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Expediente

A edição deste mês de julho de nosso jor-
nal Lírio de Santo Antônio traz um foco mais 
formativo, com o objetivo de esclarecer os fiéis 
aos assuntos pertinentes e atuais, em relação 
a nossa fé em Cristo Jesus. O momento que 
vivemos hoje, no mundo e no Brasil, é um mo-
mento muito conturbado: a violação dos direi-
tos humanos, o problema da imigração; crise 
econômica nas grandes nações europeias, o 
avanço da influência dos grupos terroristas; a 
atual estagnação da economia brasileira; o au-
mento do custo de vida, a volta da inflação; o 
aumento do desemprego; o descrédito da po-
lítica brasileira e dos índices de violência gera 
uma sensação de “insegurança e pessimismo” 
em todos nós. Em meio a estas realidades 
sociais, por conta da saudável pluralidade de 
opiniões e ideias, pensamentos contrários aos 
ensinamentos do Cristo são difundidos entre as 
pessoas. Muitos deles, de maneira velada, são 
“impostos” sobre a população, por meio da mí-
dia ou do poder público, sem a devida reflexão 
ou opinião. Considero que, hoje, neste mundo 
globalizado, marcado pelo fácil acesso à infor-
mação, nem sempre verdadeira, vivemos uma 
grande disputa ideológica. 

Nesta cultura global, não existem mais verdades 
ou regras, porque tudo é definido pelo subjetivo 
do homem, do seu ego, valendo assim a su-
premacia de sua escolha. Nesta suposta liber-
dade em que o homem pode tudo o que quer, 
desconsidera-se a vida coletiva e o mal que o 
homem pode fazer a si próprio. Na prática, joga-
-se fora toda conduta moral e, inclusive, a tão 
defendida Ética.  Nesta “liberdade” do homem 
pós-moderno, o homem quer se libertar do pen-
samento religioso e de toda e qualquer forma de 
poder religioso, como se este o escravizasse. 
Por esta razão, a fé incomoda tanto hoje, quan-
do se encontra um crucifixo numa repartição 
pública ou uma mulher que usa uma burca. O 
mundo nunca foi tão religioso, mas sem religião, 
porque não se sujeita as regras e cada um faz a 
religião que quer. E sabemos, pela própria Pala-
vra, que Deus deixou suas Leis, que protegem 
nossa vida e nos garante a salvação. A Lei do 
Senhor Deus traz liberdade para o homem, que 
é marcado pelo mal e pelo egoísmo. O mundo 
é tão confuso hoje em dia que arquétipos tão 
naturais são rejeitados por pessoas e grupos. 
Hoje, de maneira geral, num nível mais social, 
não sabemos mais o que é: homem, mulher, 
criança, família, fé, religião, política, ética, moral 
e respeito. Estes valores estão sendo destruídos 
de maneira muito silenciosa, por várias institui-
ções, governos e pela mídia. 

Com o objetivo de esclarecer os fiéis e a todos 
os interessados por nossa fé, trazemos aqui 
matérias a respeito da chamada ideologia de 
gênero, e dos desrespeitos aos símbolos reli-

giosos.  Ao tratarmos a Ideologia do Gênero 
como um erro de interpretação do ser huma-
no, queremos defender a família proposta por 
Deus. Ao defendermos nossa fé, não nos opo-
mos a opiniões contrárias a nós, todavia soli-
citamos o respeito àquilo que é mais sagrado 
para nós. O símbolo liga-se profundamente a 
pessoa e possui um significado em sua vida. 
Ofender publicamente um símbolo ou lugar 
sagrado chama-se profanação e é uma ofen-
sa direta a nós e a Deus. Esta questão é tão 
grave, que uma das supostas justificativas 
do atentado terrorista ao Charlie Hebdo, na 
França, no início deste ano, foi a produção de 
charges ofensivas ao mundo islâmico. Nada 
justifica tal vingança e massacre, porém, de-
vemos nos perguntar até que ponto a nossa 
liberdade nos permite abusar daquilo que é 
valioso para outro e onde ficam os limites da 
liberdade de expressão. Será que a liberdade 
de expressão nos dá o direito de ofender pu-
blicamente pessoas e grupos?

Esta discussão se estenderá por muitos anos 
e será alvo de grandes polêmicas. Como cris-
tãos, devemos permanecer firmes na Palavra e 
no seguimento de Nosso Senhor Jesus Cristo. 
E estudar, analisar e acompanhar o que está 
acontecendo no mundo ao nosso redor. Não 
basta ter uma fé inocente, mas é necessário 
se posicionar e assumir uma identidade neste 
mundo controverso e, muitas vezes, herético. 
Que as leituras desta edição iluminem nossa 
reflexão sobre estes assuntos.  “Não ajuntareis 
nada a tudo o que vos prescrevo, nem tirareis 
nada daí, mas guardareis os mandamentos do 
Senhor, vosso Deus, exatamente como vos 
prescrevi” (Dt 4, 2).

Padre Edson Roberto dos Santos

GÊNERO E RESPEITO À RELIGIÃO

Paróquia Santo Antônio de  Pádua
Av. Guarulhos, 1.535, Vila Augusta
Guarulhos – SP – CEP.: 07025-000
Atendimento da secretaria:
Segunda a sábado, das 8h às 12h
e das 13h15 às 18h
Telefone: (11) 2422-4133
secretaria@santoantoniovilaaugusta.com.br

Programação Fixa

Segunda-feira
Atendimento e confissões: 14h30 às 17h
Missa pelos falecidos: 19h30

Quinta-feira
Adoração ao Santíssimo: 15h
Missa N. Sra do Perpétuo Socorro: 16h30
Grupo de Oração “Quem como Deus”:19h30

Sexta-feira
Missas todas as sextas-feira do mês
1ª sexta-feira do mês
Sagrado Coração de Jesus : 19h30
3ª sexta-feira do mês: Cura e libertação
(Na Par. N. Srª Aparecida – Vl. Galvão) às 19h30

Missas nos finais de semana
Sábado: 16h
Domingo : 7h, 9h, 11h e 19h

Todo dia 13:
Missa em honra a Santo Antônio – 15h e 
19h30 – com a benção do pão e da água
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A família é considerada a menor cé-
lula da sociedade e o casal é o primei-
ro elo para se formar uma nova família. 
Por isso, a Igreja propõe a experiência 
do Encontro de Casais com Cristo. 

