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Para superar a violência CF 2018

Desde 1964, a CNBB contempla e reflete a realidade brasileira que estamos vivendo com a 
realização da Campanha da Fraternidade. Neste ano, com o tema “Fraternidade e Superação da 
Violência” e o lema “Vós sois todos irmãos”, os cristãos e o nosso povo brasileiro é chamado a 
participar desta campanha.

Com esta temática, somos interpelados e convocados a viver a prática de Jesus no exercício 
da escuta da palavra de Deus, diálogo, anúncio e denúncia da violência na dimensão pessoal e 
social.

O texto base da Campanha da Fraternidade utiliza a metodologia do ver, julgar e agir para 
refletir as realidades pontuais da nossa história brasileira, onde se configura uma violência ex-
pressiva nas periferias das grandes cidades e metrópoles.

:: A superação da violência passa pelo desenvolvimento humano
Para a realidade do ver em nosso Brasil, constata-se uma cultura de morte crescente que atin-

ge todos os seguimentos sociais. Nesta perspectiva, entre outras, o texto ressalta uma situação 
preocupante e pertinente da população carcerária; hoje “com mais de seiscentos e cinquenta mil 
presos vivendo em condições degradantes”.

Para julgar, a Palavra de Deus do antigo e novo testamento é apresentada para refletir, iluminar 
e julgar esta realidade brasileira com propriedade e clareza. “Os dois testamentos testemunham a 
mesma tensão entre violência e não violência e a busca da sua superação apresentando também 
o sofrimento das pessoas vítimas da violência, bem como pessoas que depois de vítimas tornam-
-se violentas na busca pela vingança, que precisa ser superada”.

:: Bispos falam sobre a Campanha da Fraternidade 2018
A partir do agir, A Igreja, os seguimentos sociais e todo povo é chamado para ter atitudes, ges-

tos concretos em nossa ação pastoral nos vários ambientes da nossa sociedade social e religiosa. 
“Nesta quaresma, somos desafiados a agir nas realidades rurais e urbanas, onde a convivência 
humana está sendo prejudicada pela violência”.

“Por esta razão, a CF deste ano, ao propor a superação da violência, indica a necessidade da 
paz, fruto da justiça que se consolida com a efetivação de políticas públicas que assegura a digni-
dade humana”. Com Maria, a Mãe missionária, somos convidados a viver a lógica do amor como 
único instrumento eficaz diante das ações violentas que se faz presente em nossa realidade his-

tórica.

                                                                                                        Pe. Sebastião dos Reis dos Santos, C.Ss.R.
                                                                                                                                                                    Araraquara (SP)

Entra ano, sai ano e as noticias trazem 
fatos que nos assustam pelo requinte de 
violência e desrespeito pela vida e pelas 
pessoas. Na noite de natal, um menino 
ferido por bala perdida; na orla de Copa-
cabana, um homem atropela varias pes-
soas... aqui entre nós uma pessoa assas-
sinada com vários tiros; a agressividade 
no trânsito, a falta de paciência na fila do 
caixa num supermercado lotado... uma 
mãe sacudindo uma criança que chora-
va copiosamente e ofendia a mãe com 
palavras nada elogiosas... Tais situações 
mostram o quadro geral de nosso dia a 
dia em que o “grito” manda mais que o 
respeito; aliás, essa situação clama por 
respeito à dignidade de cada pessoa, 
criada por Deus à sua imagem e destina-
da a ser feliz.

A violência que nos assusta não 
começou hoje e não vai ter fim enquan-
to nos mantivermos indiferentes, como 
se nada disso nos afetasse, como se não 
fizéssemos parte deste povo sujeito a 
sofrer violência de qualquer natureza. 
Enquanto não organizarmos uma rea-
ção concreta, permanente e perseveran-
te contra a violência, esta vai crescendo a 
passos largos e esse crescimento tem 
muito a ver com a omissão dos poderes 
públicos.  Creio que a sensação de inse-
gurança é fruto da “impunidade” alar-
mante em nosso país. 

Mesmo com a crescente onda da vio-
lência, creio que com algumas medidas 
simples o combate ao mal pode prospe-
rar, lembrando-nos que somos irmãos 
também dos que “nos roubam a blusa, 
aos quais devemos entregar a camisa” 
(cf. Mt 5,40); dessa forma penso que o 
início da superação da violência está no 
“desarmamento” do ódio e da raiva, por 
vezes presentes em nosso coração; é 
preciso “pagar ao mal com o bem”, “fazer 

aos outros o que desejamos o que os 
outros nos façam”, pois “o amor é a pleni-
tude da lei” (Mt 7, 12; Rm 12,1-20).

