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Papa Bento XVI recebe Dom Airton José 
dos Santos, Arcebispo Metropolitano, em 
29 de junho, para entrega do Sacro Pálio, 
na Basílica de São Pedro, em Roma. 
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Pelas janelas abertas do computador também 
pode passar a Luz de Cristo. São tantas estas 
janelas, abertas à passagem de tudo o que se 

imagina; não estariam abertas também a Ele? 
No ambiente digital, em que tudo é permitido, a 

comunicação evangelizadora tem se provado mais 
do que presente: tem se mostrado eficiente. “Hoje, 
as pessoas estão conectadas, sobretudo os jovens, 
através da Internet. Por meio das mídias digitais está 
se fazendo um bem imenso, algo que não vemos 
com os nossos olhos, mas que sabemos que é um 
trabalho efetivo, real e que produz muitos frutos”, 
disse Dom Raymundo Damasceno Assis, Presidente 
da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) e Arcebispo de Aparecida, em entrevista 
à Lumen sobre a importância dos novos meios de 
comunicação social.

A Tribuna, que nasceu como Jornal O Mensageiro, 
em 1908, passou por transformações ao longo dos 
anos e, agora, em 2012, dá origem a dois novos 
veículos: o boletim A Tribuna, que tem como grande 
inovação encerrar o sistema de recebimento via assi-
natura, sendo entregue diretamente às paróquias, 
em grande tiragem, gratuitamente e, ainda, também 

disponível para download no portal da Arquidiocese 
de Campinas; e a revista Lumen, em sua edição inau-
gural, concebida como um veículo digital, para o 
povo de Deus da Arquidiocese de Campinas e para 
além.

A maneira como estes dois veículos irrompem em 
2012 tem como claro objetivo ser gesto concreto do 
que nos propôs a Campanha da Fraternidade do 
ano passado, que teve como tema “Fraternidade e 
a Vida no Planeta”. Com foco em sustentabilidade, 
o impresso é publicado em maior tiragem, mas com 
número menor de páginas e menor periodicidade, 
enquanto para o meio digital fica reservada a revista 
Lumen, com maior número de páginas.

Ainda, são ações que buscam a sintonia com o 7º 
Plano de Pastoral Orgânica da Arquidiocese, no que 
diz respeito à opção preferencial pelos pobres: fazer 
chegar um veículo popular, gratuitamente, àqueles 
que nunca haviam recebido um impresso da Arqui-
diocese, é um grande passo que damos. Também 
no tocante à necessidade de comunicar que o plano 
nos aponta, o boletim impresso busca fazer chegar 
o Evangelho e o trabalho pastoral desenvolvido a 
todos os cantos das nove cidades que compõem a 
Arquidiocese de Campinas.

O surgimento de uma revista digital, produto 
ainda pouco desenvolvido pela Igreja no Brasil, 
também se dá em atenção à V Conferência Geral 
do Episcopado Latino Americano e do Caribe, em 
Aparecida, quando aponta a preocupação de que, 
na evangelização, na catequese e, em geral, na 
pastoral, persistam ainda linguagens pouco signifi-
cativas para a cultura atual e, em particular, para os 
jovens, diante do fato de que as mudanças culturais 
dificultam a transmissão da Fé por parte da família e 
da sociedade. “Frente a isso, não se vê uma presen-
ça importante da Igreja na geração de cultura, de 
modo especial no mundo universitário e nos meios 
de comunicação”, diz o Documento Final.

É do Santo Padre Bento XVI que vem a inspiração 
para a Lumen. Assim nos diz, em sua mensagem 
para o 45º Dia Mundial das Comunicações Sociais, 
“Verdade, anúncio e autenticidade de vida, na era 
digital”, em 2011: “Como qualquer outro fruto do 
engenho humano, as novas tecnologias da comu-
nicação pedem para ser postas ao serviço do bem 
integral da pessoa e da humanidade inteira. Usadas 
sabiamente, podem contribuir para satisfazer o de-
sejo de sentido, verdade e unidade que permanece 
a aspiração mais profunda do ser humano”. Esta é 
nossa missão.
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MENSAGEM DE DOM AIRTON

Obrigado, Senhor! Bendito seja o Vosso 
nome, hoje e sempre. Agradeço ao 
Senhor que me confiou a missão de 
Servi-lo e Ama-lo como pastor do re-

banho que me foi confiado. De minha parte, resta 
oferecer-me para que Sua santa vontade se rea-
lize a cada momento.

