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Santo do mês

Editorial

28 de janeiro

Santo Tomás de Aquino

As três peneiras

N

U

m homem, procurou um sábio e disse-lhe:
- Preciso contar-lhe algo sobre alguém! Você não imagina o que
me contaram a respeito de...
Nem chegou a terminar a
frase, quando Sócrates ergueu os
olhos do livro que lia e perguntou:
- Espere um pouco. O que vai
me contar já passou pelo crivo das
três peneiras?
- Peneiras? Que peneiras?
- Sim. A primeira é a da verdade. Você tem certeza de que o que
vai me contar é absolutamente verdadeiro?
- Não. Como posso saber? O
que sei foi o que me contaram!
- Então suas palavras já vazaram a primeira peneira.
Vamos então para a segunda peneira: a bondade. O que vai me
contar, gostaria que os outros também dissessem a seu respeito?
- Não! Absolutamente, não!
- Então suas palavras vazaram, também, a segunda peneira.
Vamos agora para a terceira peneira: a necessidade. Você acha mesmo
necessário contar-me esse fato, ou
mesmo passá-lo adiante? Resolve alguma coisa? Ajuda alguém? Melhora
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alguma coisa?
- Não... Passando pelo crivo
das três peneiras, compreendi que
nada me resta do que iria contar.
E o sábio sorrindo concluiu:
- Se passar pelas três peneiras, conte! Tanto eu, quanto você
e os outros iremos nos beneficiar.
Caso contrário, esqueça e enterre
tudo. Será uma fofoca a menos para
envenenar o ambiente e fomentar a
discórdia entre irmãos. Devemos ser
sempre a estação terminal de qualquer comentário infeliz!
Da próxima vez que ouvir
algo, antes de ceder ao impulso de
passá-lo adiante, submeta-o ao crivo das três peneiras porque: Pessoas sábias falam sobre ideia; Pessoas
comuns falam sobre coisas; Pessoas
medíocres falam sobre pessoas.
Mude teu pensamento e
estarás ajudando a comunidade ser
cristã. Feliz e Abençoado Ano Novo.
Forte abraço,
Pe. Paulo

este dia lembramos uma das
maiores figuras da teologia católica:
Santo Tomás de Aquino. Conta-se
que, quando criança, com cinco anos,
Tomás, ao ouvir os monges cantando
louvores a Deus, cheio de admiração
perguntou: “Quem é Deus?”.
A vida de santidade de Santo
Tomás foi caracterizada pelo esforço
em responder, inspiradamente para
si, para os gentios e a todos sobre os
Mistérios de Deus. Nasceu em 1225
numa nobre família, a qual lhe proporcionou ótima formação, porém,
visando a honra e a riqueza do inteligente jovem, e não a Ordem Dominicana, que pobre e mendicante atraia
o coração de Aquino.
Diante da oposição familiar,
principalmente da mãe condessa,
Tomás chegou a viajar às escondidas
para Roma com dezenove anos, para
um mosteiro dominicano. No entanto, ao ser enviado a Paris, foi preso
pelos irmãos servidores do Império.
Levado ao lar paterno, ficou, ordenado pela mãe, um tempo detido. Tudo
isto com a finalidade de fazê-lo desistir da vocação, mas nada adiantou.
Livre e obediente à voz do
Senhor, prosseguiu nos estudos sendo discípulo do mestre Alberto Mag-

no. A vida de Santo Tomás de Aquino
foi tomada por uma forte espiritualidade eucarística, na arte de pesquisar,
elaborar, aprender e ensinar pela Filosofia e Teologia os Mistérios do Amor
de Deus.
Pregador oficial, professor e
consultor da Ordem, Santo Tomás escreveu, dentre tantas obras, a Suma
Teológica e a Suma contra os gentios.
Chamado “Doutor Angélico”, Tomás
faleceu em 1274, deixando para a
Igreja o testemunho e, praticamente,
a síntese do pensamento católico.
Santo Tomás de Aquino, rogai por
nós!