Outro degrau a ser alcançado visando 
à superação da violência é vencer a des-
confiança, afinal os outros são irmãos. É 
preciso vencer a desigualdade, a discri-
minação, o olhar superior como se o sal-
do bancário fosse sinônimo de virtude; é 
urgente diminuir a distância entre a 
minoria milionária e a maioria miserável; 
é preciso que os gastos públicos con-
templem mais as escolas, os hospitais, a 
segurança e a previdência que os fundos 
partidários já abarrotados com o dinhei-
ro sofrido dos altos impostos que paga-
mos.

Para superar a violência é necessário 
também ouvir certas palavras que o 
Papa Francisco, com sua didática jesuíta, 
não se cansa de repetir: primeiramente 
lutar contra a cultura do “descarte”, afinal 
as pessoas não são objeto; investir na 
“cultura do encontro”, celebrar a fraterni-
dade, abrir o coração às surpresas de 
Deus, criar ambientes de reconciliação, 
pois Deus não se cansa de perdoar. E não 
desprezar as periferias humanas, exis-
tenciais e urbanas.   

O beato Paulo VI, em seu célebre dis-
curso na ONU afirmou com corajoso 
espirito profético:-“ se quereis a paz, des-
truí vossas armas de guerra”! E Pio XII já 
advertia o mundo com a sua bela exorta-
ção que diz: “nada se perde com a Paz. 
Tudo pode ser perdido com a guerra”!

Comecemos a alimentar a cultura da 
paz, da concórdia, da fraternidade e da 
amizade sincera. São, a meu ver, bons 
antídotos contra a violência.

                   
                   Pe. João Paulo Ferreira Ielo
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Ana Paula Cassiano Francato
Psicóloga  CRP 06/93776

Crianças, Adolescentes e Adultos
Atendendo vários convênios

Tel: (19) 3861.4739
e-mail: anapaula_francato@hotmail.com

Centro Médico Integral
R. Nunes Pedrosa, 313 - Bairro do Lote
Mogi guaçu - SP - Cep 13840-103

Casamentos

28/01

Ana Luísa Marques Machado
Arthur Luiz Miranda Alves

Anna Karoline de Souza Bilches Modesto
Alice Gabrielly de Souza Bilches Modesto

Clara Rodrigues
Dante Luiz Ielo de Carvalho

Eduardo Cordeiro Lovo

 

20/01 – Fábio Teixeira de Paiva e 
Andreia Vissoci Meira

Nossos irmãos mais novos

No decorrer de minha vida, minha devoção ao Santíssimo Sacramento, Sagra-
do Coração de Jesus, Jesus Misericordioso, Nossa Senhora, me fizeram merece-
dora de várias graças de cura comprovada.

Estava com 10% de visão no olho direito, após diagnóstico de não cura, recebi 
uma luz, a cirurgia, após tratamento e avaliação médica, esta se surpreendeu 
com resultado, recuperei 100% desta.

Recentemente agosto de 2017 após tirar a glândula tireóide foi constatado 
um câncer na mesma, fiz o tratamento e também curada. Segundo o médico a 
voz ficaria rouca por algum tempo. Participando da oração das mil misericórdias 
ao contemplar uma das dores de Jesus e agradeceu por estar curada, iniciei o 
terço e ao termina-lo minhas irmãs de fé observaram que eu não estava mais 
rouca.

Alguns meses depois sofri uma queda em que quebrei apenas o pé. Podia 
ter ficado paralítica devido ao impacto na coluna. Isto ocorreu após ter partici-
pado da Santa Missa em preparação a Festa de Nossa Senhora da “Imaculada 
Conceição”.

Hoje completamente restabelecida agradeço ao nosso Deus Todo Poderoso 
na pessoa da Santíssima Trindade e a nossa querida mãe, Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição. Irmãos a perseverança faz com que aumentemos a fé e 

recebemos as graças que nos são dadas a todo momento.

                                                                                                     Rosângela Bernardi Sínico

Graças Alcançadas   Formação para os Catequistas

Aconteceu em Mogi Guaçu na Paróquia Nª. Sª. das Graças, sob a responsabi-
lidade da Diocese de São João da Boa Vista de 22 a 24 de janeiro, a formação 
para Catequistas.

Padre Joãozinho explanou com muita sabedoria os assuntos sobre o Ke-
rigma – anúncio do Evangelho e a mistagogia – aprofundamentos dos sacra-
mentos.

No 2º dia, Pe. Carlos, Pároco da Paróquia Santa Teresinha falou sobre o Livro 
de Macabeus.