O Encontro de Casais é um momento 
que nossa comunidade promove para 
que se reflita a importância da vivência 
da família. São três dias de convivência 
com outros casais, que podem com-
partilhar suas experiências, problemas e 
como a vivência do Cristo no dia a dia a 
dois também é importante. 

Este encontro não acaba ali. Além de 
aprimorar o seu próprio dia a dia, a 
partilha da Palavra de Deus se man-
tém com encontros mensais com ou-
tros casais, que também já passaram 
por esta experiência, podendo dividir 
alguns temas e também os momentos 
vividos naqueles três dias. Quando per-
guntamos para um dos casais dirigen-

tes, Sueli e Edson Freire, o que diriam 
sobre o encontro, resumiram em ape-
nas uma frase: “O encontro de casais 
vem para enriquecer o matrimônio”.
Todos os casais da comunidade estão 
convidados a vivenciar este momento 
que acontecerá da noite do dia 31 de 
julho a domingo, dia 2 de agosto. Ficou 
interessado? Quer participar? As fichas 
de inscrição estão disponíveis na se-
cretaria da paróquia ou procure um dos 
casais dirigentes ao final das missas. 

Texto: Jéssica Rodrigues/Pascom
Colaboração de Sueli e Edson Freire

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
As trocas de experiências e ajuda mútua vão além dos três dias de encontro
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ENCONTRO DE CASAIS
COM CRISTO

31/07 à 02/08
Faça sua inscrição na
secretaria da paróquia



os avôs têm participado cada vez mais ati-
vamente da educação dos netos. Pais que 
trabalham muito, pais e mães solteiros/e 
ou separados. Com certeza a vida mudou 
e, às vezes, o mundo afasta as pessoas de 
Deus. A presença dos avós na educação e 
vida dos netos é de extrema importância e, 
muitas vezes, é através dos avós que essas 
crianças reforçam sua fé, ou até mesmo tem 
seu primeiro contato com Deus.

Nós conversamos com os avós Antônio e 
Maria Seiça sobre a relação e a influência 
na educação religiosa das netas Ana Maya 
e Ana Clara.

Pascom: Como vocês influenciam na 
educação religiosa de dos netos?
Avós: Nossa influencia se dá, principal-
mente através de nossos hábitos, como ir 
à igreja e participar da comunidade. Lemos 
historinhas que com conteúdos referentes à 
nossa doutrina, pois a criança tem muito a 
necessidade de ver as figuras porque ainda 
não tem o discernimento de um adulto.

Pascom: O que vocês fazem para levar 
os netos para o caminho religioso?
Avós: Vamos à missa, que é um compro-
misso. E, claro, sempre que podemos par-
ticipamos com elas de outros eventos da 
igreja como grupo de oração e outros, pois 
não basta falar, temos que ser exemplo.

Pascom: Qual a importância de levar os 
netos à Igreja?
Avós: A formação religiosa é primordial para 
formação do caráter de uma pessoa, pois a 
palavra de Deus nos faz refletir. Toda a vez 
que ela é proclamada nos faz buscar a hu-
mildade, a servir e não ser servido, a levan-
tar quem está caído. Enfim, estender a mão 
a quem precisa. Esses valores precisam ser 
praticados no seio da família e a igreja, a 
doutrina nos fortalece muito nessa caminha-
da cotidiana.

Pascom: Deixem uma mensagem para to-
dos que querem levar os familiares (em es-
pecial os netos) à igreja e não conseguem.
Avós: O mundo quer nos mostrar que a 
felicidade está nas coisas, no ter e não no 

ser. Mas a felicidade 
passa, obrigatoria-
mente, por aceitar-
mos JESUS CRIS-
TO como Senhor 
de nossas vidas. A 
caminhada não é fá-
cil, mas quem assim 
não o fizer, nunca 
encontrará a verda-
deira felicidade, por 
isso há tanta coisa 
ruim no mundo.  A 
mensagem é para 
que essas pessoas 
continuem sendo 

exemplo de tudo aquilo que Jesus espera 
de nós, para que quem os olhar veja refletido 
em suas vidas a figura do Salvador, aquele 
que mesmo na dor viveu com a certeza de 
que amanhã será um dia melhor. Que eles 
saibam entregar todas as coisas impossíveis 
na mão Daquele em que tudo é possível e, 
certamente, Ele fará uma grande obra em 
suas vidas.
  

Texto: Tanise Hammes
Pascom

Família 5
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Avós podem influenciar no conhecimento dos valores cristãos dos netos

Arquivo Pessoal



No dia 20/05/2015 aconte-
ceu, na Câmara Municipal de 
Guarulhos, uma audiência pú-
blica sobre a inclusão da ide-
ologia de gênero na diretriz da 
educação.  Vários grupos, pró 
e contra, participaram do even-
to que era para ser um diálogo 
aberto e limpo.

Um dos convidados tomou a pala-
vra e explicou, de forma muito clara, 
o que é, e quais seriam as consequ-
ências da implantação da ideologia 
de gênero nas escolas. Ele apresen-
tou exemplos e dados de outros pa-
íses nos quais, após a implantação 
desse absurdo ideológico, é visível a 
degeneração da família e da socie-
dade como um todo.

