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Santo do mês
Editorial

P

áscoa é passagem para
uma situação melhor, baseada não
em nossas forças, mas na fé em Jesus Cristo. Páscoa se dá não só no
rito da Liturgia; deve acontecer em
cada instante da vida do homem
em busca da terra prometida.
Nas leituras bíblicas, sobretudo nos Evangelhos do Tempo
pascal, percebemos que Jesus se dá
a conhecer, que Jesus ressuscita lá
onde existe acolhimento, lá onde
se presta serviço ao próximo. Podemos dizer que Jesus ressuscita lá
onde se vive o novo mandamento
da caridade.
Primeiramente Jesus se dá
a conhecer às mulheres que vão ao
sepulcro para ungir com aromas o
seu corpo. Jesus se dá a conhecer a
Madalena, que vai em busca do seu
corpo. Jesus se manifesta a Pedro
e João que vão ao sepulcro. Jesus
aparece à comunidade reunida no
Cenáculo. Tomé que não está presente não usufrui da presença do
Senhor; tornando-se presente, no
entanto, também ele reconhece o
Senhor.
O Evangelho mais significativo nesta linha é certamente o Evangelho dos discípulos de Emaús (Lc.
24, 13-45). Aqueles em que Cristo
se dá a conhecer, aqueles que, a seu
exemplo, acolhem os irmãos na ca-

Expediente
Informativo da Paróquia
São Paulo Apóstolo
Arquidiocese de Sorocaba
Rua Piracicaba, 140 - Vila Trujillo
Fone: (15) 3231-2997
contato@saopauloapostolo.org.br

Pároco: Pe. Paulo Roberto Gonzales
Jornalista Responsável/Diagramação:
Jéssica da Cruz MTB 45.555
Conselho Editorial: Gerusa Muraro |
Jéssica da Cruz
Colaboração: Estela Migliorini
Comercial: Atílio Sbrana
Impressão: NG Gráfica
Tiragem: 1000 exemplares

29 de abril

ridade e compartilham com eles a sua
vida, constituem o Cristo ressuscitado
entre os homens. Cristo ressuscita nos
que andam à procura, Cristo ressuscita nos que vivem os acontecimentos à
luz das Escrituras, Cristo ressuscita nos
que acolhem e nos que servem, Cristo
ressuscita nos que sabem partir o pão.
Na medida em que existir entre os homens a atitude hospitaleira, isto é, de
serviço, a exemplo dos discípulos de
Emaús, Cristo vai ressuscitando através da história dos homens.
É preciso, pois, a exemplo de
Cristo, partir o pão e servir, isto é, colocar-se a serviço do próximo, tornando-se pão, isto é, alimento para a vida
dos homens. Eis o sentido atual do milagre da multiplicação dos pães. Cristo
então está ressuscitando.
Quando os discípulos o reconheceram na fração do pão, ele
desapareceu. Não havia mais necessidade de Cristo permanecer entre os
homens de maneira corpórea, pois ele
continua presente de maneira sacramental nos seus discípulos, naqueles
que vivem o serviço do amor, pois o
novo mandamento tudo renova, faz
reviver todas as coisas.
"Ide, dirá ele, vós sereis minhas testemunhas até os confins da
terra". Vós sereis meus continuadores
no meio dos homens. Isso vem expresso no que segue: "Levantaram-se

Santa Catarina
de Sena

na mesma hora e voltaram a Jerusalém. Eles, por sua vez, contaram o
que lhes havia acontecido no caminho e como o tinham reconhecido
ao partir o pão" (Lc 24,33-35).
Pela caridade os cristãos se
apresentam no mundo como chagas
do Cristo ressuscitado, onde o homem, a exemplo de Tomé, poderá
perceber e apalpar o amor de Cristo
e crer nele; e, acreditando, tenha a
vida eterna.
Cada cristão é convidado a se tornar presença do Cristo ressuscitado
entre os irmãos, de tal sorte que os
homens reconheçam a face de Cristo
na caridade do irmão.
Pe. Paulo Roberto Gonzales