No 3º Dia, Pe. João Marcos , pároco da Paróquia Nª. Sª. das Graças nos falou 
sobre a Campanha da Fraternidade 2018.

As Paróquias de Mogi Guaçu, fizeram a acolhida e as orações iniciais, foram 
momentos de reflexão e entrosamento.

Parabéns aos realizadores!!!
                                                                                                      Inês – Coordenadora 

Heitor Inocêncio do Prado
Luan Bryan Siqueira do Carmo

Luís Felipe Frizo da Costa
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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

A Consagração Leiga é uma riqueza para a Igreja. Nossa Diocese compartilha 
desta riqueza com um numero crescente de consagradas em sua realidade social, 
comunitária e familiar.

A vida consagrada secular é expressão do chamado do Espirito a uma constan-
te conversão para dar um novo vigor à dimensão profética da vocação: a causa 
do Reino de Deus.

É um modo de vida que merece nossa gratidão pois se torna sinal do Teste-
munho Vivo de Cristo e presença atual de sua caridade no meio da humanidade. 
Consagração é aliança, união na intimidade com Deus e com os irmãos. A inicia-
tiva vem sempre do Senhor.

A consagração leiga portanto tem sua iniciativa no Evangelho. É uma volta à 
pratica do inicio da Igreja. Uma consagração radical e pública. Com a disposição 
de inserir a vida no mistério de Cristo servo até as ultimas consequências. Consa-
gração é um ato de amor corajoso.

As consagradas leigas mantem um vinculo com a Igreja Diocesana através de 
encontros de formação e espiritualidade, testemunhando a fé e a vida cristã nos 
lugares e comunidades onde estejam sobretudo na profissão, família e pastorais.

Cristo é a razão da vida da Leiga Consagrada. Ele é o esposo, irmão, amigo, 
parte da herança, recompensa, Deus e Senhor.

Como afirma São João Paulo II na carta apostólica “a dignidade da mulher” 
nº20: o discipulado será mais intenso, quanto mais profundo for sua convicção de 
que Jesus é o único mestre, cujas palavras são “espirito e vida” (João 6).

A consagração portanto se torna um sinal visível da Fecundidade da Igreja e 
profecia sempre atual da fidelidade desta a Cristo esposo que nos atrai aos bens 
futuros, sempre no silencio e no escondimento, na oração e na comunhão.

Nossa gratidão a esta comunidade de mulheres em nossa Igreja Diocesana que 
fazem aparecer a mão operosa da generosidade; expressão de sua misericórdia 
e oração, socorrendo os pobres, consolando os aflitos, sustentando os fiéis e viú-
vas. São presença viva de Cristo que reina servindo. Dai vem a alegria e a paz do 
chamado à consagração.

A vida consagrada secular é uma expressão da Piedade e compaixão: coração e 
mãos que garantem o amor esponsal de Cristo pelos irmãos, fazendo com que a 
vida se torne evangelho e o evangelho se torne vida, com a docilidade ao Espirito 
Santo.

Gratidão a todas estas mulheres corajosas, cheias de amor e zelo pela Igreja e 
pelas coisas do Senhor, verdadeiras joias de nossa Diocese de São João da Boa 
Vista.

                                                                                                           Padre Celso Abreu de Jesus

Leigas Consagradas: Serviço ale-
gre e generoso a Cristo e à Igreja.

Beata Maria Enriqueta Dominici

Toda a Igreja está em festa  neste 21 
de fevereiro, porque pode apresentar 
à veneração e imitação de seus filhos e 
filhas uma nova Beata: Maria Enriqueta 
Dominici das Irmãs de Santa  Ana e da 
Providência. À primeira vista, a vida ter-
rena da Beata Maria Enriqueta parece a 
vida normal de uma freira que viveu na 
segunda metade do século XIX. Mas logo 
que nos adentramos no aprofundamen-
to e contemplação da sua alma, desco-
brimos uma riqueza, fertilidade e moder-
nidade que nos fascinam e nos atraem. 
Neste levantamento nos ajudam  os tes-
temunhos de pessoas que conheceram 
e viveram por anos  ao seu lado.  Maria 
Enriqueta Dominici foi principalmente 
uma mulher, uma freira que tinha expe-
rimentado de maneira forte a sensação 
de fragilidade essencial do ser humano e 
do senso de grandeza absoluta e trans-
cendência de Deus. É a mensagem fun-
damental que já no Antigo Testamento,é 
encontrada no Livro do Profeta Isaías 
uma de suas maiores expressões teológi-
cas e poéticas que mostra a grandeza de 
Deus, e ao contrário, a pobreza essencial 
do homem. Por isso, o homem torna-se 
algo apenas na medida em que reconhe-
ce sua dependência de Deus, e na medi-
da em que conscientemente age à luz da 
vontade do Todo-Poderoso.  Maria Enri-

