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“É DE PEQUENINO, QUE SE TORCE O PEPINO” 
s meus leitores, os pais, os 

professores e catequistas 

dizem que a tarefa de edu-

car o filho não é nada fácil, aliás, 

alguma vez já foi fácil? Que digam 

os nossos pais, professores e cate-

quistas. O povo, na sua sabedoria 

popular, diz: “É de pequenino que 

se torce o pepino”. Os antigos va-

lorizavam muito a disciplina rígida 

para que os filhos se tornassem es-

pelho dos pais. Sim! Havia mais 

respeito, mais obediência, mas 

também muita revolta, muita sub-

missão violenta e até tragédias fa-

miliares. Hoje, sabemos que é ne-

cessário fazer os filhos descobri-

rem a si mesmos, desenvolverem o 

seu próprio potencial, a fim de que 

sejam capazes de responder a 

questões novas e dar respostas no-

vas a questões antigas. 

Cada pai e mãe, professor, cate-

quista e educador, sem sombra de 

dúvida, podem dizer que o gravís-

simo erro na educação dos filhos é 

tirar todas as pedras dos sapatos 

deles, de idolatrá-los, mimá-los de-

mais, colocá-los debaixo de uma 

abóbada de vidro, ignorar a educa-

ção religiosa e, hoje, podemos 

acrescentar também, incentivar 

amadurecimento precoce deles. Há 

gente que, em nome da liberdade e 

de uma educação sem estresse e 

traumas, prega que devemos dar 

toda liberdade para os nossos fi-

lhos. Só que aquela mesma gente 

ignora que a caridade e o bom 

senso impõem um limite a liber-

dade. Ignorância do bom senso no 

nosso comportamento pode trans-

formar a liberdade em libertina-

gem. Por isso, por exemplo, os pais 

que têm preguiça de levar o seu fi-

lho na igreja correm o risco de um 

dia encontrá-lo na cadeia. O que 

fazer? A quem recorrer?  Vale a 

pena relembrar algumas sábias 

exortações do Senhor que a Bíblia 

com muito carinho guardou para 

nós: 

“Ensina à criança o caminho que 

ela deve seguir, e até a velhice ele 

não se desviará” Prov.22,6. 

“Quem corrige o próprio filho, de-

pois terá satisfação, e ficará orgu-

lhoso dele na frente dos conheci-

dos” Eclo.30,2. 

“Quem mima o próprio filho, de-

pois terá que lhe curar as feridas, e, 

a cada grito dele, suas entranhas 

estremecerão. O cavalo xucro se 

torna intratável, e o filho entregue 

a si mesmo se torna teimoso. Dê 

muito mimo a seu filho, e ele trará 

surpresas desagradáveis para você; 

siga os caprichos dele, e ele dei-

xará você triste” Ecle 30,7-9. 

Dorothy Law Nolte, uma escritora 

e educadora norte-americana, fale-

cida em 2005, no seu livro:  

“As crianças aprendem o que vi-

venciam” fala sobre o poder do 

exemplo dos pais na educação dos 

filhos. Como uma educadora ela 

diz: 

“Se as crianças vivem ouvindo crí-

ticas, aprendem a condenar. Se 

convivem com a hostilidade, 

aprendem a brigar. Se as crianças 

vivem com medo, aprendem a ser 

medrosas. Se as crianças convi-

vem com a pena, aprendem a ter 

pena de si mesmas. Se vivem sendo 

ridicularizadas, aprendem a ser tí-

midas. Se convivem com a inveja, 

aprendem a invejar. Se vivem com 

vergonha, aprendem a sentir 

culpa. Se vivem sendo incentiva-

das, aprendem a ter confiança em 

si mesmas. Se as crianças viven-

ciam a tolerância, aprendem a ser 

pacientes. Se vivenciam os elogios, 

aprendem a apreciar. Se viven-

ciam a aceitação, aprendem a 

amar. Se vivenciam a aprovação, 

aprendem a gostar de si mesmas. 

Se vivenciam o reconhecimento, 

aprendem que é bom ter um obje-

tivo. Se as crianças vivem parti-

lhando, aprendem o que é genero-

sidade. Se convivem com a sinceri-

dade, aprendem a veracidade. Se 

convivem com a equidade, apren-

dem o que é justiça. Se convivem 

com a bondade e a consideração, 

aprendem o que é respeito. Se as 

crianças vivem com segurança, 

aprendem a ter confiança em si 

mesmas e naqueles que as cercam. 
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Se as crianças convivem com a 

afabilidade e a amizade, aprendem 

que o mundo é um bom lugar para 

se viver.”   