Os grupos que tinham posicio-
namento contrário ao da Igreja 
Católica partiram para o discur-
so apelativo. Sem dados e con-
teúdos, foram pelo lado provo-
cativo e emocional, causando 
histeria nos integrantes de mo-
vimentos como a marcha das 
vadias, marcha da maconha, 
coletivo Maria Bonita e o grupo 
fora de ordem.

Sem o mínimo senso de edu-
cação, na hora em que nosso 
Bispo D. Edmilson foi se pro-
nunciar, começaram a gritar e 
a insultá-lo com palavras impu-
blicáveis. Visivelmente chocado 
e inconformado com a falta de 
respeito, Dom Edmilson chegou 
a dizer que quem quer respeito 
também tem o dever de respei-
tar, retirou-se da tribuna e não se 
pronunciou mais. Este desfecho 
desastroso foi graças à postura 
irônica desses grupos, que ape-

nas insuflaram e agitaram sua 
galera. Não houve debate. A 
Igreja Católica é contra a ideolo-
gia de gênero e explica por que. 
Acontece que nem todos estão 
dispostos a ouvir e ponderar. 

Os católicos demonstraram 
muita força. Este evento con-
tou com a presença maciça de 
fiéis católicos, assim como dos 
evangélicos.

Esta ideologia tende a causar a 
extinção total da família, por isso 
não podemos fugir dessa luta. 
Diga não à ideologia de gênero. 
Explique para quem não sabe o 
que é. Posicione-se. A família, 
bem maior que Deus nos dei-
xou, clama por proteção. Não 
fiquemos parados. 

Texto e Foto: Bete Abrahao
Pascom

Voz de Todos6
AUDIÊNCIA PÚBLICA - IDEOLOGIA DE GÊNERO

Gritos e insultos impedem Dom Edmilson de expor o ponto de vista da Igreja

Dom Edmilson na Câmara de Guarulhos
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Educação
IDEOLOGIA DE GÊNERO

Igreja protesta contra Ideologia de Gênero na Educação

Como muitos já têm observado, entre o mês 
de Maio e Junho deste ano, uma discussão vem 
tomando todas as câmaras municipais e estadu-
ais do Brasil, cujo tema em pauta é a Ideologia de 
Gênero. Mas, o seria de fato a Ideologia gênero?

A Ideologia de Gênero, Igualdade de Gênero ou 
Identidade de Gênero consiste no esvaziamento 
dos conceitos de homem e mulher. As definições 
de “homem” ou “mulher” são conceitos culturais 
e devem ser mudados, pois o sexo, isto é, o ser 
masculino e feminino, são apenas fatores bioló-
gicos e não é de obrigação do indivíduo aceitar 

tal ditadura biológica, dizem os teóricos. Portanto, 
devemos nos libertar desta ditadura por meio da 
liberdade de gênero, isto é, por meio de uma es-
colha subjetiva de sua própria sexualidade. O ser 
humano, para os que defendem a Ideologia, nas-
ce neutro, sem gênero definido. Ainda que bio-
logicamente este nasça macho ou fêmea, isso é 
apenas um “acaso” genético, mas os fatores que 
determinam a opção sexual dependem do próprio 
indivíduo e de sua vontade, sem necessariamente 
levar em conta o fator biológico.

Os defensores desta ideologia acreditam que o 
sexo ou gênero pode ser moldado ou modifica-
do segundo a própria vontade da pessoa que é 
“livre” para escolher ser o que quiser. Subtende-
-se então que cada indivíduo tem o direito de 
ser o que bem entender, segundo a sua própria 
vontade, sem levar em conta até mesmo a sua 
própria natureza, ou seja, a natureza comum a 
todos os seres humanos, que nada mais é do 
que a lei natural imutável baseada na lei eterna, 
fundamentada na própria natureza de Deus. Ab-
surdo? Insanidade? Revolução? 

De fato, cada indivíduo possui o direito de querer 
ser o que quiser, mas seu querer não pode ser 
imposto à população em forma de leis e obriga-
ções educacionais como querem os ideólogos. É 
isso que faz uma ideia se tornar uma ideologia, 

isto é, ideologia con-
siste em impor à so-
ciedade uma ideia de 
um indivíduo ou grupo 
de pessoas. Por isso 
é importante que não 
caiamos no conto de 
gênero. Igualdade de 
gênero para nós sig-
nifica igualdade entre 
homem e mulher, gê-
neros masculino e fe-
minino, mas para os 
ideólogos não, não 
existe masculino e fe-
minino e sim a livre es-
colha do indivíduo. Por 
isso, até mesmo a “pe-
dofilia” e o “sadomaso-
quismo” deveriam sair 
da lista de patologias 
para se tornarem op-
ções legítimas de gê-
nero (pode-se verificar 
isso nos planos educa-
cionais da OMS – Or-
ganização Mundial da 
Saúde).

Por isso a Igreja não 
poderia deixar de se 
opor a este absurdo. A 
CNBB posicionou-se 
contrária à Ideologia 
de Gênero. Bispos do 

Brasil inteiro têm se posicionado com textos di-
dáticos, claros e objetivos. Padres e famílias intei-
ras têm defendido nossas crianças em audiências 
públicas sobre o tema em inúmeros municípios. 
Católicos e Evangélicos, em uma histórica aliança 
em favor da família, têm impedido, heroicamente, 
junto aos vereadores (que têm ouvido o clamor do 
povo), a famigerada Ideologia de Gênero.

A tentativa de inclusão da ideologia de gênero 
nos Planos Estaduais e Municipais de Educação 
contraria o Plano Nacional de Educação, aprova-
do no ano passado pelo Congresso Nacional, que 
rejeitou tal expressão. Pretender que a identidade 
sexual seja uma construção eminentemente cul-
tural, com a consequente escolha pessoal, como 
propõe a ideologia de gênero, não é caminho para 
combater a discriminação das pessoas por causa 
de sua orientação sexual – (CNBB - Brasília, 18 de 
junho de 2015). 

