 unid/ Torrada - 01 pct/
Tempero - 01 unid/ Trigo para kibe 02 pct/ Vinagre - 01 l.
Limpeza
Detergente - 01 unid/ Esponja - 03
unid/ Sabão em pedra - 05 unid.
Higiene
Aparelho de barbear - 02 unid/ Condicionador - 06 unid/ Cotonete - 01
unid/ Fralda geriátrica - 01 pct/ Gase
- 2 cx/ Gel de cabelo - 01 unid/ Papel
higiênico - 07 rolos/ Pasta de dente 05 unid/ Sabonete - 10 unid/ Shampool - 06 unid/ Soro - 01 cx.
Diversos
Boné - 06 unid/ Cobertor - 06 unid/
Roupas - 363 peças/ Sapatos - 40 pares/ Brinquedos - 15 pçs/ Bazar - 16
pçs/ Livros - 14 unid/ Tecido - 04 pç/
Copos - 02 unid/ Barraca - 01 unid/
Colchonete - 01 unid/ Cinto - 01 unid/
Porta Panetone - 01 unid/ Roupa de
cama e mesa - 75 pç/ Bolsa - 03 unid/
Utensílios de cozinha - 36 unid/ Crucifixo - 10 unid.
As entidades assistidas precisam desde alimentos, produtos de higiene
pessoal e limpeza.

Vida & Saúde

Salada

S

empre comece suas refeições principais com um grande
prato de salada e procure privilegiar folhas verdes de várias tonalidades. Seu prato ficará lindo e
refrescante.
Dra Gisela Savioli – Canção Nova
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Rosa de Saron realiza show em parceria com a paróquia

‘
banda Rosa de Saron apresentou o show da turnê “Acústico 2/3” em
Sorocaba no último dia 28 de agosto
no Ipanema Clube em uma parceria
da banda com a paróquia São Paulo
Apóstolo, e apoio do Jornal Terceiro
Milênio. O público presente atingiu
a marca de 1.500 pessoas de acordo
com as normas de segurança exigidas
pelo Corpo de Bombeiros. O evento
começou às 19h com a abertura feita
pela Banda Mov7.
Foram arrecadados 849 quilos
de alimentos, segundo Carla Bottura – coordenadora da Pastoral Social
da paróquia, que serão doados para
a Casa de Repouso Santa Rita, Arca
Sorocaba, Aliança de Misericórdia e
NAEP – Núcleo de Atenção e Emancipação Psicossocial.
Padre Paulo Gonzales conta
que conhecia a banda através da TV
Século 21 onde apresenta programas
e foi procurado com a proposta de realizar o evento. “O Grevão que é baterista da banda é meu amigo e viemos

ao Ipanema para começar a organização desse evento para congregar
a juventude, assim nasceu a parceria
com a paróquia São Paulo Apóstolo.
Os festeiros se uniram para este trabalho de arrecadação de alimentos,
são todos voluntários e vão destinar
as doações para as entidades”.
O baixista Rogério Feltrin
disse ter ficado satisfeito com a realização do show. “Voltamos à Sorocaba depois de 5 anos, para nós foi
uma alegria. Agradecemos o carinho
e a acolhida da cidade, nos sentimos
apoiados a tocar esse projeto em frente”. Já o vocalista Guilherme de Sá diz
que foi um show ‘merecido’. “Já tivemos um show cancelado pela organização e a moçada merecia um evento
preparado com cuidado e insistimos
que ele ia acontecer. Com fé e a participação da galera ele foi realizado”.
Fonte: Jornal Terceiro Milênio

