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Caro irmão,

Como é lindo ver a nossa Paróquia sempre tão 
dinamizada. Tivemos a alegria de receber novamente 
o Padre Renato, agora como nosso pároco, e o Padre 
Jaime, que assumiu o Instituto Missionário São José 
como formador. Com suas chegadas, pudemos 
perceber que se mudam os desafios, os compromissos 
e até as missões, mas o caminho permanece sempre o 
mesmo: o de Jesus!

Um novo ciclo se abre em nossa comunidade, nosso 
fôlego se renova e o ‘sangue novo’ que chega revigora o 
nosso entusiasmo para servir a Deus e a nossa fé.

Revigorar é a palavra que deve estar em nossas 
reflexões no momento em que nos colocamos no 
período quaresmal, que está por vir. É momento de 
nos interiorizarmos com Cristo para, então, vivê-lo 
plenamente na alegria de sua Ressurreição.

Neste ano, a Campanha da Fraternidade tratará do 
tema “Fraternidade e Tráfico Humano” e do lema “É 
para a liberdade que Cristo nos libertou”. Sim, Ele nos 
quer livres e plenos para a construção do Reino do Pai. 
E como pode um irmão ser livre e disponível, quando a 
sociedade o escraviza visando somente o dinheiro, o 
sexo, as drogas e tantos outros ‘prazeres’ vazios? 
Precisamos refletir as dores de cada irmão que vive 
nessas situações para também sermos livres para 
Deus.

Nosso informativo traz nessa edição momentos de 
muita alegria vividos em nossa paróquia e uma nova 
coluna que, ao mesmo tempo que falará de Vida, 
prestará uma homenagem à nossa querida e guerreira 
Paula Corrêa, que tanto lutou pela sua Vida.

No mais, caro leitor, desejamos um santo período 
quaresmal e uma ótima leitura!

Atualmente o mundo todo é contagiado pelas palavras e o jeito de ser de 
Francisco. A alegria de servir o Evangelho aqui, ali e acolá. É assim que me 
sinto: meu coração se enche de alegria, mas não posso deixar de dizer que 
lá no fundo há medo. Alegria por retornar a Taubaté, cidade em que vivi 
durante sete anos de minha formação; medo do novo,  o novo espanta! 
Venho da Paróquia e Santuário Diocesano Nossa Senhora Aparecida, de 
Aparecida do Taboado/MS. Lá exerci o meu ministério presbiteral por dois 
anos e cinco meses, período de muitas bênçãos e graças. Lá eu sentia que 
era amado e amava o lugar e o povo.  Não esperava voltar, assim, tão logo 
a Taubaté.

Deus tem os seus mistérios. Fui transferido para cá, e saibam que venho 
com o coração aberto para acolher as novidades e moções do Espírito. Não 
venho com um projeto de evangelização pronto, sei que cada lugar tem 
um jeito de ser das pessoas e as urgências da missão são diferentes.  A 
Paróquia do Menino Jesus mudou muito após o tempo em que aqui vivi, 
presenciamos o desafio de uma cidade que cresce constantemente. Esta 
paróquia tornou-se ampla, de modo que promover uma evangelização que 
atinja a todos os bairros é um grande desafio. “Gela” o coração, mas tenho 
algo dentro de mim: não vim aqui para fazer a minha vontade, mas, sim, 
a vontade Daquele que me enviou.  

Tenho confiança na força do Espírito Santo de Deus, e creio nas palavras 
de Jesus: “Eu vos darei palavras tão acertadas que nenhum dos inimigos 
vos poderá resistir ou rebater”. Venho para servir, continuar anunciando 
o Reino de Deus, não para mudar o que aqui até então é pregado e vivido. 
Admiro muito o trabalho que Pe. Vicente Paulo realizou aqui! Seus sete 
anos como pároco deram uma nova visão de pastoral e administração a 
esta paróquia.  Suceder o seu paroquiado não será uma missão fácil, mas 
é certo que não vim para a facilidade. Vim para servir!  

Também tenho a certeza de que não estou sozinho, contarei com o 
companheirismo e amizade do Pe. Jaime, que por aqui já exerceu o seu 
ministério presbiteral, pessoa que admiro muito e, agora, exercer o meu 
ministério com ele na mesma paróquia será uma graça.

Desde já, agradeço pelo acolhimento da comunidade paroquial. 
Reafirmo que as atividades pastorais continuarão 
e peço paciência, aos poucos entrarei no ritmo da 
dinâmica pastoral daqui. Rezem por mim. 