Fazemos votos para que todas as forças vivas da 
nação se unam em defesa da vida e da família 
e, consequentemente, da sociedade em geral a 
fim de que possamos, diante de Deus, deixar ao 
nosso povo em geral, especialmente às nossas 
crianças, adolescentes e jovens, a certeza de que 
não fomos omissos e lutamos, dentro da lei e da 
ordem, para que uma ideologia que pretende ser 
“revolucionária” como a de gênero não os prejudi-
casse. Nem hoje, nem amanhã – diz Cardeal Dom 
Orani Tempesta – Arcebispo do Rio de Janeiro. 

Dom Edmilson (Bispo de nossa Diocese), em 
seu discurso interrompido na Câmara Municipal 
de Guarulhos demonstra com clareza quais são 
nossas reais intenções ao combater a Ideologia 
e a que de fato deve conduzir uma educação 
escolar: “Peço que o PME em nosso município 
saiba encontrar estruturas que eduquem não só 
para o respeito, mas principalmente para amor-
-doação. A nossa sexualidade é dom de Deus e 
o sermos seres sexuados é que nos faz capa-
zes de amar. Educar para virtude da castidade 
também é importante, pois esta virtude libera o 
amor de manifestações egoístas. Peço que se 
tenha cuidado para não reduzir a educação se-
xual à educação genital. A nossa sexualidade é 
muito mais que genitalidade”.

  Para vencermos esta Guerra Cultural, 
basta que os bons resolvam agir e certamente 
o mal sucumbirá. Para tanto, basta apenas uma 
sequencia de atos: REZAR, ESTUDAR E AGIR. 
Rezar para Deus agir e nos iluminar. Estudar para 
saber dialogar e debater o assunto à luz da verda-
de. Agir, isto é, ensinar as pessoas, enviar e-mails 
dizendo não a ideologia para os vereadores, ligar 
para os gabinetes, se posicionar com Igreja e em 
favor da vida e da família. Deus abençoe a todos. 

Texto: Bruno Otenio
Seminarista Diocese de Guarulhos

Foto: Ricardo Akiyoshi

Sem. Bruno Otenio, ministrou palestra na paróquia
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ALEGRIA, FÉ, ORAÇÃO E EMOÇÃO!
Imagens da festa de nosso padroeiro

Neste ano, vivemos grandes emoções em 
nossa Festa de Santo Antônio. Iniciamos com 
a quermesse no final de maio, e desde o pri-
meiro final de semana contamos com a par-

ticipação de muitas pessoas dispostas a se 
alegrar e festejar Santo Antônio.

Outro momento importante foi o Tríduo de 
Santo Antônio. Os padres Hechilly, Marcos 
José e Vinícius, durante os três dias, nos apre-
sentaram um pouco da espiritualidade e vivên-
cia missionária de nosso padroeiro. 

O dia 13 de junho foi marcado por grande gló-
ria, louvor e oração. Missas foram celebradas 
durante todo o dia e devotos de diversas lo-
calidades vieram celebrar conosco. À noite, a 
missa campal, celebrada por nosso pároco, 
Padre Edson, e o show do Ministério Adora-
ção e Vida, contaram com a presença de mais 
de sete mil pessoas, que se emocionaram 
pelo testemunho dado por uma paroquiana 

na Santa Missa, além da pregação e do show 
repleto de unção.

Louvamos a Deus por tudo que fez e faz em 
favor de nossa comunidade, pela intercessão 
de Santo Antônio. Obrigado querido padroeiro 
por olhar pelo seu povo e nos guiar. Ensina-
-nos Senhor a imitá-lo, acolhendo a todos, 
sendo simples e levando a Palavra de Deus!

Bateu saudade desses momentos? Acompa-
nhe aqui alguns registros da festa. Para confe-
rir o álbum de fotos completo, acesse: 

www.santoantoniovilaaugusta.com.br

Fotos: Ricardo, Kátia e Bete

Festa do Padroeiro 2015

Testemunho da Priscila,
dado durante a missa campal

Pe.Edson apresenta Fernando,
filho da Priscila, à comunidade

Show de evangelização
com o ministério Adoração e Vida

Durante o dia, várias missas em honra a Santo Antônio. Missa em honra a Santo Antônio
presidida por Dom Edmilson.

Entrada da imagem de Santo Antônio
na missa campal.

2º dia do tríduo de Santo Antônio 3º dia do tríduo de Santo Antônio... ... e missa do Sagrado Coração de Jesus.

1º dia do tríduo de Santo Antônio
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Visita da imagem peregrina de Nossa Senhora,
com os Arautos do Evangelho...

... com a presença do Coral de nossa paróquia... ... e coroação de Nossa Senhora,
abrindo as festividades de nosso padroeiro.

Kairós de Pentecostes - Foto: Bruno Batista.

Palestra sobre Ideologia de Gênero,
com o Seminarista Bruno Otenio

Consagração das crianças na IAM e comemoração pelos 
2 anos na comunidade e o 172º aniversário no mundo.

Missa de Corpus Christi...  ... seguida da procissão ao final da missa

Aconteceu

Público animado durante todo o show. Adoração e Vida na Vila Augusta. Selfie com pe.Edson, Adração e Vida
e o público presente

Vista aérea da nossa Quermesse. Nosso quadro do Facebook, que fez muito sucesso... ...até o pe.Edson “curtiu”.
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Como de costume, recentemente, em 
uma das principais avenidas de São Paulo, 
ocorreu a Parada Gay, movimento promovido 
por ativistas LGBT, com polpudos patrocínios 
de empresas e órgãos públicos estatais.