Recados da
Catequese
Turmas de sábado:
04/02/2017 - Início dos encontros
de 2017.
Turmas de terça-feira:
07/02/2017 - Início dos encontros
de 2017.
As inscrições para as crianças
que ainda não participam da catequese ainda podem ser feitas. Levar
cópia do comprovante de batismo,
cópia da certidão de nascimento ou
RG e 1 foto 3x4.
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Aceitação de si mesmo
Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
				

A

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 fases 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.
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A

esperança de 2016 trazer algo
bom esteve sempre presente no grupo DISPA; sentimento este que levou a
inúmeras realizações dentro de nossa
comunidade jovem.
O primeiro campeonato interno de esportes aconteceu em fevereiro, proporcionando não apenas a
prática de exercícios físicos, mas também a convivência, o aprendizado e a
amizade.
Em maio, mostramos novamente a força da união. A confecção
do tapete para a celebração do Corpus Christi.
Junho foi um mês de fortes

Retrospectiva: o que fizemos em 2016
emoções com o XXIV Encontro de Jovens, experiência incrível e para muitos, começo da jornada no DISPA,
onde temos enorme prazer em receber novas pessoas que queiram compartilhar dessa vivência em comunidade e vida em Cristo.
Logo no início de julho já pudemos demonstrar toda a alegria, animação e espírito jovem na festa julina
da Paróquia, na qual montamos uma
quadrilha, que rendeu muitas brincadeiras e como característica dos eventos do DISPA, promoveu ainda mais
interação entre nós.
Há de se destacar também a

visita ao Santuário Nacional de Aparecida, ida muito gratificante, que mostrou a importância de sermos jovens
e cristãos autênticos. Foi uma emoção
enorme estarmos com nossa mãezinha, que nos abençoa e intercede por
cada um de nós todos os dias.
Nos dias 4 e 11 de setembro ocorreu
o talvez mais esperado Torneio Bíblico: o que sediamos. Saber que fomos
capazes de redigir um acontecimento
desses com o trabalho organizado de
várias equipes foi gratificante.
Importante lembrar que todas
essas realizações só foram possíveis
por causa do trabalho de todos nós e

também da grande família em Cristo
que é a Paróquia São Paulo Apóstolo,
sempre com o apoio incondicional do
nosso Pároco, Pe. Paulo. Nós, jovens,
somos muito gratos pela oportunidade de participar desse círculo de amizades, fraternidade e união, que com
certeza fará toda a diferença em nossa
vida adulta e na vida das pessoas que
estarão ao nosso redor, deixando assim um novo rastro de esperança em
um mundo com mais amor, nessa propícia época de começo de ano.
Luiza de Paulo

Romaria - Aparecida
1º torneio interno

Confecção do Tapete de
Corpus Christi
2017 chega ‘com tudo’
22/1 – retorno das reuniões do DISPA. Todos os domingos,
ás 16h.
Maio – XXV Encontro de Jovens com Cristo
Encontro de Jovens

Agosto/setembro – Torneio Bíblico

Torneio Bíblico da
Arquidiocese de
Sorocaba

Festa do Padroeiro

Conversão de São Paulo
Apóstolo

O

apóstolo dos gentios e das
nações nasceu em Tarso. Da tribo de
Benjamim, era judeu de nação. Tarso
era mais do que uma colônia de Roma,
era um município. Logo, ele recebeu
também o título de cidadão romano.
O seu pai pertencia à seita dos fariseus. Foi neste ambiente, em meio a
tantos títulos e adversidades, que ele
foi crescendo e buscando a Palavra de
Deus.
Combatente dos vícios, foi
um homem fiel a Deus. Paulo de Tarso
foi estudar na escola de Gamaliel, em
Jerusalém, para aprofundar-se no conhecimento da lei, buscando colocá-la
em prática.
Nessa época, conheceu o
Cristianismo, que era tido como um
seita na época. Tornou-se, então, um
grande inimigo dessa religião e dos
seguidores desta. Tanto que a Palavra
de Deus testemunha que, na morte de
Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja, ele fez questão de segurar as capas
daqueles que o [Santo Estevão] apedrejam, como uma atitude de aprovação. Autorizado, buscava identificar
cristãos, prendê-los, enfim, acabar
com o Cristianismo. O intrigante é que
ele pensava estar agradando a Deus.
Ele fazia seu trabalho por zelo,
mas de maneira violenta, sem discernimento. Era um fariseu que buscava
a verdade, mas fechado à Verdade Encarnada. Mas Nosso Senhor veio para
salvar todos.
Encontramos, no capítulo 9

