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MÊS DAS VOCAÇÕES - O mês de agos-
to é considerado o mês das vocações 
e neste ano traz o tema “Misericordio-
sos como o Pai” (cf. Lc 6, 36). Ele foi insti-
tuído na 19ª Assembléia Geral da CNBB 
em 1981.
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3ª SEMANA DA FAMÍLIA
Domingo - 14/08 - Missa -19h - Tema “Criados por um Pai Misericordioso” 
Celebrante: Pe. Jucimar Bitencourt
Segunda-feira - 15/08 - Celebração -19h30 - Tema “Criados na Misericórdia e para a Misericória” 
Celebrante: Diácono Luiz Scarazzatti
Terça-feira - 16/08 - Celebração -19h30 - Tema “Procurados pela Misericórdia” 
Celebrante: Diácono Silvio Plotegher
Quarta-feira - 17/08 - Celebração -19h30 - Tema “Família e Igreja: Lugares da Misericória” 
Celebrante: Pe. Marcelo Bellato
Quinta-feira - 18/08 - 19h30 - Tema “O Perdão na Família: Fonte de reconciliação e Libertação 
(Adoração ao Santíssimo)                                            
Celebrante: Diácono Silvio Plotegher
Sexta-feira - 19/08 - Celebração -19h30 - Tema “As Obras da Misericórdia na Família e da Família” 
Celebrante: Diácono Carlos Vila
Sábado - 20/08 - Missa - 19h - Tema “A Família Promotora da Misericórdia na Sociedade” 
Celebrante: Pe. Jucimar Bitencourt

“Misericórdia na Família: Dom e Missão”

Catequese de Adultos abre inscrições
A Paróquia Santa Bárbara inicia neste segundo semestre a “Catequese de 
Adultos”. As inscrições estão abertas e seguem até o dia 06 de agosto. Os 
interessados devem procurar pela secretaria. O único pré-requisito é ter aci-
ma de 18 anos. 
Ela é voltada também aos adultos que já receberam os sacramentos do 
Batismo, Crisma e Eucaristia e querem recordar e se aprofundar na fé e co-
nhecimento de Jesus. 

ACONTECEU NA PARÓQUIA - Os meses 
de maio e junho foram marcados por vá-
rios momentos importantes para comuni-
dade da Paróquia Santa Bárbara, como 
a celebração de Corpus Christi, a coroa-
ção da Mãe Rainha e os festejos de São 
João Batista, entre outros momentos. 
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PASTORAL FAMILIAR - Composta por seis 
casais de agentes de pastoral, a Pastoral 
da Família é reavivada na Paróquia Santa 
Bárbara. A primeira reunião foi em julho e 
uma das propostas é de auxílio às demais 
pastorais. O trabalho de formação é feito 
por meio do documento 79 da CNBB. 
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Agosto, mês dedicado às Vocações
“Misericordiosos como o Pai” (cf. 

Lc 6, 36) é o tema para o Mês Voca-
cional 2016, celebrado em agosto. 
Trata-se do período em que a Igre-
ja celebra as vocações: sacerdotal, 
diaconal, religiosa, familiar e leiga. 
É um mês voltado para a reflexão e 
a oração pelas vocações e os minis-
térios, de forma a pedir a Deus para 
que todos os batizados “sejam fiéis 
como apóstolos leigos, como sacer-
dotes, como religiosos e religiosas, 
para o bem do povo de Deus e de 
toda a humanidade” (João Paulo II).

Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil (Parte 3)

No Capítulo III do Documento 
encontramos as cinco urgências na 
evangelização em que a Igreja é 
convocada a superar uma pastoral 
de mera conservação ou manuten-
ção assumindo uma pastoral decidi-
damente missionária.

A primeira das cinco urgências é: 
“Igreja em estado permanente de 
missão”. Sair da própria comodidade 
e ter a coragem de alcançar todas 
as periferias que precisam da luz do 
Evangelho. O que deve derrubar as 
estruturas, levando a uma mudança 
no coração dos cristãos, será a mis-
sionariedade.

A segunda urgência é: “Igreja: 
casa da iniciação à vida cristã”. É 
preciso ajudar as pessoas a conhe-
cer Jesus Cristo, fascinar-se por Ele e 
Segui-lo. A catequese não se esgota 
na preparação dos sacramentos do 
Batismo, Crisma e Eucaristia, mas na 
adesão a Jesus Cristo. A liturgia tam-
bém tem papel preponderante nes-

te processo.
A terceira é: “Igreja: lugar de ani-

mação bíblica da vida e da pastoral”. 
Somos convidados a redescobrirmos 
o contato pessoal e comunitário com 
a Palavra de Deus. Escutar a Jesus 
em meio a tantas outras vozes. Fazer 
a leitura da vida à luz da Palavra é 
necessário.