Pe. Renato Marques, msj 



‘’Lavai-me totalmente de minha falta, e purificai-me de meu pecado.’’ 3(Sl 50, 4)

Campanha da Fraternidade 2014
A Campanha da Fraternidade, em 2014, tem como itinerário a libertação 
pessoal, comunitária e social. Tráfico Humano e Fraternidade é o tema da 
Campanha para a quaresma. O lema é inspirado na carta aos Gálatas: “É para 
a Liberdade que Cristo nos libertou” (5,1).
O Tráfico Humano viola a grandeza de filhos, é o cerceamento da liberdade e o 
desprezo à dignidade dos filhos e filhas de Deus. Resgatar essa dignidade, 
identificar as práticas de tráfico humano e denunciá-lo são objetivos dessa 
Campanha da Fraternidade. Mobilizando os cristãos e a sociedade brasileira 
para erradicar o mal do Tráfico Humano, a Campanha propõe-se a reivindicar 
dos poderes públicos, políticas e meios para a reinserção das pessoas atingidas 
e a sensibilização para a solidariedade com ações preventivas.
As principais modalidades do Tráfico Humano são: tráfico para exploração no 
trabalho, para exploração sexual, para extração de órgãos, para adoção de 
crianças, para exploração da força de trabalho. O Tráfico Humano 
caracteriza-se pela ampla estrutura do crime organizado, em rotas nacionais 
e internacionais, pela invisibilidade ajudada pela falta de denúncia e pelo 
aliciamento e coação.
A globalização tem provocado migrações de pessoas em busca de melhores 
condições de trabalho e de vida. Essas pessoas tornam-se vulneráveis perante 
a ação de tráfico humano. Temos que distinguir na migração atual, o tráfico de 
pessoas do contrabando de migrantes, pois nesse último, existe o 
consentimento do trabalhador sujeitando-se a uma condição de ilegalidade. 
Visando ao lucro acima de tudo, a globalização econômica gera uma massa de 
excluídos sujeitados à terceirização, à informalidade e às formas precárias de 
trabalho. Dessa condição aproveita-se o tráfico humano para aliciar pessoas, 
com propostas de trabalho enganosas.
Há a necessidade de conscientizar a sociedade da importância de informar, de 
denunciar ao Poder Público para que se possa investigar e punir os que 
praticam o crime do tráfico humano, através dos canais oficiais de denúncia 
disponíveis em todo o Brasil.
 A Igreja é solidária às pessoas traficadas e comprometida com a evolução da 
consciência sobre o valor da dignidade humana, fundamentada na Sagrada 
Escritura. Essa dignidade é assumida na medida em que o ser humano vive 
seus relacionamentos consigo, com a natureza, com o outro e com Deus, em 
seu plano de Amor. A ruptura dessas relações leva ao pecado da violência, à 
exploração do outro, a agressões da dignidade humana como o tráfico de 
pessoas. A Boa Nova de Jesus como vemos em Gálatas (5,1) “É para a liberdade 
que Cristo nos libertou” é uma liberdade para o serviço (Rm 6,22) e para o 
compromisso com a justiça do Reino.
Fortalecer a defesa da dignidade do ser humano e esclarecer sobre a grave 
violação que o Tráfico Humano representa, exige que sejamos como o bom 
samaritano. É preciso resistir a “Esta cultura do bem-estar leva à indiferença 
a respeito dos outros; antes, leva à globalização da indiferença. Neste mundo 
da globalização, caímos na globalização da indiferença. Habituamo-nos ao 
sofrimento do outro, não nos diz respeito, não nos interessa, não é 
responsabilidade nossa!” Papa Francisco em Lampedusa, Itália, em julho de 
2013.

Resumo do Texto Base, compilado de:
www.arqlondrina.com.br/ExibirNoticia.aspx?cod=455, acesso 22/02/14



Missa de ação de graças pelo trabalho 

pastoral dos Padres Joaquim e Vicente, 

em 31.01.14.

Missa do Dia 31.01.14. Missa em ação de graças pelo trabalho
dos Padres Vicente e Joaquim,

em nossa paróquia, 31.01.14.

Comunidade dá as boas-vindas aos Padres 

Vicente e Silvano, São Paulo, 01.02.14.
Pe. Vicente recebe os cumprimentos da assembleia ao final da Missa, 31.01.14.