dos Atos dos Apóstolos, o testemunho:
“Enquanto isso, Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao
príncipe dos sacerdotes e pediu-lhes
cartas para as sinagogas de Damasco,
com o fim de levar presos, a Jerusalém, todos os homens e mulheres que
seguissem essa doutrina. Durante a
viagem, estando já em Damasco, subitamente o cercou uma luz resplandecente vinda do céu. Caindo por terra,
ouviu uma voz que lhe dizia:‘Saulo,
Saulo, por que me persegues?’.Saulo
então diz: ‘Quem és,Senhor?’. Respondeu Ele: ‘Eu sou Jesus, a quem tu
persegues. Duro te é recalcitrar contra o aguilhão’. Trêmulo e atônito,
disse Saulo: ‘Senhor, que queres que
eu faça?’ respondeu-lhe o Senhor: ‘Levantate, entra na cidade, aí te será dito
o que deves fazer’”.
O interessante é que o batismo de Saulo é apresentado por Ananias, um cristão comum, mas dócil ao
Espírito Santo.
Dia 25 de janeiro celebramos
o testemunho de conversão de São
Paulo. Sua primeira pregação foi feita
em Damasco. Muitos não acreditaram
em sua mudança, mas ele perseverou e se abriu à vontade de Deus, por
isso se tornou um grande apóstolo da
Igreja, modelo de todos os cristãos.
São Paulo Apóstolo, rogai por nós!

Natal do Senhor

"

Hoje 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.
Antes do Glória, o casal Luis
e Larissa entrou com o seu filho Bernardo, como o Menino Jesus, e assim
comunidade pode então cantar “Noite
Feliz”, momento de grande emoção.
Em sua homilia, Pe. Paulo Gonzales
destacou que a graça se manifestou
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trazendo salvação e vida para todos,
com a possibilidade de uma vida diferente, na qual devemos buscar. “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.

6
A alegria do Evangelho
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Com Jesus Cristo renasce,
sem cessar, a alegria

a
Exortação
Apostólica
“EVANGELIUM GAUDIUM” (A Alegria
do Evangelho), o Papa Francisco ensina: “A alegria do Evangelho enche o
coração e a vida daqueles que encontram Jesus. Os que se deixam salvar
por Ele são libertados do pecado, da
tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo renasce, sem
cessar, a alegria” (EG n.1)
“EVANGELHO“, palavra a nós
tão familiar, significa noticia agradável, ou seja, “boa nova”. Não é, simplesmente, um livro, mas é ALGUÉM:
Jesus Cristo vivo no meio da comunidade, presença viva na vida de cada
um. Para os primeiros cristãos, Cristo estava aí, com eles na vida, vivo
como eles, e eles vivos, graças a Ele:
“Para mim, viver é Cristo” (Fil 1,21). O
“EVANGELHO”- Jesus Cristo deu origem aos “Quatro Evangelhos”, quatro
livros escritos por Mateus, Marcos, Lucas e João. Por isso, é importante ler
os Evangelhos para sempre renascer
com Cristo e continuar a viver com Ele.
Quem, porém, lê os evangelhos só para se instruir e não para configurar a sua vida com a de Cristo, está
fora do objetivo dos evangelistas. Eles
procuraram fazer a ligação entre a “realidade de quem lê” e a “mensagem
expressa nos evangelhos” para inserir
a mensagem de Cristo na vida de cada
leitor. Para eles, a experiência de ter
feito a adesão à pessoa de Cristo, o
Senhor, transformava a própria vida.
Nós, também, desejamos viver com mais intensidade a vida cristã,
vivendo em comunhão com Cristo e
com o nosso próximo. Para isso, precisamos que nossa vida seja iluminada
pela palavra, ação e vida de Jesus.
Para alcançar tal objetivo, a
Constituição “Sacrosanctum Concilium” do Vaticano II determinou: “Prepare-se para os fiéis, com maior abundância a mesa da palavra de Deus.
abram-se mais largamente os tesouros da Bíblia, de modo que, dentro de
um período de tempo estabelecido,
sejam lidas ao povo as partes mais importantes da sagrada Escritura”.
Com essa determinação conciliar, o calendário litúrgico, distribuiu
a leitura dos Evangelhos de maneira
que em cada ano seja lido um dos
evangelhos sinóticos. Para este ano