A quarta é: “Igreja: comunidade 
de comunidades”. O discípulo mis-
sionário vive sua fé em comunidade. 
Para a maior parte das pessoas a re-
lação com a Igreja se dá através das 
paróquias. A setorização favorece 
e fortalece as pequenas comunida-
des. A variedade de dons é uma ri-
queza e não motivo de competição. 
Quanto maior a comunhão, tanto 
mais autêntico e eficaz será o teste-
munho da comunidade.

A quinta urgência e última é: 
“Igreja a serviço da vida plena para 
todos”. É missão dos discípulos o ser-
viço à vida plena. Muitas pessoas 

abandonadas, excluídas e ignoradas 
em sua miséria e dor, contradizem o 
projeto do Pai e nos desafiam a um 
maior compromisso a favor da vida. 
Não se pode restringir a solidarieda-
de a um gesto imediato de doação 
caritativa, embora indispensável em 
alguns momentos, devemos ir mais 
longe, onde haja uma mudança de 
situação e de transformação social. 
Por fim, aparece o convite para que 
leigos e leigas estejam cada vez mais 
presentes na atuação do mundo 
político, associações de moradores, 
conselhos municipais, sempre ilumi-
nados pela Doutrina Social da Igreja.

Pe. Jucimar 
Bitencourt
Pároco da 

Paróquia Santa 
Bárbara              
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Paróquia Santa 
Bárbara - Pascom

Instituído na 19ª Assembléia Geral 
da CNBB (Confederação Nacional 
dos Bispos do Brasil) em 1981, tem 
como objetivo conscientizar as co-
munidades da responsabilidade que 
elas compartilham no processo vo-
cacional. 

Durante o mês, cada domingo é 
reservado para a reflexão e celebra-
ção de uma determinada vocação. 
Primeiro Domingo: vocação minis-
tério ordenado: diáconos, padres e 
bispos; Segundo Domingo: vocação 
matrimonial; Terceiro Domingo: vo-
cação à vida consagrada; Quarto 
Domingo: vocação dos leigos; e no 
Quinto Domingo: Vocação do Ca-
tequista. Nos anos em que o mês 
de agosto possui cinco domingos, a 

Igreja celebra neste dia o ministério 
do catequista. 

Malu Silva Fronza
Agente da Pascom



Segundo o Dicionário da Porto Edi-
tora, existir vem «do latim exsistere», e 
significa «ter existência; viver; ser; estar; 
haver; subsistir; durar». O Dicionário Eti-
mológico da Língua Portuguesa de 
José Pedro Machado afirma: «Do latim 
ex(s)istere, ‘sair de, elevar-se de; nascer, 
provir de, manifestar-se, mostrar-se».

Pois bem. Esses dias uma pessoa me 
indagou sobre a existência de Deus, 
querendo ela afirmar que Deus não 
existe. A partir daquela indagação, 
me fiz pensar primeiro no significado 
da palavra existir e depois do que esta 
palavra poderia exprimir sobre a exis-
tência de algo ou de alguém e de 
Deus. Ora, partindo de um principio ló-
gico de que se conseguimos enunciar, 
definir, classificar, ou seja, dar nome a 
alguma coisa, então é de raciocínio ló-
gico também de que esta coisa existe. 
Não existindo, como a enunciaríamos?

Nas palavras que  Platão dirige 
a uma juventude, que manifesta as 
maiores dúvidas sobre a existência de 

O Existir!
Deus, teremos, imediatamente, a im-
pressão de que, para este filósofo, a re-
ligião toda depende do coração. Con-
tudo, Deus não é, para Platão, apenas 
objeto da fé. Tal concepção era ainda 
estranha ao homem antigo. A existência 
de Deus é para ele, antes, objeto da ci-
ência. 

Santo Tomas de Aquino, distingue 
cinco vias para caracterizar o conhe-
cimento e provar a existência de Deus. 
Mas vamos ficar somente com a 3ª. via 
– “O Ser necessário e os seres possíveis” -  
“A possibilidade destes seres implica que 
alguma vez este ser não foi e passou a 
ser e ainda vem a não ser novamente. 
Mas do nada, nada vem e, por isso, es-
tes seres possíveis dependem de um Ser 
necessário para fundamentar suas exis-
tências”.

Tomando-se a afirmação de que do 
nada, nada vem, se conseguíssemos 
voltar na origem, voltaríamos à essência 
de onde tudo se originou. A célula pri-
mária, logo o inicio. Assim, Santo Agos-

tinho nos lembra que “para chegar a 
Deus é preciso ir além do mundo dos 
sentidos”. Dessa forma há uma per-
gunta formulada pelo próprio Santo 
Agostinho – “Que fazia Deus antes de 
criar o céu e a terra?“. E responde “...a 
vontade de Deus não é uma criatura; 
é anterior a toda criatura, pois nada 
seria criado se não existisse a vontade 
do Criador.” Portanto, o existir conjuga 
com a existência, a existência com a 
vontade, caso contrário não teria exis-
tido a origem.