D

ia 29 de abril, celebramos a
vida de uma das mulheres que marcaram profundamente a história da Igreja: Santa Catarina de Sena. Reconhecida como Doutora da Igreja era de
uma enorme e pobre família de Sena,
na Itália, onde nasceu em 1347.
Voltada à oração, ao silêncio
e à penitência, não se consagrou em
uma congregação, mas continuou, no
seu cotidiano dos serviços domésticos, a servir a Cristo e Sua Igreja, já
que tudo o que fazia, oferecia pela
salvação das almas. Através de cartas
às autoridades, embora analfabeta e
de frágil constituição física, conseguia
mover homens para a reconciliação e
paz como um gigante.
Dotada de dons místicos, recebeu espiritualmente e realmente as
chagas do Cristo; além de manter uma
profunda comunhão com Deus Pai,
por meio da qual teve origem sua obra:
“O Diálogo”. Comungando também
com a situação dos seus, ajudou-o
em muito, socorrendo o povo italiano,
que sofria com uma peste mortífera e
com igual amor socorreu a Igreja que,
com dois Papas, sofria cisão, até que
Catarina, santamente, movimentou os
céus e a terra, conseguindo banir toda
confusão. Morreu no ano de 1380, repetindo: “Se morrer, sabeis que morro
de paixão pela Igreja”.
Santa Catarina de Sena, rogai por nós!
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Medo do Futuro

Pastoral do Empreendedor

Pe. Paulo Roberto Gonzales
										
						‘‘				
						

O

medo de não saber enfrentar adequadamente o futuro preocupa muitos dos nossos contemporâneos, a ponto de perderem horas a
fio de sua vida preciosa.
Não devemos confundir o
medo do futuro com o grau de ansiedade, que é normal, fisiológico,
quando estamos passando por uma
situação difícil, ou quando estamos
inseridos na perspectiva de um projeto.
Ter medo do futuro não
serve para melhor enfrentá-lo. Pelo
contrário, coloca-nos num estado de
ansiedade ainda maior, e por isso se
revela prejudicial para resolver qualquer problema. Não permite viver.
Só serve para nos assustar.
Quando você se sente obsessionado pelo futuro, passe logo

para a ação. Esta, o cair na realidade, no momento presente, é a mais
correta terapia contra a angústia do
futuro.
Quantas vezes, ao viver uma
situação, nos damos conta de que
era muito mais fácil do que tínhamos
imaginado.

A

Pastoral
do Empreendedor,
no último dia 28,
teve a Palestra sobre Gestão de Negócios com Base
em Processos, ministrada pelo Sr
David
Yoshida,
onde
transmitiu
aos participantes
a importância de se ter conhecimento
dos processos de trabalho na gestão
da empresa. 		
Conhecendo
os processos, o empreendedor terá
uma visão melhor do empreendimento, possibilitando uma melhor administração.
No dia 04, tivemos a Palestra
do Diácono Nilson Leite, explorando
a 2ª Parte do Tema: Os Sete Pecados
Capitais na Busca do Sucesso, extraído do Livro As 25 Leis Bíblicas do Sucesso, de autoria de Willian Douglas
e Rubens Teixeira, livro que estudare-

mos o ano de 2017 inteiro.
Nossos próximos encontros
serão dias 18/04; Tema Excelência no
Atendimento; 02/05 Tema: Leis do Sucesso, Lei da Oportunidade. Todos são
convidados a participar, pois, conhecimento é forma de crescimento.
Interessados em participar e
receber informações de nossa Pastoral podem passar seu contato para
alexandrewodevotzky@gmail.com, telefone 15-32124813, falar com Alexandre Wodevotzky.
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Dispa celebra 38 anos

N

o mês de março o DISPA comemorou mais um ano de vida em comunidade. A reunião de domingo, que
sempre acontece às 16h00, foi muito
festiva, além de receber uma decoração especial com fotos da formação
antiga e atual, feita pelos jovens que
compõem a Pastoral de Eventos, também contou com uma exposição dos
troféus das últimas conquistas.
Os jovens puderam se divertir bastantes com a sessão de fotos e
as músicas tocadas. Após a festa do
aniversário, com direito a bolo, salgadinho e brigadeiro, os jovens foram
participar da Santa Missa, em ação de
graças pela bela família jovem que fazem parte.

