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MISSA DA MISERICÓRDIA - A Missa da 
Misericórdia na Região Pastoral Santa 
Bárbara foi realizada dia 6 de maio com 
presença de fiéis das 12 Paróquias. Ela 
foi em alusão ao Ano Jubilar da Miseri-
córdia que segue até novembro.                                                           
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CORPUS CHRISTI - A celebração de Cor-
pus Christi será no dia 26 de maio, às 17h. A 
comunidade da Paróquia Santa Bárbara 
poderá participar da Missa e da procissão. 
Como nos anos anteriores, também have-
rá a confecção do tapete decorado.  
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JOVENS SÃO CRISMADOS - No total 22 
jovens da Paróquia Santa Bárbara rece-
beram o sacramento da Crisma, no dia 
24 de abril. A Missa foi celebrada por 
Dom Fernando Mason. O momento foi 
acompanhado pelos familiares.                               
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São João Ba  ista
Festa de

Nos fins de semana:
4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26 de junho

Quermesse sempre após a Missa

1ª cartela: 
4 cantos: celular
Cinquina: fogão
Cheia: bicicleta

Valor:
R$10,00

Dia 24 de junho
Missa de São João Batista, às 19h30

Local: Capela São João Batista
Rua: Prudente de Moraes s/n - Vila Breda

Haverá distribuição do bolo após a celebração

Aquisição das cartelas com agentes de Pastoral 
e na secretaria da Paróquia Santa Bárbara

Show de Prêmios 
Dia: 18 de junho

2ª cartela: 
4 cantos: tablet
Cinquina: micro-ondas
Cheia: TV 32”

Realização: Paróquia Santa Bárbara
Informações: (19) 3455 2025



Missa da Misericórdia acontece na 
Paróquia Santa Bárbara

A programação do Ano Jubilar da Mi-
sericórdia prossegue até 20 de novembro 
de 2016 e, no dia 06 de maio aconteceu 
a Missa da Misericórdia, na Paróquia Santa 
Bárbara, onde também foi aberta a Porta 

Santa da Região Pastoral Santa Bárbara, 
em dezembro de 2015. 

Celebrada pelo coordenador da Re-
gião, padre João Carlos Cunha (Paróquia 
São Sebastião) e concelebrada pelos pa-
dres das demais paróquias e alguns diáco-
nos, estiveram presentes muitos fiéis. 

Com a bênção da água e um momen-
to onde as paróquias foram evidenciadas, 
a data foi marcada pela intenção de levar 
as pessoas a se aproximar um pouco mais 
das graças recebidas e do chamado do 
Santo Padre, o Papa Francisco. 

A Região Pastoral Santa Bárbara d’Oes-
te é composta por 12 paróquias, Imaculada 
Conceição, (bairro Cidade Nova); Nossa 
Senhora Aparecida (Vila Aparecida); Nossa 
Senhora Auxiliadora (Residencial Rochelle 
II); Santo Antônio (Jardim São Francisco II); 
Santa Bárbara (Centro); São Francisco de 
Assis (Jardim Pérola); São João Batista (Vila 
Mollon); São José (Vila Grego); São Judas 
Apóstolo (Conjunto Habitacional 31 de Mar-

Diretrizes da Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil (Parte 2)

No Capítulo II do Documento encon-
tramos um olhar sobre a realidade, um 
convite a olharmos com discernimento 
através dos sinais dos tempos os desafios 
que se apresentam nela, mergulhando 
iluminados pela fé. 

O propósito como presença da Igreja 
é Evangelizar, dar testemunho em primei-
ro lugar nos vários ambientes: realidades 
culturais, econômicas e políticas da so-
ciedade, com especial atenção aos po-
bres.

Vivemos uma “mudança de época”, 
onde temos avanços que nos trazem 
conforto e bem-estar. Percebemos vários 
avanços em relação à promoção da mu-
lher; a valorização das minorias étnicas; 
a importância dos movimentos sociais; 
iniciativas para a superação da miséria e 
da fome. 