O referido movimento foi às ruas pedindo 
“MAIS TOLERÂNCIA, RESPEITO E DIREI-
TOS”. Entretanto, o que se viu em tal parada, 
não foi bem isso. Foi, sim, o total vilipêndio e 
escárnio a símbolos religiosos, católicos cris-
tãos, conforme fotografia que ilustra o pre-
sente texto. Vale destacar que em outros mo-
vimentos como, por exemplo, a marcha das 
vadias, houve também vilipêndio e flagrante 
desrespeito a símbolos católicos cristãos, 
com imagens tão obcenas que este familiar 
jornal se dá o direito de não veiculá-las.

Como católicos não podemos ficar calados 
sobre tais fatos. Não obstante, lamentamos 
que a grande mídia não tenha dado a divul-
gação que merecia esse ato, objetivando 

denunciar o desrespeito, 
deboche para com os sím-
bolos cristãos católicos.

Nossa Lei é clara ao co-
dificar que os atos acima 
apontados, (desrespeito a 
símbolos, orações, pessoas 
e liturgias das religiões), são 
enquadrados como CRIME, 
mais precisamente, é nesse 
sentido que se depreende 
do artigo 208 do Código 
Penal. Vejamos: “escarne-
cer de alguém publicamen-
te, por motivo de crença ou 
função religiosa; impedir ou 
perturbar cerimônia ou prá-

tica de culto religioso; VILI-
PENDIAR PUBLICAMENTE ATO OU OBJETO 
DE CULTO RELIGIOSO - Pena - detenção, de 
1 (um) mês a 1 (um) ano, ou multa”.

ORA, QUEM QUER RESPEITO,
TEM QUE PRIMEIRO DAR O RESPEITO!

Não podemos concordar com o desrespei-
to à consciência religiosa de nosso povo e, 
sobretudo, com o deboche à imagem de 
Nosso Senhor Jesus Cristo crucificado, con-
forme ocorrido na última parada gay. Nossa 
fé católica também encontra fundamento de 
defesa na Constituição Federal em seu artigo 
5º, inciso VI, que assim prevê: “é inviolável a 
liberdade de consciência e de crença, sendo 
assegurado o livre exercício dos cultos reli-
giosos e garantida, na forma da lei, a prote-
ção aos locais de culto e a suas liturgias.”

Ainda como Cristãos Católicos, devemos 
manifestar nosso contundente repúdio, pois 
um evento patrocinado pelo Poder Público, 

não pode ser contrário ao Estado Democrá-
tico de Direito e as nossas Leis, em especial 
ao Código Penal e a nossa Carta Maior, a 
Constituição Federal do Brasil.

Temos que intensificar nossos atos e orações 
para que como profetas de Cristo, o Espí-
rito Santo de Deus, possa nos ungir com a 
sabedoria, para cultivamos a liberdade e a 
paz. Para tanto, não podemos nos acovardar 
diante da gravidade dos atos praticados, de 
profanação aos nossos símbolos religiosos e 
nossa liturgia. Como sugestão, podemos ca-
nalizar nossas forcas e orações para exigên-
cia de um DESAGRAVO, suplicando a Deus 
pela misericórdia dos pecados cometidos e 
conversão dos pecadores, pois amamos as 
pessoas. Entretanto, NÃO pactuamos com as 
condutas e atos de pecado, nos termos da 
Palavra de Deus e a Santa Tradição da Igreja.

Além da parada gay, outros movimentos 
como o das feministas da marcha das vadias 
têm em seus atos um histórico de profana-
ção de símbolos religiosos. Diferente deles, 
nós católicos, respeitamos todas as pessoas, 
independentemente, de seu credo, cor, raça, 
atos, e em especial, pelas suas escolhas se-
xuais, bem como pessoas que divirjam de 
nossa opinião.  E, por isso, exigimos respeito 
para conosco e, sobretudo, RESPEITO pela 
sacralidade e para com DEUS.

Assim, como família cristã, clamamos pela un-
ção de Nosso Senhor Jesus Cristo, pela sua 
infinita misericórdia, que mesmo crucificado 
assim disse: “E Jesus dizia: Pai perdoa-lhes; 
porque não sabem o que fazem.” (Lc 23, 34).

Texto: Rodrigo Távora
Pascom

EXIGIMOS RESPEITO
Repudiamos o vilipêndio aos símbolos cristãos promovidos durante a parada gay

Manifestação na 19ª Parada do Orgulho LGBT (Reuters/Joao Castellano) 

Direito



Não há lugar em que a segurança públi-
ca não seja motivo de preocupação para a 
população.  Na Vila Augusta não é diferente. 
Apesar de acontecer em diversos setores 
e aspectos, o que tem chamado a atenção 
dos moradores do bairro, em especial dos 
nossos paroquianos, é a quantidade de rou-
bos e furtos de veículos.

Para se ter uma ideia, a paroquiana Gilde-
te Hammes teve três veículos furtados nas 
imediações da igreja, ocasiões em que os 
veículos estavam estacionados em locais 
diferentes: Rua Claudete Fantazzini Souza 
Lima (Rua do Salão São Pedro), Rua Fran-
cisco Bondança (Rua ao lado da Farmais), 
e Praça Enedino de Souza (Rua do ponto 
de táxi, ao lado da igreja). Bete Abrahao 
também teve seu carro furtado na Rua Fran-
cisco Bondança. Já o casal  Ângela Maria 
e Carlos Roberto teve o veículo subtraído 
na Rua Firmino Perela, em frente ao prédio 
novo. “Nosso veículo foi roubado entre 22 
e 23 horas, domingo, 14 de julho de 2015, 
enquanto trabalhávamos na quermesse. No 
ano passado, no mesmo período, uma pes-
soa teve o veículo roubado entre 11 e 13 
horas. Em maio, um amigo foi à missa de 
sétimo dia da minha sogra, numa segunda-
-feira, 19h30, teve seu carro arrombado e 
extraídos o rádio e o estepe”, relata  Ângela.