Mas a comemoração não parou por aí! Ainda no mês de Março, os
jovens puderam se reunir numa Balada Cristã que ocorreu sob a responsabilidade da Coordenação e que teve a
participação especial no DJ Tom Volpato, o mesmo que animou a final do
Torneio Bíblico no ano passado.
Parabéns Jovens do DISPA!
Que o Espírito Santo ilumine cada um
de vocês, para que não desistam da
caminhada em Cristo, que é sal e luz
do mundo.
“Cristo ‘bota fé’ nos jovens
e confia-lhes o futuro de sua própria
causa: ‘Ide, fazei discípulos’”. (Papa
Francisco)

Grupo de Teatro: Evangelização

O

grupo de teatro formado
pelos jovens do Dispa e dirigido pelas paroquianas Rosana Antonelli e
Silvia Souza, teve seu início em outubro/2016 com uma apresentação
simples chamada “Os excluídos”! A
partir daí surgiu o desejo de se ter um
grupo empenhado na evangelização
na forma representativa, aonde o grupo chegou aos 12 membros, que nos
lembram o grupo dos 12 escolhidos.
Fizemos nossa primeira apresentação - “O nascimento de Jesus” para os alunos dos dois períodos da
escola Marina Grhomann, com participação do papai noel e entrega de
presentes. Nesse dia surgiu o nome do
grupo de teatro: “Que benção”!
Desde então, nos reunimos
para ensaios assiduamente para as
diversas apresentações que surgiram,
como: “A conversão de São Paulo
Apóstolo”; “A Tentação no deserto” e

“A família projeto de Deus!”. A partir
da repercussão desta última peça, novos jovens manifestaram o desejo de
fazer parte do grupo. No momento,
estamos preparando a peça: “A Paixão, morte e ressurreição de Cristo”.
Temos muitos temas a representar ao
longo do ano com o único objetivo:
mostrar a todos, de forma dinâmica,
as passagens bíblicas no seu contexto
atual.
Embora, com toda correria de
dos jovens que se dividem em trabalho e estudos, estes ainda arranjam
tempo pra se empenharem com zelo e
dedicação ao serviço do Evangelho na
comunidade através da arte.
(Nossos atores: Gabriel Matheus, Gabriel Henrique, Gabriel Donato, Rafael,
Matheus, João Pedro, Bárbara, Carol,
Ingrid e Luiza. Dirigidos por Rosana
Antonelli e Silvia Souza)
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Dom Julio visita a paróquia

N

o último dia 29, tivemos a alegria de acolher o novo Arcebispo de
Sorocaba, Dom Júlio Endi Akamine,
que foi empossado em nossa Arquidiocese em fevereiro.
A igreja ficou repleta de fieis
que com carinho, saudaram a presença do Arcebispo em nosso meio, juntamente com o pároco Pe. Paulo Roberto Gonzales.
Em sua homilia, Dom Júlio
destacou a importância do trabalho,
destacando que o que o Pai faz, o Filho também faz. "A obra do Pai é ressuscitar, dar vida nova, dar vida eterna,
e o Filho também faz isso", destacou.
Dom Júlio também relatou a sua experiência em família, quando recorda

que o seu pai saía cedo para trabalhar e voltava só a noite, e isso era um
grande exemplo para ele.
Ao final da missa, representantes da Arca também puderam
apresentar o trabalho para Dom Júlio.
Pe. Paulo destacou a importãncia da
Arca em nosso meio, incentivando o
quanto a comunidade aprende com
eles. Após a Santa Missa, todos se dirigiram ao Salão Paroquial, para um
momento de confraternização.
Aproveitamos para agradecer
toda a equipe que organizou o lanche,
bem como as pessoas que se dispuseram e com carinho realizaram doações
para que a confraternização pudesse
acontecer.
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A alegria do Evangelho