Daí poderia advir outra pergunta. E, 
eu existo?

                              
Diácono Silvio 

L. Plotegher
                              

Paróquia 
Santa Bárbara
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Pastoral da Sobriedade completa 10 anos 

A Pastoral da Sobriedade com-
pletou 10 anos de trabalho dentro da 
Paróquia Santa Bárbara no último dia 
30 de maio. Ela foi a primeira nesta 
linha de evangelização criada na 
Diocese de Piracicaba e tem como 
finalidade proporcionar aos depen-
dentes e familiares a descoberta de 
um novo “Projeto de Vida”, por meio 

da ação de Deus no indivíduo e em 
suas múltiplas experiências, alicerça-
dos nos valores cristãos.

Nesses tempo, com trabalho e de-
dicação, muitos frutos já foram co-
lhidos e muitas graças alcançadas. 
A partir da Paróquia Santa Bárbara, 
hoje conta com quatro grupos de 
auto-ajuda na cidade, dois grupos 
em Piracicaba, um em Rio Claro e 
um em Capivari. Além disso, várias 
pessoas que já freqüentaram a Pas-
toral da Sobriedade desenvolvem 
trabalhos nas diversas pastorais da 
Igreja.

No período, mais de 11.900 pes-
soas, dependentes e familiares bus-
caram ajuda e orientações. O maior 
desafio foi a abertura da Comunida-
de Terapêutica para tratamento dos 
dependentes químicos, que se im-
plantou em 2010, e já atendeu cer-

ca de 200 adolescentes e adultos do 
sexo masculino, que  passaram por 
tratamento na Comunidade Tera-
pêutica Vida e Sobriedade. 

Para o o coordenador da Pastoral 
da Sobriedade, João Imperador, “se 
pudéssemos resumir esses 10 anos de 
Pastoral da Sobriedade, diríamos que 
foi um período de muito crescimen-
to e amadurecimento na fé, muitas 
conquistas e também muitas frustra-
ções, mas, sobretudo foi um período 
de aprendizado, Deus nos ensinou a 
ver e reconhecer o ser humano em 
sua essência, seus valores, suas limi-
tações, sua capacidade em fazer o 
bem e o mau e também sua vonta-
de de amar e proliferar a alegria e 
paz de Deus que quando acolhido e 
amado”. 

                              João Imperador
Coordenador da Pastoral da Sobriedade
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O Concurso Cultural desta edição teve como tema 
a “Família” e o desenho que ilustra o cantinho dedicado 
as crianças é da catequizanda Bianca V. Andretta. Os 
demais desenhos serão expostos na Semana da Família.

Após o recesso do meio do ano, os pequenos retor-
naram, entre os dias 19 e 20 de julho, para os ensina-
mentos do segundo semestre. 

As catequistas enquanto isso também se reuniram e 
avaliaram o primeiro semestre e e fizeram um aprofun-
damento de como será trabalhado o próximo período.  

CONCURSO CULTURAL

 HORÁRIO DAS MISSAS 
E CELEBRAÇÕES

Matriz: 
Segunda, quarta e sexta-feira: às 19h.
Terça e quinta-feira: às 7h.
Sábado: às 19h
Domingo: às 7h, 9h e 19h.
Capela São João: Sábado, às 17h30
Asilo São Vicente de Paula: Sábado, às 8h
Hospital SB: Sexta-feira, às 15h.

A Pastoral Familiar foi re-
avivada na Paróquia Santa 
Bárbara e a primeira reunião 
aconteceu em julho. Casais 
da comunidade foram con-
vidados pelo pároco Jucimar 
Bitencourt para integrá-la. 
Seu objetivo geral é “a evan-
gelização da família para 
que, educada no amor, ela 
possa ser transmissora da fé, 
formadora da personalida-

Pastoral Familiar na 
Paróquia

Terço dos Homens

Convidamos os homens 
para os encontros todas
as terças-feiras, a partir 
das 19h30, na Paróquia
Santa Bárbara.

“Com Jesus e Maria em oração”

de, promotora do desenvol-
vimento e do senso comuni-
tário”.

Para isso, o trabalho deve 
ser de auxílio as demais pasto-
rais e a formação é baseada 
no documento 79 da CNBB 
(Confederação dos Bispos do 
Brasil), o Diretório da Pastoral 
Familiar. Como coordenador 
foi escolhido o diácono Silvio 
Plotegher. 

ACONTECEU NA PARÓQUIA

Missa da Chegada da Mãe 
Peregrina

Encerramento do “II Cuide Bem: 
Curso para Cuidador de Idoso

Missa de Santo Antônio com a 
bênção dos pães

Missa e Coroação de Nossa 
Senhora

Festa de São João Batista Primeira Eucaristia
Procissão de Corpus 

Christi