queta Dominici compreende desde mui-
to jovem que vale a pena dedicar a vida 
inteiramente a Deus e fazendo eco das 
famosas palavras de Santo Agostinho, 
reconhece: “Somente Deus pode preen-
cher e satisfazer o meu pobre coração,  
Maria Enriqueta, em seus escritos, em 
suas cartas, em suas palestras, vai chamar 
Deus com o nome familiar de “Pai meu”, e 
com uma simplicidade e segurança  que 
só almas cheias de fé pode ter ,. Entregar-
-se a Deus na vida religiosa implica o 
abandono absoluto à sua vontade (cf. 
Mt 7, 21). Maria Enriqueta decidiu respei-
tar sempre, a todo custo, a vontade de 
Deus., Desde muito jovem, tinha sonha-
do com o claustro. Mas Deus tinha outros 
planos. Aos 21 anos entrou na escola das 
Irmãs de Santa Anna e da Providência, a 
fim de proporcionar uma adequada for-
mação para menina de famílias menos 
abastadas. Nesta congregação, a madre 
Maria Enriqueta deu, nos seus 33 anos 
como superiora, impulso e ardor extra-
ordinários, com a abertura excepcional e 
visão lúcida dos problemas urgentes da 
Itália e da Igreja , desde, 1861, o ano em 
que a Beata foi eleita superiora, até 1894, 
ano da sua morte piedosa. Outro aspec-
to que merece destaque na nova Beata, 
é o social: Maria Enriqueta também con-
firmou, mais uma vez, a grande verdade 
do evangelho que o genuíno amor por 
Deus é também verdadeiro amor ao pró-
ximo, especialmente pobres no corpo e 
no espírito. Suas últimas palavras, diri-
gidas as suas irmãs antes de deixar esta 
terra, foram: “Eu recomendo a humilda-
de’’ . Ela faleceu em Turim de um câncer 
de mama. Seus restos se encontram na 
capela da Casa Mãe de Turim. No dia 7 
de maio de 1978 o Papa Paulo VI a pro-
clamou bem-aventurada, reconhecendo 
a sua riqueza e fecundidade espiritual e 
indicando o seu caminho de santidade 
como modelo a seguir.   

                         Maria Angela Vedovello

Rua Chico de Paula, 837 - Mogi Guaçu - SP
Fone: (19) 3841.9094

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br
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BOB LOC
EMPILHADEIRAS

LOCAÇÕES E VENDAS

RUA JURUNAS - Nº 540 - JD IGAÇABA - MOGI-GUAÇU / SP

EMPILHADEIRAS OUTRAS MÁQUINAS PEÇAS
WWW.BOBLOCMOGI.COM.BR CONTATO@BOBLOCMOGI.COM.BR

CARLOS

9 9643-818919
3831-62421919

www.mecseguros.com.br
Rua Leontina Zambaldi, 251 - Jd. Serra Dourada

3569-7001
mecseguros@mecseguros.com.br

Trav. Tristão Ferreira dos Santos, 26 - Centro
Fones: (19) 3831.5522 / (19) 9 8877.1906
www.universocatolico.webnode.com.br
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Monitoramento
24 Horas

3861.6234

ALARMES

www.acsalarmes.com.br

Os Dez ‘‘Nãos’’ que Nossa Senhora 
Pronunciou

Notícias da Paróquia
Missa da Família

1. NÃO impôs condições. Ao saber 
que tinha sido eleita para ser a Mãe de 
Deus, Maria não exigiu nada, não colo-
cou objeções nem pretextos. Só aceitou. 
Era o seu desejo de cumprir a vontade de 
Deus.

2. NÃO se envaideceu. As jovens de 
seu tempo desejavam ser a Mãe do Mes-
sias. Ao ser eleita, não perdeu o chão, 
não se achou melhor que as outras. Ela 
se reconheceu – e não era falsa modéstia 
– como a escrava do Senhor.

3. NÃO espalhou a notícia. Não contou 
nada para ninguém, nem para José. Sou-
be se calar e deixar que todos ficassem 
sabendo somente quando Deus quis.

4. NÃO focou em si mesma. Ela não 
quis descansar nem ganhar mimos. Ao 
saber que sua prima Isabel, que era mais 
velha, estava grávida, foi apressadamen-
te ajudá-la.