A

A plenitude da vida

vivência da Quaresma foi o caminho que
nos levou ao dia feliz que
o Senhor fez para nós,
à celebração da Páscoa
da Ressurreição: Cristo
ressuscitou. Diz São Pedro no seu discurso aos
judeus: “Homens de Israel! Jesus de Nazaré foi
Deus aprovado entre vós
com milagres, prodígios
e sinais... Este homem
(...) vós o entregastes, crucificando-o
por mãos de ímpios. Deus, porém, o
ressuscitou (...) e disto nós somos testemunhas” (At 2, 22-34). Pedro, assim,
apresenta o anúncio fundamental da
nossa fé. Mantendo a memória do testemunho de Jesus, a Igreja relê o Antigo Testamento e percebe o mistério
central da vida, morte e ressurreição
de Jesus: Jesus de Nazaré realizou entre os homens a ação de Deus voltada
para a justiça e a vida, e foi morto pela
estrutura injusta de uma sociedade
que gera a morte. Deus, porém, condena esta estrutura, pois ressuscita Jesus e o torna Senhor da história.
Com a Ressurreição manifestou-se a realidade de Jesus: Jesus não
é apenas homem, é ao mesmo tempo
Filho de Deus. É o Filho de Deus encarnado no seio da Virgem Maria, como
ensina o Evangelista João no seu
Evangelho: “E o Verbo se fez homem
e habitou entre nós. E nós contemplamos a sua glória: glória do Filho único
do Pai, cheio de amor e fidelidade” (Jo
1,14).
O Mistério Pascal - morte
e ressurreição de Cristo - é o centro
de nossa fé, é o fato fundamental no
cristianismo. O Apóstolo Paulo diz: “Se
Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé” (1Cor 15, 14.17). É, também, a
chave para entender a vida de Jesus e
o sentido de toda vida humana. Pois,
vem confirmar que os caminhos percorridos por Cristo e por Ele proposto
a todos os homens, são os caminhos
que levam à libertação e salvação; vem
mostrar que há uma nova maneira de
conceber a vida humana, uma vida
sem ódios, sem guerra, sem falsos
amores, sem fome, sem injustiça; vem
trazer a certeza de que tudo pode ser

transformado pelo amor e voltar ao
sentido que Deus lhe deu. A força do
Ressuscitado penetra em nós pelo Espírito Santo e nos faz trabalhar para
que este mundo seja transformado no
Reino de Deus.
A morte de Jesus parecia apagar para sempre a força divina, com a
qual Jesus curou os doentes e acendeu a fé-esperança do povo na realização de um mundo novo, de justiça
e de paz. Mas, desta vez a morte não
encerra a história. Na Galiléia recomeça a história de Jesus, agora, a história
de Jesus glorificado: o Cristo, o Filho
do Altíssimo. Os discípulos unem-se
ao seu redor, formando a Igreja, isto
é, “a assembleia dos convocados por
Deus. Espalham-se pela Palestina e
aos poucos, pelo mundo, para anunciar a todos a boa Notícia do Reino de
Deus, já realizado em Jesus de Nazaré.
Cumprem o mandato missionário do
Mestre: “Toda autoridade sobre o céu
e sobre a terra me foi entregue. Ide,
portanto, e fazei que todas as nações
se tornem discípulos, batizando-as em
nome do Pai, do Filho e do Espírito
Santo e ensinando-as a observar tudo
quanto vos ordenei. E, eis, que estou
convosco todos os dias até a consumação dos séculos” (Mt 28,19-20.
Por isso, a Páscoa (morte ressurreição de Cristo) é o começo da
“vida do novo povo de Deus”. Para
nós, cristãos, é o centro de tudo, porque se Cristo em verdade ressuscitou,
então nós o seguiremos e “em Cristo,
todos receberão a vida” (1 Cor 15,22).
Nossa verdadeira vida está oculta em
Jesus Cristo. Cristo não pertence mais
ao mundo dos mortos, mas está vivo e
viverá para sempre.
			
