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Filhos preguiçosos e sem atitude
ocê conhece uma cri-
ança preguiçosa, um jo-
vem preguiçoso, um 
adulto preguiçoso? 

Você sabe de alguém que não 
quer tomar atitude, quer tudo na 
mão, acomodou-se, de um 
adulto que ainda não cortou o 
cordão umbilical? Pois, eu co-
nheço e parece-me que isso é 
um problema social! 
A tradição popular diz que: “A 
cabeça vazia é a oficina do di-
abo” e a sabedoria bíblica nos 
exorta dizendo: “As mãos pre-
guiçosas empobrecem o ho-
mem, porém as mãos diligentes 
lhe trazem riqueza” (Prov.10,4) 
“Observe a formiga, preguiçoso, 
observe os hábitos dela, e 
aprenda. Ela não tem chefe, 
nem guia, nem governante, e 
ainda assim armazena as suas 
provisões no verão e na época 
da colheita ajunta o seu ali-
mento.” (Prov.6,6-8) 
“Aos preguiçosos é atirado es-
terco, só se fala deles com des-
prezo. O preguiçoso é seme-
lhante a um monte de esterco, 
todo aquele que o tocar sacu-
dirá a mão”. (Ecl.22,1-2) 
“Passei pelo campo de um pre-
guiçoso, e pela vinha de um ho-
mem sem juízo: estava tudo 
cheio de urtigas, o terreno co-
berto de espinhos e o muro em 
ruinas. Vendo isso, comecei a 
refletir e aprendi esta lição: 
Durma um pouco, cochile mais 
um pouco, depois cruze os bra-
ços para descansar ainda um 
pouco, e a miséria do vaga-
bundo cairá sobre você, e a 

indigência o atacará como ho-
mem armado”. (Prov.24,30-34) 
“Quando ainda estávamos com 
vocês, nós ordenamos isto: Se 
alguém não quiser trabalhar, 
também não coma”. (2Tes. 
3,10) 
Aos meus 53 anos de vida, ob-
servo que a preguiça de muitos 
jovens hoje é algo preocupante. 
Vejo, cada vez com mais niti-
dez, que é uma geração de pes-
soas que não tem atitude, quer 
tudo na mão, quer tudo imedi-
ato, com pouco esforço e não 

consegue lavar nem o prato e o 
copo que usa. Os pais vivem 
como eternas babás dos filhos, 
chamando-os de “princesa” e 
“príncipe”. Parece-me que esta-
mos produzindo uma geração 
de preguiçosos! Um filho pregui-
çoso é resultado de pai e mãe 
que não têm atitude.  
Se você é preguiçoso e sem ati-
tude, provavelmente vai ter filhos 
preguiçosos e sem atitude, pois 
eles adquirem seus hábitos. Se a 
sua casa está sempre suja e desar-
rumada, os seus filhos vão aceitar 
isso como normal e a deles tam-
bém será. Se você está constante-
mente pedindo ajuda aos outros 

em vez de aprender a trabalhar 
para conseguir o que precisa, seus 
filhos vão fazer o mesmo. Coloque 
na vida dos seus filhos, desde a 
sua infância, as tarefas, uma vez 
que ninguém aprende coisas bási-
cas da vida aos 20 anos. Ajudar em 
casa é uma das melhores formas 
de ensinar as crianças e adoles-
centes o valor do trabalho, eles de-
vem ser capazes de arrumar a sua 
própria cama, lavar pratos, dobrar 
suas roupas, arrumar a casa e 
muito mais, tarefas básicas. Se os 
pais fazem tudo para eles, cha-
mam-nos de “princesinha” e “prín-
cipe”, então ajudam a gerar pes-
soas preguiçosas e sem atitude. 
Se você não ensinar a seu filho a 
trabalhar, se você não for exigente 
com ele, então haverá problemas. 
Casamento, por exemplo, não irá 
para frente, já que o homem não 
faz nada e a mulher também não. 
Os filhos não podem ser “rainhas” 
e “reis” que recebem tudo na mão 
sem esforço. Amor exagerado traz 
só problemas para os pais e para 
os filhos. Sejam exigentes com as 
suas crianças, deem trabalho para 
elas, visto que o trabalho edifica e 
faz-nos mais gente. Não tenha 
medo de dizer ao seu filho “não” 
quando pede alguma coisa, porque 
se você lhe entregar continua-
mente tudo o que desejar, criará 
um monstro. Ensina-lhe a lutar pe-
las coisas, pois só assim irá valo-
rizá-las.  
Jovem, se aqueles que devem 
exigir de você se omitem no seu 
dever, então você mesmo exija 
de si. 