Estas rápidas mudanças trazem tam-
bém desafios como o relativismo, a au-
sência de referências sólidas, o excesso 

de informações, insegurança, inquieta-
ção e outros. A atual crise cultural atinge 
a família, trazendo noções confusas da 
sexualidade e do matrimônio. “Difunde-
-se a noção de que a pessoa livre e au-
tônoma precisa se libertar da família, da 
religião e da sociedade”. (cf. Doc. 100, 
da CNBB, n.13). 

No campo social e político crescem 
as ofertas de felicidade, sucesso pessoal 
e deixa-se de lado o bem comum e a so-
lidariedade. No campo econômico apa-
rece também uma redução da pessoa 
ao consumo. 

No campo religioso, uma prática vol-
tada à prosperidade material, saúde físi-
ca (curas) e realização afetiva, excluindo 
o mais importante que é a Salvação em 
Cristo. 

No campo católico, pessoas se afas-
tam em função de uma pastoral de mera 
conservação e não missionária, de uma 
comunidade como mera prestadora de 

serviços e de não vivência da fé, sinais 
de apego por parte daqueles que tem 
cargos na comunidade e não um espírito 
de serviço e vários outros sinais que difi-
cultam a acolhida. 

Precisamos pensar se estamos deixan-
do de defender, promover e testemunhar 
a vida em todas as suas dimensões.

Contudo, o documento nos fala que 
os desafios existem para serem supera-
dos, parafraseando o Papa Francisco, 
para que não nos roubem a força missio-
nária.

Pe. Jucimar 
Bitencourt
Pároco da 

Paróquia Santa 
Bárbara              
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A Missa da  Misericória também contou com 
a presença de fiéis de outras paróquias.

ço); São Paulo Apóstolo (Jardim das Orquí-
deas); São Sebastião (Jardim Europa) e Se-
nhor Bom Jesus (Jardim Paulista). (Pascom)



O título acima vem da afirmação fei-
ta pelo próprio Papa Francisco no dia 19 
de novembro de 2015, ao meditar sobre o 
Evangelho de Lucas (19,41-44) frente à onda 
de violência que tomou conta do coração 
do homem, ações que tiram a vida de mui-
tos e instala um tempo de desamor imenso, 
trazendo o sofrimento e a dor a tantos seres 
humanos - “O mundo inteiro hoje está em 
guerra para a qual não há justificativa”, dis-
se o Papa Francisco, fazendo referencia a 
este trecho do Evangelho de Lucas – “Jesus 
se comove e chora sobre Jerusalém. Jesus 
se aproximou, e quando viu a cidade, co-
meçou a chorar. “Se também você com-
preendesse hoje o caminho da paz! Agora, 
porém, isso está escondido aos seus olhos”.

O Papa repetiu as palavras de Jesus e 
acrescentou que também hoje, Jesus chora, 
sobretudo porque nós preferimos o caminho 
das guerras, o caminho do ódio, o caminho 
das inimizades. Passamos pelo tempo do 
Natal, adentramos o tempo da quaresma e 

O mundo não entendeu o caminho da paz!

chegamos à  celebração da Páscoa. Mas o 
mundo continua fazendo guerras. O mundo 
não entendeu o caminho da paz.

Celebramos muitas vezes no vazio existen-
cial de todos nós, permeados por uma onda 
de corrupção e de contra valores. Pessoas 
que agem maldosamente e com critérios 
de violência talvez nunca antes imaginados, 
justificando suas atitudes em nome de Deus. 
Atitudes estas puramente humanas, jamais di-
vinas. “Tragédias inúteis” repete o Papa Fran-
cisco, usando as palavras de Bento XVI. “Em 
todo lugar existe guerra, hoje, existe ódio”, 
ressalta. 

Depois faz uma pergunta: “O que perma-
nece de uma guerra, desta, que estamos vi-
vendo agora?”  -  “O que resta? Ruínas, milha-
res de crianças sem educação, tantos mortos 
inocentes: tantos!, e muito dinheiro nos bolsos 
dos traficantes de armas”. A vida humana pas-
sa a não valer nada. O que vale são as coisas, 
o ter, a ganância, o acumulo, a morte até.