Os nossos professores sempre nos 

diziam que “quem conta um conto, 

aumenta um ponto”, saboreia, en-

tão, a seguinte fábula judaica: 

Três mulheres conversando ao 

lado de um poço. Um velho as es-

cutava. A primeira mulher dizia: - 

Meu filho é muito forte, corre e 

pula. A segunda dizia: - O meu 

filho canta como os passarinhos. A 

terceira mulher nada dizia, então 

o velho perguntou: - Você não tem 

filhos? Ela respondeu:  - Tenho, 

mas ele é um menino normal como 

todas as crianças. As três mulheres 

pegaram seus potes cheios de água 

e foram caminhando. No meio do 

caminho, elas pararam para des-

cansar e o velho homem sentou ao 

lado delas. Logo elas viram seus 

filhos voltando para perto delas. O 

primeiro filho vinha correndo e 

pulando, o segundo vinha can-

tando lindas canções. O terceiro 

não vinha pulando nem cantando, 

ele correu em direção à mãe pe-

gando o pote cheio de água e levou 

para casa. Então as três mulheres 

perguntaram para o velho homem: 

- O que o senhor achou dos nossos 

filhos? E o velho homem respon-

deu: - Realmente, eu acabei de ver 

três meninos, mas vi apenas um fi-

lho... 

Pe. Paulo Kowalczyk, sac 
 

CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO 
 

 Evangelho Mc 9, 38-

43.45.47-48, apresenta-

nos um daqueles pormeno-

res muito instrutivos sobre a vida 

de Jesus com os seus discípulos. 

Eles tinham visto que um homem, 

que não fazia parte do grupo dos 

seguidores de Jesus, expulsava de-

mónios em nome de Jesus, e por 

isso queriam impedi-lo. João, com 

o entusiasmo zeloso típico dos jo-

vens, refere o acontecimento ao 

Mestre, procurando o seu apoio; 

mas Jesus, ao contrário, responde: 

“Não lhe proibais, porque não há 

ninguém que faça um prodígio em 

meu nome e em seguida possa falar 

mal de mim. Pois quem não é con-

tra nós, é por nós”. 

João e os outros discípulos mani-

festam uma atitude de fechamento, 

diante de um acontecimento que 

não faz parte dos seus esquemas, 

neste caso a ação até boa de uma 

pessoa “externa” ao círculo dos se-

guidores. Ao contrário, Jesus pa-

rece muito livre, plenamente 

aberto à liberdade do Espírito de 

Deus, que na sua ação não é limi-

tado por confim nem espaço al-

gum. Jesus quer educar os seus dis-

cípulos, e hoje também nós, para 

esta liberdade interior. 

É bom refletir sobre este episódio, 

e fazer um pouco de exame de 

consciência. A atitude dos discípu-

los de Jesus é muito humana, deve-

ras comum, e podemos encontrá-la 

nas comunidades cristãs de todos 

os tempos, provavelmente até em 

nós mesmos. Em boa-fé, aliás com 

zelo, gostaríamos de proteger a au-

tenticidade de uma certa experiên-

cia, tutelando o fundador ou o líder 

contra os falsos imitadores. Mas, 

ao mesmo tempo, há como que o 

medo da “concorrência” — e é feio 

ter medo da concorrência — que 

alguém possa subtrair novos segui-

dores, e então não conseguimos 

apreciar o bem que os outros prati-

cam: não está bem, porque “não é 

dos nossos”, diz-se. É uma forma 

de autoreferencialidade. Aliás, 

aqui está a raiz do proselitismo 

(conversão forçada). E a Igreja — 

dizia o Papa Bento — não cresce 

por proselitismo, mas por atração, 

isto é, cresce pelo testemunho dado 

aos outros, mediante a força do Es-

pírito Santo. 

A grande liberdade de Deus ao 

doar-se a nós constitui um desafio 

e uma exortação a modificar as 

nossas atitudes e os nossos relacio-

namentos. É o convite que nos 

dirige Jesus hoje. Ele exorta-nos a 

não pensar segundo as categorias 

de “amigo/inimigo”, “nós/eles”, 

“quem está dentro/quem está 

fora”, “meu/teu”, mas a ir além, a 

abrir o coração para poder reco-

nhecer a sua presença e a ação de 

Deus inclusive em âmbitos inco-

muns e imprevisíveis, e em pes-

soas que não fazem parte do nosso 

círculo. Trata-se de estar atento à 

genuinidade do bem, da beleza e 

da verdade que se faz, e não tanto 

ao nome e à proveniência de quem 

o pratica. E em vez de julgar os ou-

tros, devemos examinar-nos a nós 

mesmos e “cortar” sem compro-

metimentos tudo aquilo que pode 

escandalizar as pessoas mais dé-

beis na fé. 