Missa de posse do Pe. Vicente e Pe. Silvano na Paróquia São José, Esposo da Virgem Maria. São Paulo, em 01.02.14.

Encontro de formação da Campanha da 
Fraternidade. Comunidade Imaculado 
Coração de Maria, em 15.02.14.

Pe. Jaime Lemes é apresentado como 

Vigário Paroquial.
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Aconteceu...



“Cristo redimiu o homem por meio da cruz e é na cruz que está a nossa salvação.” 5 

Por que escolheu ser sacerdote?
Penso e acredito que não fui eu que escolhi ser padre. Meu lema de ordenação presbiteral 
expressa o seguinte texto de João: “Não fostes vós que me escolhestes, fui eu que vos escolhi 
e vos enviei para que produzais frutos” (Jo 15,16). Este lema marca a minha vida vocacional, 
uma vez que nunca antes havia pensado na possibilidade de ser padre. Foi um convite de 
Deus. 

O que teria sido ou estudado se não fosse padre?
Sempre tive muitos sonhos e projetos. Antes de entrar no processo de discernimento 
vocacional, pensava em estudar matemática. Prestei vestibular, mas logo percebi que não 
era o que queria. Depois recebi um convite de ir para Goiânia estudar ciências da 
computação, mas sair de casa era a grande questão. Um dia fui convidado a fazer um 
discernimento vocacional e depois a uma experiência vocacional. E foi assim que senti a 
confirmação deste chamado de Deus para esta vocação específica. 

O trabalho do padre deve ser mais pastoral do que administrativo. Então, como conciliar 
estas duas realidades?
As pastorais, os movimentos e os diversos organismos de evangelização de uma paróquia 
representam a sua “alma”.  Acredito que o padre precisa animar, dinamizar, dar vida aos 
fiéis, mas precisa entender que, para “funcionar bem”, precisa de uma boa administração, 
uma boa equipe que cuide com dedicação e atenção redobrada daquilo que se refere à sua 
organização.

Padre Renato, você assumiu a Paróquia no dia 12 de fevereiro. Quais as expectativas com 
relação ao trabalho? Já elencou alguma prioridade?
Não esperava ser transferido tão rapidamente, venho para a Paróquia do Menino Jesus com 
a expectativa de aqui viver a alegria de servir o evangelho de Jesus Cristo. Preciso conhecer 
novamente as urgências desta paróquia e continuar o trabalho que já vem sendo realizado. 

Temos uma caminhada de mais de trinta anos com os Missionários de São José, com a 
qual temos aprendido muito sobre missão. Como fazer com que os fiéis leigos sejam os 
protagonistas da Missão aqui e em outros ambientes?
Primeiro detalhe, cada batizado precisa reconhecer Jesus Cristo como Filho de Deus e 
perceber que o Cristo nos deixou uma Missão: ser no mundo expressão do seu amor.  Depois, 
entender que este mesmo Cristo nos chama a ser missionários onde quer que estejamos. 
Assim como Ele convidou os seus Apóstolos e discípulos a serem luz e dar sabor ao mundo, 
do mesmo modo, hoje, cada fiel leigo deve assumir o seu protagonismo no mundo.

O que você espera das lideranças e agentes pastorais de nossa paróquia?
Espero ser acolhido na função que exercerei. Não sou e nem quero ser melhor do que 
ninguém, e espero que juntos possamos somar, cada um exercendo a sua função e vocação, 
para construirmos uma comunidade cada vez mais acolhedora e participativa, que seja 
sempre sinal do reino de Deus.

Apesar dos poucos anos de sacerdócio relate-nos uma experiência pastoral que lhe deu 
satisfação?
É verdade, tenho pouco tempo de padre! Sou um jovem padre! Não venho com uma grande 
bagagem de experiência pastoral. Venho trazer a alegria do Evangelho, quero que a minha 
presença seja de comunhão.  Sou um padre feliz, amo estar a serviço de Deus, reconhecer no 
outro a presença de Jesus, Aquele que passou fazendo o bem. De onde venho, estive muito 
presente nas pastorais, movimentos e comunidades, não tenho preferência por este ou por 
aquele, pois todos formam a Igreja. Gosto de estar com todos para ajudá-los a crescer na fé 
e na missão. 

Entrevista: Padre Renato, msj



Três pessoas de diferentes nacionalidades (alemão, 
brasileiro e espanhol); cada um mora em uma casa 
(azul, branca, preta), possui um animal de estimação 
(borboleta, cachorro, cavalo) e pratica um esporte 
(futebol, sinuca, tênis).