propõe o Evangelho de São Mateus.
Mateus apresenta Jesus com o título
Emanuel, que significa: “Deus está conosco”. Para Ele, Jesus o Messias (Ungido do Senhor) que realizou todas
as promessas feitas no Antigo aTestamento; o Mestre que veio realizar
a justiça e educar para a prática da
justiça.
O Evangelho de Mateus é
o que mais transmite as palavras de
Cristo. Ele reúne muitos ensinamentos
de Jesus em cinco grandes discursos:
- “Sermão da Montanha”: Jesus mostra quem são seus discípulos e explica-lhes “o que é a justiça”;
- “Missão dos Discípulos”: Jesus mostra, através de sinais concretos (milagres), como a Justiça do Reino liberta
de toda opressão e que tem necessidade de colaboradores para o trabalho apostólico;
- “As Parábolas do Reino”: Jesus ensina por parábolas o presente e o futuro
do Reino e como a ação promovida
por Ele gera conflitos com aqueles
que mantém e promovem a injustiça;
- “A Vida do Novo Povo de Deus”: os
seguidores de Jesus, pouco a pouco,
vão se reunindo ao redor do Mestre
para formar um novo povo de Deus,
povo que pratica a justiça e a misericórdia;
- “A Vinda do Filho do Homem”: Jesus
expõe quais são os critérios do julgamento para destruir a ordem injusta e
promover o Reino da Justiça e quem
serão chamados para o Reino de Deus.
Na Conclusão do Evangelho,
Mateus afirma que a Morte e Ressurreição de Jesus marcam o fim do reino de injustiça: é a “Páscoa de Libertação”. Jesus dá apenas uma ordem
àqueles que o seguem: fazer com que
todos os povos se tornem discípulos, e
garante a sua presença com eles todos
os dias, até o fim do mundo.
“Que Cristo renasça na vida de
cada um. Que nos encontre comprometidos com a construção da História
como Ele a “sonhou” e com os critérios que Ele usará para julgar: o amor
ao próximo, sustentado pela oração.
Atentos às coisas do Senhor, teremos
profunda paz e seremos capazes de
dedicação total na alegria, no trabalho
e na luta”.
Jayme Rodrigues de Almeida Filho

Vida & Saúde

Benefícios da
Vitamina D

B

enefícios comprovados da vitamina D: fortalecimento dos ossos, é
necessária para a absorção do cálcio
pelos ossos. A deficiência deste nutriente pode causar o raquitismo na
infância e a osteoporose na vida adulta. Previne 17 tipos de câncer e pode
ser um tratamento para doenças autoimunes. Alguns alimentos, especialmente peixes gordos, são fontes de
vitamina D, mas é o sol o responsável
por 80 a 90% da vitamina que o corpo
recebe.
Ela também pode ser produzida em laboratório e ser administrada na forma de suplemento, quando
há a deficiência e para a prevenção e
tratamento de uma série de doenças.
Infelizmente, cerca de 80% das pessoas que vivem em um ambiente urbano, são carentes em vitamina D. Isto

porque elas passam grandes períodos
de tempo em locais fechados e não se
expõem ao sol. Contudo, a deficiência pode ser revertida. É possível fazer
esta correção do quadro por meio de
suplementação, lembrando que esta
alternativa é válida somente após a
orientação médica, e/ou tomando sol
sem proteção solar nos braços e pernas durante quinze a vinte minutos todos os dias.
Gerusa Helena Zorman Muraro
CRN 3 – 10293
Nutricionista
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Sacolinha de Natal 2016

Social

Resumo do mês de dezembro

A

Pastoral Social além de
famílias da comunidade atendeu sete entidades, entre elas
Arca de Sorocaba, Aliança da
Misericórdia, Casa Lar Bethel,
Residência Terapêutica 1, 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.

Gesto concreto para o Natal 2016

Alimentos
Achocolatado - 07 un./ Açúcar - 44 kg/
Ameixa – 01 uni./ Arroz - 173 kg/ Azeitona 02 pct/ Amendoim – 08pct/ Atum
– 01 l/ Azeite – 01 uni./ Bala – 05 pct/
Barrinha de chocolate – 04 uni./ Bolacha doce – 08 un. / Bolacha recheada
- 15 pct/ Bolacha salgada - 20 pct/ Bolinho de chuva – 01 pct/ Bolo – 04 un. /
Café - 16 pct/ Canela – 01 pct/ Chocolate – 02 uni./ Creme de leite - 02 un./
Doce de leite – 02 un./ Ervilha - 02 lt/
Farinha de mandioca - 06 pct/ Farinha
de milho - 05 un./ Farinha de trigo - 17
pct/ Farofa pronta - 08 pct/ Feijão - 57
kg/ Floco de milho – 01 un./ Fubá - 11
pct/ Gelatina – 07 un./ Goiabada - 05
un./ Goma – 05 pct/ Leite - 14 l/ Leite
condensado - 02 un./Leite em pó - 08
pct/ Lentilha – 03 pct/ Macarrão - 142
pct/ Maionese - 02 un./ Marrom Glacê
- 01 un./ Manjar - 02 un./ Massa salgada -01 un./ Milho - 02 lt/ Miojo – 04
uni./ Molho de tomate - 24 un./ Óleo
- 12 l / Panetone – 10 un./ Pão de mel
– 05 pct/ Preparo para bolo - 02 un./