A Virgem Maria, modelo de dócil 

acolhimento das surpresas de 

Deus, nos ajude a reconhecer os si-

nais da presença do Senhor no 

meio de nós, descobrindo-o onde 

quer que Ele se manifeste, inclu-

sive nas situações mais impensá-

veis e incomuns. Que Ela nos en-

sine a amar a nossa comunidade 

sem ciúmes nem fechamentos, 

sempre abertos ao vasto horizonte 

da ação do Espírito Santo
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Foram a pé ao Santuário Nacional de N. Sra. Aparecida

Durante o mês de julho de 2019, 

participamos de uma grande jor-

nada de fé e amor à Deus e devo-

ção à Nossa Senhora Aparecida. 

Foram oito dias de romaria, onde 

percorremos cerca de duzentos e 

sessenta quilômetros, saindo do 

Parque União até o Santuário de 

Nossa Senhora da Conceição Apa-

recida. Ao todo foram 18 romeiros 

(17 homens e 1 mulher), que dedi-

caram dias à oração e refletindo so-

bre a vida e seus papéis como cris-

tão, em um mundo que precisa 

da luz de Cristo. Ao longo do 

dia, rezávamos o terço ao longo 

da estrada, as três horas o terço 

da Misericórdia e toda noite re-

alizávamos a Celebração da Pa-

lavra. 

Foram dias onde tudo que um 

ser humano pode passar, acon-

teceu conosco. Nos alegramos, 

choramos, sentimos dores, frio, 

saudades, nos aquecemos ao calor 

do Sol, fomos saudados, acolhidos, 

alimentados e muitas outras coisas 

que poderíamos falar aqui. No en-

tanto, o mais importante a ser fa-

lado é que em todos os instantes, 

pudemos sentir a presença de Deus 

e de Nossa Senhora junto a nós. 

Essa presença começou a ser sen-

tida mesmo antes da partida, com o 

carinho e força que recebemos de 

familiares, amigos e paroquianos, 

que nos ofertará palavras de incen-

tivo, abraços apertados e sorrisos 

afetuosos, em uma linda demons-

tração de amor e unidade. Não sa-

irá de nossas memórias, a Missa de 

Envio, quando recebemos inúme-

ros pedidos/agradecimentos de 

muitos paroquianos, que nos con-

fiaram a missão de levá-los à casa 

de Nossa Mãe. Além disso, apro-

veitamos para agradecer o gesto de 

nosso Pároco Padre Paulo e de to-

dos os paroquianos, que nos cede-

ram o ofertório da Missa de Envio. 

Saibam que foi muito útil e diría-

mos que foi uma ajuda divina, pois 

durante alguns dias matou a nossa 

sede e fome na hora dos intervalos. 

Na estrada, a presença de Deus e 

de Nossa Senhora foram constan-

tes. Em cada gesto dos caminho-

neiros piscando seus faróis, pes-

soas que acenavam, que infeliz-

mente estavam nas ruas por quem 

rezamos e pedimos auxílio divino, 

nas famílias que nos alimentaram e 

acolheram, no carinho e cuidado 

entre os romeiros e, em cada dia 

que nascia, quando após a noite 

fria, tínhamos as forças restabele-

cidas, para seguir em mais um dia 

de caminhada. Em tudo isso, pode-

mos perceber o quão grande é 

Deus e que temos uma Mãe amo-

rosa, que a todo instante, cuida e 

intercede por nós. No final, conse-

guimos cumprir a missão, entre-

gando aos pés de nossa Mãe, todos 

os pedidos que nos foram confia-

dos. Como prêmio fomos aco-

lhidos por Deus e Nossa Se-

nhora. Nesse momento de 

muita emoção, onde as lágri-

mas foram constantes, pude-

mos consagrar nossas famílias, 

amigos, paróquia, padre e toda 

comunidade à Nossa Senhora. 

Pedindo a sua poderosa inter-

cessão junto à Deus, para que a 

cada dia, possamos espalhar o 

Evangelho e a devoção à Nossa Se-

nhora à toda criatura, dando sen-

tido a vida de muitos, que passam 

pela vida sem esse Amor que é in-

finito e eterno. 

Nossa Senhora da Conceição Apa-

recida Rogai por Nós!!! 
Carlos Henrique, Fábio Rodrigues, 

Leonardo Lima, Nilton Vinícius, Or-

lando Pereira, Rodrigo Magalhães. 

Dia dos Pais - O que o Filho pensa do Pai? 
Aos 7 anos: 

Papai é grande. Sabe tudo! 

Aos 14 anos: 

Parece que Papai se engana em 

certas coisas que diz... 

Aos 20 anos: 

Papai está um pouco atrasado em 

suas teorias; não são desta 

época... 

Aos 25 anos: 

O “Coroa” não sabe nada... Está 

caducando, decididamente. 

Aos 35 anos: 

Com minha experiência, meu Pai 

seria, hoje, milionário... 