Seguindo as dicas abaixo, descubra quem é quem.

“O batismo faz de nós membros do Corpo de Cristo e do Povo 
de Deus. Como de geração em geração se transmite a vida, 
também de geração em geração, por meio da fonte 
batismal, se transmite a graça e, com esta graça, o povo 
cristão caminha no tempo como um rio que irriga a terra e 
espalha pelo mundo a Bênção de Deus. A fé cristã nasce e 
vive na Igreja. Somos comunidade de crentes e, na 
comunidade, experimentamos a beleza de partilhar a 
experiência de um amor que precede a nós todos, mas, ao 
mesmo tempo, pede para sermos, uns para os outros, 
“canais” da graça, apesar das nossas limitações e pecados. 
Ninguém se salva sozinho. A dimensão comunitária não é 
uma espécie de moldura, mas parte integrante da vida 
cristã, do testemunho e da evangelização. Temos um 
exemplo disso na comunidade cristã do Japão: no início do 
século dezessete, abateu-se sobre ela a perseguição, 
vendo-se então privada de sacerdotes e forçada a viver na 
clandestinidade. Quando dois séculos e meio depois, voltou 
a gozar de liberdade, aquela Igreja local apareceu formada 
por milhares de cristãos; eles tinham mantido, mesmo em 
segredo, um forte espírito comunitário, porque o batismo 
lhes tinha feito um só corpo em Cristo. [...] Queridos 
amigos, todos os batizados estão chamados a ser discípulos 
missionários, vivendo e transmitindo a comunhão com 
Deus, transmitindo a fé. Em todas as circunstâncias 
procurai oferecer um testemunho alegre da vossa fé. Que 
Deus vos abençoe!”

Papa Francisco, audiência geral do dia 15 de janeiro de 2014.

O Brasileiro não mora na segunda casa.
Quem cria cachorros gosta de jogar futebol.
Tem uma casa entre o jogador de tênis e a casa 
preta, que fica a direita.
O homem que cria cavalos mora exatamente do 
lado esquerdo do homem que cria borboletas.
O homem que cria cachorros mora exatamente do 
lado direito da casa branca.
O Espanhol mora na terceira casa.

Comunicando
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Problema de LógicaTodos são chamados a serem discípulos e missionários

“Sacrificar é tornar algo sagrado, ou seja, santificar alguma coisa oferecendo-a a Deus. E isso se 
aplica perfeitamente ao D�imo praticado na Igreja Católica.

Por que falar em D�imo se o assunto principal deveria ser a Quaresma e seu sentido de penitência e 
preparação pascal? Porque o D�imo tem uma dimensão sacrifical, na medida em que n� educa a 

separar uma parte para Deus e, com isso, n� leva ao despojamento e à capacidade da partilha. 
Encontram� a dimensão sacrifical em muitas outras realidades da Igreja, no jejum, na oração e na 

esmola, conforme as leituras e pregações do período quaresmal, mas o verdadeiro sentido do D�imo 
só pode ser alcançado quando contempla todas estas realidades.”

Lu� Tarcisio

    
    

    
    
    

Fonte: www.rachacuca.com.br 

Respostas:

CASA 1

COR

NACIONALIDADE

ANIMAL

ESPORTE

CASA 2 CASA 3

COMUNICAÇÃO MISSIONÁRIA



“Deus nos oferece novamente, quarenta novas oportunidades para nos aproximarmos Dele.” 7 

Comunidade em foco: Comunidade Santa Clara

Falando de vida! 