No ano passado, a Pastoral de Fé e Políti-
ca recebeu a informação de que os delitos 
acontecidos em Vila Augusta, geralmente, 
não eram comunicados à polícia por meio 
de boletins de ocorrência, o que dificulta-
va a “visualização” do bairro como um local 
que precisa de mais policiamento e outras 
atenções por parte da Secretaria de Segu-
rança Pública. 

Diante das várias queixas e relatos dos paro-
quianos, aproveitamos uma visita do Secre-
tário de Segurança Pública de Guarulhos, 
João Dárcio, ao parque Júlio Fracalanza, 
para questioná-lo.

O secretário explicou que, no geral, a segu-
rança é de responsabilidade do governo es-
tadual. A guarda civil ganhou, recentemente, 
poderes de policia. Reconhece que o efetivo 
da Guarda Civil, 900 homens, é pouco para 
a demanda. Tem ciência do nosso problema 
e diz que está trabalhando para melhorar. 
Segundo ele, o bairro cresceu muito e tem 
fácil acesso para duas rodovias, o que faci-
lita o roubo de carros.

Com a insistência da 
reportagem do Lírio de 
Santo Antônio, anotou 
a reivindicação por mais 
ronda no bairro. Na im-
possibilidade de atender 
ao pedido para o bairro 
todo, por falta de verba 
e de efetivo, compro-
meteu-se em verificar a 
possibilidade de, pelo 
menos, aumentar a ron-
da nas proximidades da 
paróquia, especialmen-
te aos domingos.

O evento no parque foi 
organizado pela profes-
sora aposentada Silvina 
Chalegre, e contou com a participação de 
Maria Filomena Castro, diretora do Colégio 
Evanira Vieira Romão; Maira Blanco, vice-
-diretora; e de Gisele Lazarini Portela, co-
ordenadora. Elas contaram que o colégio 
foi assaltado quatro vezes e pediram provi-
dências. Moradores 
e comerciantes da 
região pleiteiam a 
construção de uma 
base permanente da 
Guarda Civil Munici-
pal, no parque.

Ao receber um abai-
xo-assinado com 796 
assinaturas, o secre-
tário voltou a enfatizar 
que não há recursos, 
porém, que tentaria 
sensibilizar o prefei-
to. Enquanto isso, 
iria disponibilizar uma 
base móvel da GCM 
para ficar alguns pe-
ríodos em frente ao 
parque Fracalanza. 
Contudo, esse com-
promisso que era 
para ser iniciado dia 
27, segunda-feira, 
até o momento do 
fechamento desta 
edição não tinha sido 
colocado em prática.

Além de rezar pedin-
do a proteção divina, 
podemos nos movi-
mentar a fim de que 

essa reivindicação chegue novamente, e com 
mais força, à mesa do secretário e do prefeito. 
Não podemos desistir. E que Deus nos proteja.

Texto: Val Oliveira - Pascom
Foto: Bete Abrahao
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Furtos e roubos de veículos preocupam população da Vila Augusta

Coisas da Vila

Entrega do abaixo-assinado ao secretário João Dárcio
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Vai Acontecer12
NOSSA SENHORA DO CARMO
16/07 – 16h30 – Missa em honra a Nossa
Senhora do Carmo c/ benção do escapulário

RENÚNCIA DAS MALDIÇÕES
17/07 – 19h30 – Missa pela cura e libertação
Local: Paróquia N. Sra. Aparecida
Pça. N. Sra. Aparecida – Jd. Vila Galvão

MISSA DOS AVÓS
25/07 – 16h –Missa em honra a S. Joaquim
e Santa Ana c/ benção especial para os avós

SEMANA DO IDOSO
25 à 31/07 – SEMANA DO IDOSO
Atividades especiais da Pastoral da Pessoa Idosa

ENCONTRO DE CASAIS COM CRISTO
31/07 à 02/08 - Faça sua inscrição na secretaria
da paróquia.

MÃE RAINHA
15/08 – 10h – Encontrão das Famílias visitadas pela 
Mãe Rainha na Igreja. Para as zeladoras e famílias 
que recebem a capelinha.

Aniversariantes Dizimistas
01/07 SATOSHI UCHIYA
01/07 MARIA INÊS DA CRUZ
02/07 THIAGO RIBEIRO DA SILVA
02/07 MARIA DA PENHA TERRANOVA
03/07 VAGNER BARBOSA DA SILVA
03/07 OVENAL JOSÉ RIBEIRO
03/07 VANDERSON D. AP. QUILLES
03/07 ANIVERSARIO, PAROQUIANO
04/07 MARIA DO CARMO N. QUEIROZ
06/07 NELSON FERRAZ DE CAMPOS
06/07 MARIA ELIENE PESSOA
06/07 DALVA DE FATIMA P. SOUTO
07/07 VICTOR ANTONIO S. SANTOS
07/07 SEBASTIANA M. ZAMBUZI
07/07 ADRIANA G. DO A. CASTELO
07/07 TEREZINHA I. G. VIEIRA
08/07 FABIANA LUIZA V. SOLER
09/07 REGIANE DA SILVA SANTOS
09/07 DEBORA CRISTINA C. DA SILVA
09/07 EDSON GEREBA DE FARIAS

09/07 DIARA PIO SANTOS
10/07 THIAGO HENRIQUE DE ANDRADE
10/07 ODILIA TERENCE CECHINE
10/07 FERNANDO MENDES GASPAR
11/07 TATIANA M PEREIRA
11/07 ELIANE MARIA CIPELLI
12/07 JOSÉ CARLOS MUNHOZ RIOS
12/07 ELZA MARIA DE L. MOLINA
12/07 VERA AP. P. DO AMARAL
13/07 CREUSA NEVES SILVA CARDO
13/07 ANGELA AP. C. DE ASSIS
13/07 ED CARLOS MOREIRA DA SILVA
14/07 FERNANDA D. TITONELE
16/07 ROSA MARIA F DE BRITO
16/07 MARILENE S. SILVA BEZERRA
16/07 FRANCISCO CARLOS MELO
17/07 LINDAMAR DA SILVA
17/07 ANGELA MARIA BARBOSA
18/07 SONIA MARIA F. DE ANDRADE
18/07 ÉRICA MACEDO DE OLIVEIRA