Pe. Paulo Kowalczyk,sac 
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Catequese do Papa Francisco 

“Não nos deixe cair em tentação”
Como sabemos, a expres-
são grega original contida 
nos Evangelhos é difícil de 
ser traduzida exatamente, 

e todas as traduções modernas são 
um pouco defeituosas. Mas uma 
coisa podemos compreender de 
forma unânime: de qualquer forma 
se traduza o texto, devemos excluir 
que Deus é o protagonista das ten-
tações que pairam sobre o caminho 
do homem. Como se Deus esti-
vesse à espreita para fazer armadi-
lhas para seus filhos. Uma interpre-
tação deste tipo contrasta primeiro, 
antes de tudo, com o próprio texto, 
e está longe da imagem de Deus 
que Jesus nos revelou. Não nos es-
queçamos: o “Pai Nosso” começa 
com “Pai”. E um pai não faz armadi-
lhas para seus filhos. Os Cristãos 
não têm um Deus invejoso, em 
competição com o homem, ou que 
gosta de colocá-lo à prova. Estas 
são as imagens de muitas divinda-
des pagãs. Nós lemos na Carta do 
Apóstolo Tiago: “Ninguém, quando 
tentado, diz: “Eu sou tentado por 
Deus; porque Deus não pode ser 
tentado ao mal e Ele não tenta nin-
guém” (1,13). Mas é justamente o 
contrário: o Pai não é o autor do 
mal, a nenhum filho que pede o 
peixe dá uma cobra (Lc 11,11) – 
como Jesus ensina – e quando o 
mal se apresenta na vida do ho-
mem, luta ao seu lado, para que 
ele possa ser libertado dele. Um 
Deus que sempre luta por nós, 
não contra nós. Ele é o pai! É 
nesse sentido que rezamos ao 
“Pai Nosso”. Estes dois momentos 
– a provação e a tentação – estive-
ram misteriosamente presentes na 
vida do próprio Jesus. Nesta experi-
ência o Filho de Deus tornou-se 
completamente nosso irmão (...). 

Deus não nos deixou sozinhos, mas 
em Jesus Ele se manifesta como o 
“Deus conosco” até as últimas con-
sequências. Ele está conosco 
quando nos dá a vida, está conosco 
durante a vida, está conosco na ale-
gria, está conosco nas provações, 
Ele está conosco na tristeza, está 
conosco nas derrotas, quando pe-
camos, mas sempre está conosco, 
porque Ele é Pai e não pode nos 
abandonar. 
Se somos tentados a fazer o mal, 
negando a fraternidade com os ou-
tros e desejando poder absoluto so-
bre tudo e todos, Jesus já lutou con-

tra essa tentação para nós: as pri-
meiras páginas do Evangelho com-
provam isso. Imediatamente depois 
de receber o batismo de João, no 
meio da multidão de pecadores, Je-
sus se retira para o deserto e é ten-
tado por Satanás. (...). Muitas pes-
soas dizem: “Mas por quê falar so-
bre o diabo, que é uma coisa an-
tiga? O diabo não existe”. Mas olhe 
o que o Evangelho te ensina: Jesus 
foi confrontado pelo diabo, ele foi 
tentado por Satanás. Mas Jesus re-
jeita toda tentação e sai vitorioso. O 
Evangelho de Mateus tem uma nota 