A Comunidade Santa Clara, localizada na região do Estoril, tem em sua história momentos que demonstram sua luta e sua fé.
A comunidade surgiu em julho de 2000, na época em que Padre Carlos Enrique era pároco. O primeiro encontro foi realizado na 
casa do sempre atuante Josimar Silva Pereira. No início, as pessoas se reuniam para os círculos bíblicos e depois vieram os 
encontros realizados nas mesmas garagens e galpões cedidos pelo povo da região.
A comunidade caminhava assim... Dois anos depois, com o amadurecimento da caminhada, percebeu-se a necessidade de se 
obter um terreno. Como não se conseguiu uma doação, a comunidade e paróquia se uniram para comprar o terreno. Por volta de 
2003, a comunidade decidiu construir um barracão para melhor acolher os participantes. 
Tudo foi ganho, desde os pregos até as telhas. Mas o mesmo povo que o construiu em mutirão teve de se unir para derrubá-lo, 
pois a prefeitura exigia um projeto para a sua edificação. A missa de inauguração já estava marcada, os bancos colocados na 
‘igreja’, as comunidades irmãs convidadas... Foi duro, mas foi o que Deus havia preparado. “Pra mim, esse foi o momento em que 
a comunidade mais cresceu, pois a gente via a fé das pessoas, ninguém desanimou”, relembra Josimar.
Barracão demolido, bancos levados para a garagem da casa de um morador da comunidade, e a fé em seguir adiante 
permanecia. Do barracão demolido foram aproveitadas as telhas para a construção de uma cobertura do lado da casa do Sr. 
Airton. E foi assim que a comunidade foi crescendo em número e em fé ao longo de cerca de dois anos.
Nesse período, a comunidade foi em busca da aprovação do projeto e, assim, construída a capela. Novamente, o povo de Deus se 
reuniu e com tudo novamente doado. Cada pessoa foi importantíssima nessa construção, como ressalta Josimar. “Cada tijolo 
tem seu valor em uma construção. E é a união desses tijolos que faz a edificação se tornar bela. Por isso é preciso sempre renovar, 
a Igreja precisa sempre do que é novo para somar ao que já existe”.
A capela ficou erguida até 16 de dezembro de 2013. Em volta dela foi construída uma nova e linda igreja, para acolher de forma 
mais calorosa a comunidade que, ao longo desses anos, só cresceu. Essa nova construção demonstrou novamente a força e a fé 
de cada um que ali participa. “Perguntaram pra mim o motivo de a Igreja (instituição) não ajudar na construção de uma igreja 
(edificação) para a comunidade. E eu respondi: ‘A beleza é saber que a comunidade é parte de cada conquista’”.
O próximo passo da comunidade é conquistar o acabamento da igreja. Mais um desafio e mais uma oportunidade para a 
comunidade renovar a esperança, a união e a fé. A 1ª missa na nova capela aconteceu no dia 25 de janeiro de 2014, presidida pelo 
então Pároco, Pe. Vicente Paulo.

Por: Camila Gouvêa 

A alegria da Paula nos contagiou!
É com muita alegria que ‘inauguramos’ essa coluna, que, na verdade, já existia e era sempre muito bem cuidada pela nossa querida 
Paula Corrêa. Ela partiu em dezembro passado, lutando. E nos deixou esse texto prontinho, que já deveria ter sido publicado em 
números anteriores. Mas como nada é coincidência, ele acabou ficando para essa edição.
Os membros da Pastoral da Comunicação, então, sentiram uma grande vontade de prestar uma homenagem à Paula, que sempre 
usou esse espaço para falar de saúde e de vida. Era um forte desejo dela fazer chegar aos irmãos palavras de prevenção, de cuidados 
com a VIDA.  Por isso, seguindo o exemplo que Paula nos deixou, queremos fazer aquilo que ela faria, também como forma de 
homenageá-la e eternizar o que de bom nos deixou. Assim, a partir de agora, nosso espaço dedicado à Saúde será o espaço: Falando de 
Vida!

A melhor cura contra o câncer de mama é a prevenção
Outubro Rosa é um movimento internacional que divulga a importância dos exames para diagnóstico precoce do 
câncer de mama, o segundo tipo de câncer mais comum entre as mulheres no mundo. De acordo com o INCA – 
Instituto Nacional do Câncer, o câncer de mama responde por 22% dos casos novos de câncer a cada ano no Brasil. 
Em 2012 foram previstos 52 mil novos casos. No país a mortalidade pela doença ainda é alta, em parte devido ao 
diagnóstico tardio da doença. Porém, com diagnóstico precoce e tratamento adequado, as chances de cura são 
maiores. 
Ao contrário do que se pensava, em que ter casos na família era quase certeza de desenvolver a doença, a 
hereditariedade (predisposição genética ao câncer) corresponde por 5 a 10% do total de casos. No entanto, isso deve 
estimular uma visita ao mastologista mais cedo. Fazer mamografia é fundamental para descobrir o câncer no 
início. Depois dos 35 anos, deve-se ter um cuidado maior e fazer um exame clínico anual, principalmente se houver 
fatores de risco, e mamografia se houver alguma alteração. 
Declare seu amor a você mesma, previna-se, faça autoexame e consulte sempre um mastologista.
Por: Paula Correa
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