Aos 45 anos: 

Não sei se consulto o “Velho”; 

talvez me pudesse aconselhar... 

Aos 55 anos: 

Que pena Papai ter morrido; a 

verdade é que ele tinha ideias no-

táveis! 

Aos 60 anos: 

Pobre Papai! Era um sábio! 

Como lastimo tê-lo compreendido 

tão tarde... 

Feliz dia dos pais, afinal, pai é pai em todas as fases da vida!
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Semana Nacional da Família, de 11 a 17 de agosto de 2019 

Tema: “A família, como vai?” 
A Pastoral Familiar da nossa 

Paróquia convida as famílias 

para participarem da Semana 

Nacional da Família nos dias 11 

a 17 de agosto. Os encontros 

vão acontecer às 19:30h, nas 

seguintes casas: 

11 de agosto – domingo:  

Sra. Sula – Rua Capitão Carlos 

352, Morro do Timbau 

12 de agosto – segunda-feira: 

Sra. Meire – Rua dos Caetés nº 

103 – Morro do Timbau 

13 de agosto – terça-feira:  

Sra. Luzinete – Rua Meireles nº 

31 – Morro do Timbau 

14 de agosto – quarta-feira:  

Sr. Antônio e Sra. Maria – Av. 

dos Patriotas em frente a capela 

Nossa Senhora Aparecida 

15 de agosto – quinta-feira: 

Sra. Francisca Félix – Rua Gui-

lherme Maxwel, Rua 1 Casa 03 

(Casinhas do Sesi) 

16 de agosto – sexta-feira:  

Sr. José Francisco e Ana Maria 

– Av. Bento Ribeiro Dantas, 

Rua 1 nº 54 

17 de agosto – sábado  

08h encerramento na Catedral

 

48ᵃ Romaria Nacional das Ligas Católicas Jesus, 

Maria e José ao Santuário de N. Sra. Aparecida 

Dia 25 de agosto de 2019 (Domingo). Valor: R$ 

120,00. Quem tiver interesse, procurar Sr. José Se-

verino Tel. 3104-3530 

Romaria Arquidiocesana à Aparecida 

Dia 30 de agosto de 2019 (Sábado). Saída dia 29 

sexta-feira às 22h. Valor: R$ 120,00. As inscrições 

na Secretaria Paroquial 

Escola da Fé 
No mês de agosto os encontros da Escola da Fé se-

rão nos sábados às 17h. 

Reunião com o Ministério de Música 

Dia 25 de agosto (domingo), às 10h teremos reunião 

com o Ministério de Música. Todas as pessoas que 

tocam e cantam animando as nossas celebrações, de-

vem comparecer. 

Noite da Pizza 
A Pastoral da Comunicação convida para noite da pizza 

que acontecerá no dia 17 de agosto (sábado) a partir das 

20h. Valor do ingresso: 

Inteira: R$ 15,00 

Meia (crianças até 8 anos): R$ 7,50 

ATENÇÃO! 

Os encontros das Oficinas de Oração e Vida 

acontecem toda sexta-feira às 19h 

 

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE AGOSTO 

Nossos agradecimentos a Vocês – Deus os abençoe! 

O dízimo é muito importante na vida da Igreja e de cada fiel, pois, através dele, reconhecemos que tudo vem 

de Deus. A nossa Paróquia depende da participação voluntária, ativa e fiel de cada um! 

03 – Norma Maria Campos 12 – Maria Cleide da Silva 22 – Vitória M. J. do Nascimento 

05 – Edmila Fernandes B. Santos 12 – Abdias Rodrigues da Silva 22 – Antonia Rodrigues 

07 – Josefa Nicaula de Aquino Lira 14 – Letícia das Mercês Silva 23 – Carlos Henrique Félix de Lima 

07 – Valter Feliciano Dias 14 – Antonio de Souza Silva 23 – Iracy Maria da Silva Soares 

08 – Lucia Júlia Cruz da Conceição 14 – Isher Kour 24 – Cícera Almeida 

09 – Maria de Barros Vasconcelos 15 – Neuza de Oliveira Nogueira 25 – Pedro José Santos Soares 

10 – Ederaldo O. Santos 16 – Elma Gonçalves Neves 27 – Vera Lucia J. B. Matos 

10 – Maurício A. dos Santos 17 – Maria Augusta de Souza 28 – Lúcia de Fátima da Silva 

11 – Ednalva Pereira da Silva 19 – Tarcísio Lopes Pinto 30 – Antonia Felipe de S. Rodrigues 

11 – Francisca Lúcia de Alencar 19 – Rodrigo Silva Magalhães 31 – Noilde Alves da Paixão 

12 – Severino Salustiano da Silva 21 – Antonia Alexandra T. Souza 31 – Maria Idelfonso A. Izidro 