19/07 KATIA REGINA MORITA MARTINS
19/07 JÚLIA EMIKA KUMATA
20/07 CREMILDA TEIXEIRA MIRA LUZ
20/07 MARGARIDA DIAS
20/07 ROSIMEIRE PEREIRA BENEVIDES
21/07 LUCIANA DE JESUS SANTOS
21/07 MARIA DO CÉU SANTOS
21/07 JOSÉ ROBERTO DA SILVA
22/07 SABRINA M. M. YAMASHITA
22/07 CELSO RISSON
22/07 SOLANGE DOS S. CARVALHO
22/07 RONALDO DE O. FERREIRA
22/07 MARIA EUGÊNIA CARVALHO
22/07 ERONDINA MARIA DA SILVA
23/07 MARIA MARCIONILA SILVA
23/07 IZABEL MOYA LUCIANO
23/07 LUIS HENRIQUE DA SILVA
23/07 ELIANA BRUNING
24/07 MARIA CRISTINA P. MACHADO
26/07 JULIANO DE OLIVEIRA MENDES

27/07 KATIA CURTI O. NASCIMENTO
27/07 MARIA FRANCISCA O. LASCO
28/07 CLÉIA GARCIA VIEIRA ALVES
28/07 MARIA APARECIDA XAVIER
28/07 DÉBORA AP. DOS S. EVANGELISTA
29/07 RITA DE CÁSSIA B. DE JESUS
29/07 GISLAINE LUZIA BUENO
29/07 TIAGO PERRI
29/07 SEVERINO BARRETO DA SILVA
29/07 OLINDA MOREIRA DA SILVA
29/07 ANTONIO RIBEIRO DO AMARAL
30/07 ROSANE MUNHOZ RIOS
30/07 CLARICE R. DE CAMPOS
30/07 ROGERIO MARTINS
30/07 IRAIDE AP. GONÇALVES REIS
30/07 NEUSA DA SILVA D. TITONELE
30/07 RICARDO COSTA DA SILVA
31/07 ELIANA TOLEDO SANTOS
31/07 ANA MARIA MALAQUIAS
31/07 PATRICIA C. TERRA GONÇALVES
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Saúde
PARÓQUIA EM MOVIMENTO

Mobilização pela Saúde em Guarulhos

No dia 18 de junho, nas ruas de 
nossa cidade, ocorreu uma mobi-
lização. Promovida pela Diocese 
de Guarulhos, o movimento tem 
como objetivo buscar melhorias 
nas condições da saúde pública 
do município.
 
O prefeito Sebastião Almeida e o 
secretário de saúde, Carlos Der-

man, receberam um documento 
elaborado pela diocese e acom-
panharam as reivindicações pro-
postas.  Cerca de 2000 pesso-
as participaram do evento. Entre 
elas, alguns membros das pas-
torais sociais de nossa paróquia. 
Que possamos continuar unidos 
nesta causa e em oração por 
aqueles que sofrem.

Fotos: Bete Abrahao

Santo do Mês
O PODER DA ORAÇÃO DE SÃO BENTO

No dia 11 de julho celebramos o dia de São 
Bento. O santo teve sua vida dedicada à oração, 
meditação e exercícios para a santidade. Para São 
Bento a vida em comunidade facilita a vivência da 
regra, pois dela depende o total equilíbrio psicoló-
gico.

São incontáveis os milagres que São Bento fazia, 
incluindo os vários exorcismos, fazendo com que 
o povo daquele tempo começasse a se converter. 
Por esses milagres que opera até hoje, São Ben-
to é considerado um dos santos mais populares 
de nossa cultura, principalmente pela difusão da 
oração de São Bento e dos sacramentais, como a 
cruz e a medalha de São Bento. Acredita-se que o 

uso da medalha protege contra as artes do demô-
nio, além de conceder graças, como a vitória sobre 
os inimigos e, principalmente, sobre a tentação.
Mas, você sabe o que significam essas letras gra-
vadas na medalha? 

Na parte da frente da medalha pode-se ver uma 
cruz e as letras C- S- P- B. Estas letras são abre-
viações da frase em latim: “Cruz Sancti Patris Be-
nedicti” ou “Cruz do Santo Pai Bento”. Na haste 
vertical da cruz estão gravadas as letras: C- S- S- 
M- L que significam “Crux Sacra Sit Mihi Lux” em 
latim ou “A cruz sagrada seja minha luz.” 

Na haste horizontal, as iniciais N- D- S- M- D: “Non 
Draco Sit Mihi Dux” ou “Não seja o dragão meu 
guia”. No parte de cima da cruz está gravada a pa-
lavra “PAX” (em latim) ou “Paz”, que é o lema da 
Ordem de São Bento.

A partir da direita da palavra “PAX”, encontra-se as 
iniciais: V- R –S- N- S- M- V que significam “Vade 
Retro Sátana Nunquam Suade Mihi Vana” ou “Re-
tira-te, satanás, nunca me aconselhes coisas vãs”. 
As letras S- M- Q- L- I- V- B: “Sunt Mala Quae Libas 
Ipse Venena Bibas” ou “É mau o que me ofereces, 
bebe tu mesmo o teu veneno”.

No verso da medalha encontra-se a imagem de 
São Bento. Na mão esquerda, ele carrega o livro 
da Regra que escreveu para os monges chamados 
beneditinos, e na mão direita, ele segura a cruz.