interessante que encerra o duelo 
entre Jesus e o Inimigo: “Então o di-
abo o deixou, e eis que os anjos vi-
eram a Ele e o serviram” (4:11). Mas 
mesmo no tempo da provação su-
prema, Deus não nos deixa sozi-
nhos. Quando Jesus vai rezar no 
Getsêmani, seu coração é invadido 
por uma angústia indescritível e Ele 
experimenta a solidão e abandono. 
Sozinho, com a responsabilidade 
de todos os pecados do mundo nos 
ombros; sozinho, com uma angústia 
indescritível. A prova é tão lacerante 
que algo inesperado acontece. Je-
sus nunca implora amor por si 
mesmo, mas naquela noite ele 
sente sua alma triste até a morte, e 
então pede a proximidade de seus 
amigos: “Fiquem aqui e vigiem co-
migo” (Mt 26, 38). Como nós sabe-
mos, os discípulos adormeceram. 
Com o passar do tempo de agonia, 
Deus pede ao homem para não o 
abandonar, e o homem dorme. Já 
quando o homem passa pela prova-
ção, Deus permanece acordado, o 
faz companhia. Nos momentos 
mais difíceis da nossa vida, nos mo-
mentos mais sofridos, nos momen-
tos de agonia profunda, Deus vigia 
conosco, Deus luta conosco, está 
ao nosso lado. Por que? Porque é 
Pai. Assim começamos a oração: 
“Pai Nosso”. E um pai não aban-
dona seus filhos. Afasta então de 
nós, Oh Deus, o tempo da prova e 
da tentação. Mas quando chegar 
pra nós esse tempo, Pai Nosso, nos 
mostre que não estamos sozinhos. 
Você é o nosso Pai. Mostra-nos que 
o Cristo já carregou sobre si o peso 
da Cruz. Mostra-nos que Jesus nos 
chama a carregá-la com Ele, aban-
donando-nos confiantes ao seu 
Amor de Pai. Obrigado
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Vigília de Pentecostes 
Dia 08 de junho (sábado) a partir das 
22h teremos na Matriz a Vigília de Pen-
tecostes. A Vigília começará com a 
Santa Missa às 22h. Neste dia não ha-
verá Missa das 19h. 

Programação festa de Corpus Christi 
➢ Manhã: Procissão de Corpus Christi 

iniciará na Paróquia N. Sra. da Paz às 
08h, com celebração da santa missa 
na Vila Olímpica da Maré as 10h por 
D. Juarez 

➢ Noite: Missa às 19h na paróquia 
 



 

 

 

Dizimistas Aniversariantes do mês de junho 
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! 

O valor do Sinal da Santa Cruz

odas as celebrações litúrgi-
cas na Igreja Católica, se 
iniciam com o sinal da cruz 
que é o distintivo dos cris-

tãos. Ele possui um significado 
muito belo e profundo. Entretanto, 
muitas vezes é feito de modo me-
cânico, sem consciência de seu 
valor ritual e simbólico. Convém, 
portanto, ver a teologia dos Pa-
dres da Igreja (aqueles que foram 
os primeiros teólogos do Cristia-
nismo nos primeiros cinco sécu-
los) para dar mais qualidade e es-
piritualidade a esse rito de pe-
quena duração, mas de grande 
sentido. Observemos, então, a 
significação do sinal da cruz sob 
dois pontos de vista. 

Sinal de pertença 
Na cultura grega, a cruz era o selo 
específico de uma pessoa, que 
marcava suas cartas e seus obje-
tos. Os pastores, por exemplo, 
marcavam com o ferro em brasa o 
seu rebanho, que assim era dis-
tinto dos demais. Também os sol-
dados eram marcados (“tatua-
dos”) no braço quando se alista-
vam. O sinal da cruz, feito na 

fronte dos catecúmenos (aqueles 
que se preparavam para o ba-
tismo), tem igualmente esta nota 
de pertença, de incorporação a 
Cristo e a comunidade que acolhe 
doravante o novo membro. 
 “Não nos envergonhemos de 
confessar o crucificado. Faça-

mos o sinal da cruz com segu-
rança sobre nossa fronte, com 
os dedos, e isso em todas as 
circunstâncias: quando nós co-
memos e quando nós bebemos, 
entrando e saindo, antes de 
adormecer, deitando e levan-
tando. Isso é uma grande prote-
ção, gratuita para os pobres, fá-
cil para os fracos: uma vez que 
a graça vem de Deus. É um sinal 
para os fiéis e um terror para os 

demônios. Neste sinal Jesus 
venceu o demônio, eles se re-
cordam do Crucificado e temem 
aquele que esmagou suas cabe-
ças.” 