E assim vamos caminhando como que 

anestesiados em meio a tantas outras for-
mas de violência e corrupção. Atitudes que 
sangram e esvaziam a seiva da vida que de-
veria brilhar a todos. Atitudes e ideologias pa-
recem insistir em ser semeadas no coração 
das pessoas como que pretendendo afastar 
o plano de paz querido e desejado pelo Se-
nhor mesmo antes de sua vinda. Apaga-se 
o brilho da estrela de Belém que cantaram 
naquela noite os magos. Escurecem a noite 
feliz. Cessam o canto da alegria pascal. 

Portanto, nos resta a Misericórdia. Que 
neste Ano da Misericórdia possa haver um 
verdadeiro reencontro com o Senhor. Um re-
encontro consigo mesmo e com o próximo, 
para que nosso júbilo, a nossa alegria sejam 
assim verdadeiros. 

Que o mundo reencontre a capacidade 
de chorar pelos seus crimes, por aquilo que 
faz com as guerras. Que a nossa pátria, Terra 
de Santa Cruz, reencontre os verdadeiros va-
lores Cristãos que foram fincados neste chão 
quando aqui chegaram.

                              Diácono Silvio L. Plotegher
                              Paróquia Santa Bárbara
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Jovens são crismados em celebração com 
Dom Fernando 

O sacramento da crisma foi recebido por 
22 jovens da Paróquia Santa Bárbara, em 
celebração feita por Dom Fernando Mason, 
no dia 24 de abril. Para que eles recebessem 
o óleo abençoado na Quinta-Feira Santa e 
confirmassem o desejo de seguir na Igreja, a 
consolidação pentecostal do Batismo, uma 
preparação foi feita. 

O grupo iniciou no dia 04 de abril de 2015, 
sob a coordenação do casal Aline e Carlos 
Fires, junto a mais quatro catequistas, a fren-
te da Pastoral da Crisma. “Estar ali, revivendo 
toda a emoção que nossos pais viveram há 
15 anos, é algo indescritível. Estar diante dos 
paroquianos e dos nossos familiares naquele 
momento mágico e ver que toda prepara-
ção valeu a pena, pois levaremos até o final 
de nossas vidas. Cada palestra, cada ensina-
mento e dinâmica nos marcou de um jeito di-
ferente e para sempre”, disse a crismada Ana 
Clara Teixeira. 

Já para Renan Henrique Stefanello, que 
também foi crismado, o sacramento da Cris-

ma fortaleceu a sua fé e também o prepara 
para um próximo sacramento. 

Para Vitória de Oliveira receber o Sacra-
mento da Maturidade cristã lhe trouxe o sen-
timento de paz. “Uma leveza, uma sensação 
de missão cumprida e, ao mesmo tempo, de 
um novo começo”. 

No caso do crismando, Eadwardo Pires 
dos Santos, ele levará a experiência ao longo 
da vida. “Vou levar a experiência nova com 
Deus e com o Espírito Santo, os ensinamentos 
que os catequistas passaram e as novas ami-
zades”, disse.  

No momento de apresentá-los ao bispo, 
o padre Jucimar Bitencourt também comen-
tou que muitos daqueles jovens já desempe-
nham o servir a Deus na comunidade. A nova 
turma da Crisma para os adolescentes ainda 
não foi iniciada, mas as inscrições devem ser 
anunciadas em breve durante as missas. Uma 
das novidades será que entre os catequistas, 
alguns são os últimos crismados.  

       (Crisma e Pascom - Ana Clara Teixeira)
A Crisma dos jovens foi realizada durante a 
Missa das 19h.
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Por trás da Festa de São João
A Festa de São João Batista, na Capela da 

Vila Breda, é uma das mais tradicionais e antigas 
de Santa Bárbara d’Oeste. Qual família foi na fes-
ta e não experimentou a polenta e o cuscuz, por 
exemplo, não sabe o que está perdendo. Por sua 
vez, alguns dos responsáveis por estas delícias não 
se recordam o ano exato que começaram a pre-
parar esses alimentos, mas sabem que nesta festi-
vidade, em junho, já foram escalados a trabalhar. 