Polenguinho – 01 pct/ Sal - 15 kg/ Salgadinho – 04 un./ Sardinha - 07 lt/ Seleta de legumes – 01 l/ Suco - 12 un./
Sucrilhos – 02 pct/ Tapioca – 01 un./
Turron – 06 uni./ Uva passas – 01 uni.
Limpeza
Sabão em pedra - 05 un./ Água sanitária - 02 un./ Palha de aço - 01 un./
Saco de lixo – 01 pct.
Higiene
Condicionador - 01 un./ Escova de
dente - 30 un./ Fralda geriátrica - 07
pct/ Papel higiênico - 22 rolos/ Pasta
de dente - 29 un./ Sabonete - 47 un./
Pomada - 03 un / Perfume - 22 un.
Diversos
Bazar - 81 un./ Bolsa - 18 un./ Chapéu
- 02 un./ Brinquedos - 25 pçs/ Cabide
- 04 un./ Depilador - 02 un./ Cinto - 08
un./ Cortinas - 02 un./ Livro - 01 un./
Roupão - 01 un./ Roupas - 871 peças/
Roupa de cama - 11 pçs/ Sapatos - 59
pares/ TV - 02 un.
As entidades assistidas precisam desde alimentos, produtos de
higiene pessoal e limpeza.
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Solenidade de Maria, Mãe de Deus

Pastoral do Empreendedor

A

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
2017 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.

Pastoral do Empreendedor
é uma ação da Igreja, de acolhida e
evangelização, para todos os empreendedores, pequenos e grandes. Foi
fundada em 2011 pela inspiração de
Frei Rogério Soares com um grupo
de empreendedores e a colaboração
de Pe. Joãozinho, em Salvador – BA.
“A Pastoral nasceu a partir do Documento 94, Diretrizes Gerais para Nova
Evangelização 2011 ~2015, onde a
Igreja pede claramente que se faça
uma ação pastoral junto aos novos
areópagos, e um deles são os empreendedores”, diz Frei Rogério Soares.
A Principal missão da Pastoral
do Empreendedor é cuidar daqueles
que cuidam de muita gente, os empresários e empreendedores. São eles
que cuidam dos empregados do nosso País, dos clientes e fornecedores,
recolhem nossos impostos e quando
chegam em casa devem cuidar das
suas famílias. E quem cuida deles? Havia essa lacuna na Igreja. Os empreendedores eram como ovelhas sem pastor. As vezes até mal vistos por serem
pessoas que lidam com dinheiro e lucro, como se isso fosse algum pecado.
Para Frei Rogério, “Muitos
empreendedores se acham indignos
de participar das celebrações litúrgi-

cas porque são homens e mulheres
de negócios. Isso deu-se por uma má
interpretação da Palavra e das recomendações da Igreja da Idade Média.
Há também a ideia de que se alguém
cresce financeiramente é porque explora os mais pobres, uma visão deturbada do marxismo. Hoje vemos
que tudo isso é injusto, pois é graças
aos empreendedores que a economia
se movimenta, cresce e gera empregos”.
Muitas vezes os empresários
e empreendedores só são lembrados
nas festas dos padroeiros, para ajudar
com recursos, patrocinar os livretos
de cantos, a ornamentação, os fogos.
Nunca são chamados para uma celebração litúrgica ou um momento de
oração, vistos como filhos de Deus e
pessoas de fé.
A Pastoral do Empreendedor,
entre outras coisas, oferece retiros
espirituais, Santa Missa com Empreendedores, bênçãos nas empresas,
reuniões semanais de partilha, grupos
de oração no ambiente de trabalho,
encontros anuais para empreendedores católicos, interpretação da Palavra
de Deus para o mundo dos negócios,
acompanhamento espiritual e muito
amais.