Em volta da medalha lê-se “Eius in Obitu nro Pra-
esentia Muniamur”, que significa dizer: “Que São 
Bento nos conforte na hora da nossa morte!”. 

Já o uso da cruz beneditina (de São Bento), tem 
por efeito colocar-nos sob a proteção especial de 
São Bento. Usando-a com fé, o demônio não pode 
fazer dos filhos de Deus uma ponte aos seus in-
tuitos. 

Aprenda a rezar e clamar a poderosa intercessão 
de São Bento através da oração:
“A Cruz sagrada seja a minha Luz (Traçar o sinal 
da cruz). Não seja o dragão o meu guia. Retira-
-te satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É 
mal o que tu me oferece. Bebe tu mesmo do teu 
veneno. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito 
Santo. Amém!”

Fonte: http://www.arcanjomiguel.net/oracao_sao_bento.html                   

Texto: Fran Braz
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Documento
LAUDATO SI – NOVA ENCÍCLICA PAPAL

Mudanças climáticas e a falta de água são resultados de “dívida ecológica”

“Que tipo de mundo queremos deixar a quem 
vai suceder-nos, às crianças que estão a cres-
cer?” (Papa Francisco).

Esta pergunta apresenta-se como a grande ques-
tão que fundamenta a segunda encíclica escrita 
pelo Papa Francisco, a “Laudato Si”. O nome foi 
inspirado na súplica de São Francisco “Louvado 
sejas, meu Senhor”, que no Cântico das criaturas 
recorda a terra como a nossa casa comum.

Na encíclica, que é constituída por seis capítulos, 
o Papa ressalta o cuidado desta casa comum. 
Isso nos leva à interrogação sobre o sentido da 
existência e sobre os valores que estão na base 
da vida social: “Para que viemos a esta vida? 
Para que trabalhamos e lutamos? Que necessi-
dade tem de nós esta terra?” (160)

Francisco exorta todos e a cada um, indivíduos, fa-
mílias, nações e comunidade internacional a uma 
“conversão ecológica”, tendo em vista a expressão 
de São João Paulo II, isto é, “mudar de rumo”, as-
sumindo a responsabilidade e a beleza de um com-
promisso para o “cuidado da casa comum”. 

O Papa se dirige aos fiéis católicos, mas se pro-
põe “especialmente entrar em diálogo com todos 
acerca da nossa casa comum” (3), e agradece 
àqueles que têm protagonizado este esforço; 
sejam indivíduos, associações ou instituições, e 
reconhece que “a reflexão de inúmeros cientis-
tas, filósofos, teólogos e organizações sociais en-
riqueceram o pensamento da Igreja sobre estas 
questões” (7), além de convidar a todos ao reco-
nhecimento “da riqueza que as religiões possam 
oferecer para uma ecologia integral e o pleno de-
senvolvimento do gênero humano.” (62)

A encíclica tem como proposta, uma “ecologia 
integral, que inclua claramente as dimensões hu-
manas e sociais” (137), que acabam por serem in-

terligadas à ques-
tão ambiental.

Pensando nesta 
questão ambien-
tal, o Papa Fran-
cisco refere-se a 
pontos importan-
tes relacionados 
ao meio ambiente 
nos tempos atu-
ais, abordando os 
“vários aspectos 
da atual crise eco-
lógica”. (15), tais 
como as mudan-
ças climáticas, a 
questão da água, 
a preservação da 
biodiversidade e a 

chamada “dívida ecológica”, indicando que exis-
te “uma dívida ecológica” (51), sobretudo do Nor-
te em relação ao Sul do mundo e que as respon-
sabilidades em relação a essas mudanças, são 
diversificadas, sendo que a responsabilidade dos 
países desenvolvidos são maiores.

A criação narrada no livro de Gênesis é o pon-
to central da reflexão 
sobre a relação entre 
o ser humano e as ou-
tras criaturas, e sobre 
como o pecado rom-
pe o equilíbrio de toda 
a criação: “Essas nar-
rações sugerem que 
a existência humana 
se baseia sobre três 
relações fundamen-
tais intimamente liga-
das: as relações com 
Deus, com o próximo 
e com a terra. Segun-
do as Escrituras, es-
sas três relações vitais 
rompem-se não só ex-
teriormente, mas tam-
bém dentro de nós. 
Esta ruptura é o peca-
do.” (66). O fato do ser 
humano não ser dono 
do universo, “não sig-
nifica igualá-lo a todos 
os seres vivos e tirar 
do ser humano aquele 
seu valor peculiar”.

Em alguns capítulos, o 
pontífice apresenta uma 
análise da situação atu-
al “de modo a individu-
ar não apenas os seus 
sintomas, mas também 

as causas mais profundas” (15), em um diálogo com 
a filosofia e as ciências humanas.

O Papa Francisco apresenta o excesso de antro-
pocentrismo, vividos nos tempos atuais, como a 
raiz destes problemas: “o ser humano não reco-
nhece mais sua correta posição em relação ao 
mundo e assume uma posição autorreferencial, 
centrada exclusivamente em si mesmo e no pró-
prio poder.” (116) Tem início aí, a lógica do “des-
cartável”, justificando desta forma, todo tipo de 
descarte, seja ele ambiental ou humano. É a lógi-
ca que leva a explorar crianças, a abandonar os 
idosos, a reduzir os outros à escravidão, a prati-
car o tráfico de seres humanos. É a mesma lógi-
ca dos traficantes de órgãos e drogas, de muitas 
máfias, do descarte de crianças pelo fato de não 
corresponderem às expectativas de seus pais.

O texto é concluído com duas orações: uma 
oferecida à partilha com todos os que acreditam 
num “Deus Criador Onipotente” (246), e outra 
proposta àqueles que professam a fé em Jesus 
Cristo.

*Os números entre parênteses referem-se aos 
parágrafos da encíclica.

Texto: Fran Braz/Pascom