São Cirilo de Jerusalém, 
 (século IV) 

Proteção contra o mal 
O sinal da cruz, além de mostrar a 
pertença cristã, significa a prote-
ção do cristão contra as seduções 
do satanás. É um autêntico exor-
cismo. A pessoa assinalada com a 
cruz, dizem os Santos Padres, 
não fica à mercê do demônio, mas 
está marcada por Deus para a sal-
vação. Esta teologia do sinal da 
cruz, como proteção contra a ação 
do demônio está intimamente li-
gada à da Redenção. Foi pela 
cruz que Cristo venceu o mal e a 
morte (o Apocalipse fala daqueles 
que foram marcados com o sinal 
do Cordeiro e, portanto, foram sal-
vos: Ap 7,4). Quando um cristão 
recebe sobre si este sinal ou 
quando ele mesmo faz o sinal da 
cruz no seu corpo, fica protegido 

contra o mal. 
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Programação Festa de 
São Pedro e São Paulo 

27/06 – Terço das Famílias, logo depois barraqui-
nhas 
28/06 – às 19h celebrada pelo Pe. Francisco Ri-
beiro 
29/06 (sábado) – às 17h Santa Missa celebrada 
pelo Pe. Paulo e logo em seguida a festa popular. 

Festa Junina 2019 
Apresentação de danças, brincadei-
ras, comidas típicas, jogos, show ao 
vivo e muita diversão dias: 15/06 e 
16/06 – a partir das 18h com Santa 
Missa, venha participar conosco! 
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Inscrições para oficinas de oração e vida
Em agosto pretendemos inaugurar na nossa 
Paróquia Oficina de Oração e Vida. Os encontros 
que teremos serão todas as sextas as 19h. 

O que são as Oficinas de Oração e Vida? 
O idealizador e fundador das Oficinas é frei Ignácio 
Larrañaga, sacerdote capuchinho. No 
transcorrer das reuniões você será 
conduzido(a) a: 
- Relacionar-se com Deus como um 
amigo; 
- Manusear a Bíblia e entender o que 
Deus quer nos dizer;  
- Orar com a Bíblia sentindo a 
presença de Deus, Seu consolo, sua 
força e Sua paz; 
- Libertar-se das tristezas, ansiedades e angustias 
mentais; 
- Livrar-se dos ressentimentos, mágoas, ódios, 
frustrações e complexos; 

- Conciliar as relações na família, no trabalho e na 
comunidade; 
- Enfrentar com sabedoria e serenidade os desafios 
do dia-a-dia; 
- Ser mais saudável, alegre e feliz. 

Início da Oficina em agosto. Milhares 
de pessoas já se beneficiaram 
participando das Oficinas de Oração e 
Vida para adultos, jovens, 
adolescentes, crianças e casais. Viva 
você também os efeitos de uma vida 
pautada na oração: afirmação de 
personalidade, maior serenidade, 
visão ampla e realista dos problemas, 

eficiência multiplicada, enfim, um crescimento da 
vitalidade humana e sobrenatural. 
As inscrições já estão abertas na secretaria 
paroquial; Lúcia Tel.22605038 ou 97428-2223 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Festa do Sagrado Coração de Jesus 
Dia 28 de junho (sexta-feira) O Apostolado da 
Oração convida para a celebração da Festa do 
Sagrado Coração de Jesus. Às 18h teremos a 
adoração ao Santíssimo Sacramento e logo 
em seguida a Santa Missa. 

Inscrições Abertas! 
A pastoral de coroinhas convida crianças a partir 
dos 8 anos, que já possuam batismo para forma-
ção. As inscrições podem ser feitas com os coorde-
nadores após as missas dominicais. Qualquer dú-
vida entre em contato com: 98311-5160 (Keven) – 
96894-0326 (Miguel) 

Formação de Leitores 
Dia 30 de junho (domingo), às 10h convidamos os Leitores – só aqueles que não participaram da 
nossa última reunião – para o encontro de formação. 

Encerramento do Mês Mariano e coroação de Nossa Senhora pelas crianças 