5. NÃO pediu privilégios. Ao saber 
que deveria fazer um cadastramento 
em Belém, poderia der pedido a Deus 
que enviasse um anjo “gestor” ou um 
“coiote” celestial para ajudar no processo. 
Quando tiveram que sair para o Egito por 
culpa de Herodes, Maria não propôs que 
o matassem. Quando Jesus, aos 12 anos, 
se perdeu deles, não pediu um GPS para 
localizá-lo, mas saiu para procurar o me-
nino. Ela nunca pediu um tratamento VIP 
para evitar alguma dificuldade.

6. NÃO se prendeu aos “e se”. Quando 
teve que dar à luz em condições muito 
diferentes das quais tinha se preparado, 
não se frustrou pensando: “e se a casa 

tivesse berço, e se minha mãe pudesse 
me ajudar”. Ela ia aceitando tudo o que 
Deus queria – e fazia o melhor com o que 
tinha.

7. NÃO se isolou. Ela poderia ter se fe-
chado com José e o Menino Jesus para 
aproveitar sozinhos a felicidade. Mas, 
desde o começo, ela entregou Jesus 
aos demais, aos pastores, aos Magos do 
Oriente e, mais tarde, a todo o mundo.

8. NÃO pediu que Deus mudasse os 
planos. Maria revelou à santa Teresa que, 
quando Simeão mencionou a espada, 
ela teve a visão da Paixão. Viu a cruz que 
esperava Jesus. A Virgem poderia ter su-
plicado a Deus que não permitisse aqui-
lo. Mas aceitou.

9. NÃO rejeitou a ideia de ser nossa 
Mãe. Na cruz, seu Filho a encomendou 
ao seu discípulo amado e, por meio dele, 
a todos nós. Que difícil aceitar ser Mãe 
daqueles por cujos pecados Jesus mor-
reu! Mas, novamente, ela disse “sim”. E 
não foi de má vontade. Maria revelou a 
são João Diego que era uma honra ser 
nossa Mãe. Que amor grandioso!

10. NÃO deixa de nos amar e de inter-
ceder por nós. Maria não guardou rancor 
dos discípulos que abandonaram Jesus 
na cruz. Depois da Ascensão, dedicava-
-se a rezar com e por eles. E imagine-
mos o quanto ela ficou alegre por vê-los 
cheios do Espírito Santo, saindo a pregar. 
E, quando foi elevada ao céu, poderia ter 
se esquecido de nós. Mas não foi isso o 
que aconteceu. Ela está por dentro de to-
das as nossas necessidades, angústias e 
dificuldades. E roga a Deus por nós. Vive 
na pátria celestial, mas atenta a tudo o 
que acontece por aqui.

Peçamos, então, que Maria nos ajude 
a imitá-la em seu seus “SIMs” e em seus 
“NÃOs”. E acrescentemos outros três 
NÃOs: não a esqueçamos, não deixemos 
de amá-la e não deixemos nunca de re-
correr à sua amorosa intercessão mater-
nal.

                                           Pesquisa: Selma

No ultimo dia vinte e sete celebramos a missa da família que foi presidida pelo 
padre João Paulo na igreja matriz Imaculada Conceição.

Jesus é aquele que vem com autoridade nos libertar da vida tranquila, desani-
mada, nos ensina vencer o mal praticando o bem. Vamos acolher Jesus em nosso 
coração que nos força a ser profetas, e através da prática do evangelho expulsar o 
mal e falar o que Deus nos manda.

No final da missa o padre deu a bênção aos casais aniversariantes do mês de 
janeiro e sorteou uma imagem, e o contemplado a hospedar a imagem peregrina 
da Sagrada Família este mês foi o Isaac. A missa da família acontece todo quarto 
sábado de cada mês.

                                                                                                 Dirceu e Vânia pastoral familiar

Nos dias 29,30 e 31 de Janeiro de 2018,tivemos em nossa Paróquia a Formação 
para os Catequistas, orientada pelo Pe. João Paulo, que estudou com os partici-
pantes os temas: O que é ter Fé? Deus Pai Criador e Jesus Cristo, Deus Filho!

Esses encontros foram importantes para preparar  os catequistas, para que pos-
sam comunicar aos catequizandos a beleza de ser Cristão e vivenciar a fé, bus-
cando formas criativas para a comunicação com o mundo atual, e “Orientações 
Práticas” atividades, símbolos e dinâmicas que reforçaram o tema do encontro.

                                                                                             Maria Amália de Mello Guarnieri.

Formação Catequética