Jayme Rodrigues de Almeida Filho

Vida & Saúde

Alimentos aliados no combate
ao inchaço

S

e você sofre com edemas
constantes, confira o que estes alimentos podem fazer por você:
. Couve-flor: reduz a retenção do sódio presente nas refeições;
. Pepino: auxilia na eliminação de toxinas do organismo;
. Água de Côco: possui bastante potássio, hidrata e reduz a retenção de
sódio;
. Chá de Cavalinha: atividade diurética
e anti-edema;
. Melão: atividade diurética
e hidrata;
. Salsão: diminui a retenção
hídrica e auxilia no controle
da pressão alta.
Laís Yuki Tuzino Kamia
Nutricionista - CRN 35503
Especialista em Nutrição
Clínica Funcional e Oncologia Clínica
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Prefeitura doou quase dez mil
mudas no Domingo de Ramos

o domingo (09)
a Prefeitura de Sorocaba,
por meio da Secretaria de
Meio Ambiente, Parques
e Jardins, doou quase dez
mil mudas de árvores em
dezenove paróquias da
cidade. Foram distribuídas mudas de ipê rosa, ipê
branco, ipê verde, araçá,
urucum, pitanga, acerola, goiaba e cereja do Rio
Grande. A ação foi desenvolvida como gesto concreto referente ao tema da Campanha
da Fraternidade 2017 – “Fraternidade:
biomas brasileiros e defesa da vida” e
o lema “Cultivar e guardar a criação”
no Domingo de Ramos, quando a
Igreja Católica inicia a Semana Santa.
A ação causou satisfação entre pessoas que participaram das cerimônias do Domingo de Ramos nas Paróquias que receberam as mudas que
mostraram-se motivadas em ganhar
e poder cultivas as árvores, podendo
colaborar com o Meio Ambiente. A
ação de doação de mudas nas Paróquias no Domingo de Ramos foi uma
ideia que surgiu durante uma reunião
realizada em fevereiro entre o prefeito
José Crespo e Dom Júlio Akamine, Arcebispo de Sorocaba.
Na Paróquia São Paulo Apóstolo, foram doadas 300 mudas onde
o padre Paulo Gonzales incentivou os
fiéis a participarem da ação e refletirem sobre a dimensão da preservação
ambiental para a qualidade de vida. “A

Social

A

Campanha da Fraternidade nos fez refletir sobre a importância dos biomas e
a nossa responsabilidade nessa questão. A doação de mudas veio como
um gesto concreto para nos ajudar
nessa percepção ambiental. Estamos
sempre dispostos a colaborar com a
Prefeitura em ações que promovam a
solidariedade, a educação e a justiça”;
destacou Pe. Paulo.
“
É gratificante perceber como
as pessoas recebem positivamente
a ação de doação de mudas. Isso é
uma forma de contribuir e promover
a conscientização ambiental. A Campanha da Fraternidade destacou os
Biomas Brasileiros como tema para a
reflexão na Igreja, mas a repercussão
é para toda sociedade independente
de qual sejam seus credos”, disse Jessé
Loures, secretário de Meio Ambiente,
Parques e Jardins.

Resumo do mês de Março

Pastoral Social além de famílias da comunidade atendeu seis entidades, entre elas Arca de Sorocaba,
Aliança da Misericórdia, Casa Lar Bethel, Caps AD, 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 Março.
Alimentos
Achocolatado - 16 un./ Açúcar - 56 kg/
Arroz - 124 kg/ Balas - 06 pct/ Batata palha – 03 un./ Bolacha doce – 03
pct/ Bolacha recheada - 07 pct/ Bolacha salgada - 03 pct/ Café - 15 pct/
Canjica – 01 un./ Creme de leite – 01
un./ Doce de abóbora - 01 un./ Doce
de leite - 01 un./ Ervilha - 04 lt/ Farinha de mandioca - 07 pct/ Farinha de
milho - 14 un./ Farinha de rosca - 02
un./ Farinha de trigo - 22 pct/ Farinha
para Kibe – 01 pct/ Farofa pronta - 03
pct/ Feijão - 87 kg/ Farelo de milho - 1
un./ Fubá - 23 pct/ Gelatina - 08 un./
Goiabada - 10 un./ Groselha- 01 un./
Leite condensado – 01 un./ Leite – 76
l/ Leite em pó - 03 pct/ Macarrão - 86
pct/ Maionese - 03 un./ Manjar - 06