Ter o nome nos afazeres é bom que se diga 
não é uma obrigação, mas um prazer de servir a 
Deus. É assim que define Doracy Roland Pereira, 
que não abre mão de preparar a polenta e limpar 
o tacho da fritura no final de cada noite de festa. 

Ela recorda que começou com seu esposo 
(falecido), Alessio Pereira da Cunha, época que o 
companheiro era o vice-presidente da comissão, 
que tinha a frente Daniel Ferreira, o “Português”. 

“A gente temperava a leitoa e o frango em 
casa e levava na padaria para assar. Naquele 
tempo o espetinho também era preparado no 
bambu. Fiquei somente um tempo fora da prepa-
ração”, recordou.  

Já sobre o hoje, Doracy comentou que é pre-
ciso ensinar os mais novos e que a tradição deve 
ser mantida. “A polenta requer que seja mexida 
bastante, por cerca de duas horas. Tem o tempo 

certo e alguns gostam de raspar a panela depois. 
”, revelou.  Indagada se trabalharia nesta edição, 
a resposta foi rápida e segura. “Não vejo a hora 
que comece. A gente vai sem interesse, faz para 
Deus e de coração. Eu adoro”, comentou. 

A lista da “velha guarda” é grande e seria difícil 
enumerar todos que já contribuíram com as festas 
de São João e Santa Bárbara. Atualmente, a equi-
pe de festas tem a frente os casais, André e Elaine 
Gomes e Adjar e Janice da Silva.  (Pascom)             

                                                                                                                                

O Concurso Cultural desta edição teve 
como tema “São João Batista” e o desenho que 
ilustra o cantinho dedicado as crianças é de Le-
onardo Gabriel Silva, 11 anos, do 4 módulo, cate-
quista Aparecida Maronez. Os demais desenhos 
serão expostos na Festa de João Batista.

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.

Da esquerda para direita: Irene Larguesa, Tere-
za Marcelo,  Giselda Miranda, Ondina Baldas-
sin, Doracy Roland e Ivanilde Tonin (Nidi).

Um momento aguardado pela maioria dos 
pequenos é a primeira eucaristia. É tão comum 
eles observarem os pais e familiares recebendo 
do padre ou dos ministros da eucaristia o “Corpo e 
Sangue de Cristo”, simbolizados pela hóstia consa-
grada com o vinho, e agora chegou o momento 
de vivenciar a experiência relacionada à fé. 

A 1ª Eucaristia das crianças do módulo quatro 
foi marcada para o dia 22 de maio que, além dos 
encontros semanais, recentemente, participaram 
de um retiro, dia 30 de abril, no bairro Santo Antônio 
do Sapezeiro (Casa de Retiro). 

Com a proposta de entenderem melhor o 
que é a eucaristia e a penitência, puderam tirar 
também algumas dúvidas e também ouvir o pa-
dre Jucimar Bitencourt. Já no dia 1º de maio, acon-
teceu a missa da Renovação das Promessas do 
Batismo.  (Catequese Infantil)

1ª Eucaristia 

Corpus Christi
A solenidade de Corpus Christi (Corpo de 

Deus) será celebrada neste ano no dia 26 de 
maio. Considerada a festa da contemplação, 
adoração e exaltação do Santíssimo Sacra-
mento pela Igreja Católica, ela terá missa, às 
17h, procissão e confecção do tapete na Paró-
quia Santa Bárbara. 

De acordo com a Diocese de Piracicaba, 
Corpus Christi é um dos momentos mais signi-
ficativos para os cristãos. É nela que os fiéis se 
unem na adoração e exaltação em torno da 
herança mais preciosa deixada por Jesus Cris-
to, sua própria presença na Sagrada Eucaristia. 
(Pascom)

A confecção do tapete começa pela manhãGabriel ganhou uma lembrança como prêmio