un./ Marrom glacê - 01 un./ Milho - 04
lt/ Miojo – 02 un./ Molho de tomate
– 25 un./ Óleo - 27 l / Panetone - 20
un./ Preparo para bolo – 02 un./ Sal
- 10 kg/ Sardinha - 10 lt/ Seleta de legumes - 02 un./ Salgadinho – 01 un./
Suco diversos - 07 un./ Tempero - 03
un.
Limpeza
Esponja - 02 un.
Higiene
Absorvente - 08 un./ Algodão - 02 pct/
Aparelho de barbear - 02 un./ Condicionador - 01 un./ Escova de dente 06 un./ Fralda geriátrica - 10 pct/ Gel
de cabelo - 01 un./ Papel higiênico 46 rolos/ Pasta de dente - 21 un./ Sabonete - 35 un./ Shampoo - 05 un.
Diversos
Almofada - 01 un./ Árvore de Natal –
01 un./ Bazar - 247 un./ Bolsa - 07 un./
Brinquedos – 01 un./ Cabide - 80 un./
Cinto - 01 un./ Enfeites de Natal - 05
un./ Jogo de cortina - 03 un./ Livros 12 un./ Mochila - 01 un./ Roupas - 720
peças/ Roupa de cama - 16 pçs/ Sapatos - 44 pares/ Travesseiro - 01 un.
As entidades assistidas precisam desde alimentos, produtos de
higiene pessoal e limpeza.

Fonte: Secom
Prefeitura de Sorocaba

Sábado Solidário

S

ábado Solidário arrecadou no dia 8 de abril, 620
kg de alimentos e quase 500
unidades de material de higiene. Você pode continuar ajudando e trazendo nas missas
ou na secretaria da Paróquia!
#ajudenosaajudar Deus abençoe a todos! Confira na próxima edição mais informações
sobre o Sábado Solidário.
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Reencontro do Dispa: Resgate do primeiro amor

N

os dias 01 e 02 de abril, aconteceu o IV Reencontro do Dispa, onde
participaram jovens que fizeram os
três últimos Encontros e que estão
freqüentando as reuniões dominicais.
O Reencontro foi idealizado
pela coordenação do grupo Dispa
com o intuito de resgatar nos jovens
o “primeiro amor” encontrado quando fizeram o Encontro e auxiliá-los na
construção da fé e crescimento espiritual.
Foram dois dias de intensa
oração e aprendizagem sobre os mais
diversos temas, como: Vocação do
Ser Humano, Anjos, Sagrada Família e
Santa Missa.
Houve também dinâmicas de
integração coordenadas pelo casal
Sílvia e Tio Gê e um teatro encenado
pelo grupo “Que Benção” (Pastoral do
Teatro Jovem) que retratava a realidade de diferentes famílias e a graça
da vida de lares cristãos. A peça tinha

um lado cômico que prendeu muito a
atenção dos jovens ao falar de um assunto sério.
Todos os dias os foram iniciados e encerrados com a Adoração
ao Santíssimo, que ficou exposto na
capela durante todo o dia com várias
pessoas em Vigília.
No sábado à noite o grupo
Louvar-Te agraciou os jovens com um
Lual, com direito a fogueira, pipoca,
chá e muita música, claro!
O Reencontro encerrou-se no
domingo com a Santa Missa deixando
gostinho de “quero mais” em todos
que participaram.
Agradecemos a todos que se
dedicaram para a realização desse IV
Reencontro. Deus abençoe cada um!!
Rafael Donato
Dispa