Com este texto quero partilhar um pouco da ex-
periência recente de estar em Roma junto do Su-
cessor do Apostolo São Pedro.

No dia 29 de junho, passado, participei da Ce-
lebração Eucarística na qual o Papa Bento XVI 
impôs o Pálio aos novos Arcebispos de todo o 
mundo.

Partimos para Roma, no dia 15 de junho, eu, 
Dom Gilberto Pereira Lopes, alguns Padres da 

Dom Airton José dos Santos
Arcebispo Metropolitano de Campinas

Obrigado, Senhor!

Arquidiocese, alguns dos meus irmãos e amigos.
Na Itália, visitamos as quatro Basílicas Papais: 

São João de Latrão, Santa Maria Maior, São Pe-
dro e São Paulo Extra Muros. Também fomos para 
Assis, onde presidi a Santa Missa na Capela de 
Santa Cecília na Basílica de São Francisco e visi-
tamos os principais pontos da cidade. Na Soleni-
dade de São João Batista, presidi a Missa na I-
greja de São Bento em Piscinulla, onde São Bento 
viveu quando esteve em Roma, no século V.

No dia 25 de junho, com meus irmãos, amigos e 
os Padres que me acompanharam, celebrei meu 
aniversário de nascimento, presidindo a Eucaristia 
na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes em Tor 
Marancia.

No dia 26, a convite de Dom Álfio Rapisarda, 
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Dom Airton e Papa Bento XVI, na Solenidade de São Pedro e 
São Paulo, em 29 de junho



MENSAGEM DE DOM AIRTON

que foi Núncio Apostólico no Brasil, fui, juntamente 
com Dom Gilberto, nosso querido Arcebispo Emé-
rito, à Catania, na Sicília. Lá, rezamos diante das 
relíquias de Santa Ágata. Impressionou-me a con-
fiança que os sicilianos depositam na proteção de 
Santa Ágata e da Virgem Maria. Sua experiência 
de vida e de fé é que comprova essa devoção.

Participei de três audiências com o Santo Pa-
dre, o Papa Bento XVI. Palavras não traduzem 
a emoção que é estar junto do Sucessor de Pe-
dro, a quem o próprio Jesus confiou sua Igreja. A 
grandeza desse homem está, além de sua enorme 
sabedoria, na sua simplicidade e simpatia. Sem-
pre com um sorriso no rosto, acolhendo a todos 
com os braços abertos e o carinho de um pai, gen-
til e amigo.

A primeira audiência aconteceu no dia 20 de 
junho, na Sala Paulo VI, na catequese semanal 
das quartas-feiras. Ao final da catequese, o Santo 
Padre, falando em português fez menção explícita 
aos fiéis da Arquidiocese de Campinas dirigindo-
nos uma bênção especial. Nessa audiência, no 
momento dos cumprimentos, o Papa se alongou 
na conversa com Dom Gilberto. Quando disse que 
tinham a mesma idade, Dom Gilberto Lhe disse: 

“sou mais velho, nasci dois meses antes”. O Papa 
e os que acompanhavam se divertiram muito com 
o diálogo.

No dia 30 de junho, participamos da audiência 
papal com os novos metropolitas, na Sala Paulo VI. 
Fui acompanhado de minha irmã Maria do Carmo 
e do Monsenhor João Luiz Fávero, que puderam 
cumprimentar pessoalmente o Papa. Chamou-me 
a atenção a energia e disposição do Santo Padre 
que, cumprimentou um a um dos metropolitas e 
seus acompanhantes.

No dia 29 de junho, às nove horas de Roma, o 
Papa presidiu a Celebração na qual eu e mais 43 
Arcebispos de todo o mundo, recebemos o Pálio, 
insígnia entregue aos Metropolitas e que é usada 
sobre os paramentos durante as celebrações litúr-
gicas realizadas na Província Eclesiástica. No iní-
cio da cerimônia, proferimos um juramento no qual 
nos comprometemos a sermos “sempre fiéis e 
obedientes” à Igreja Católica, ao Papa e aos seus 
legítimos sucessores. Em seguida, o Papa impôs 
o Pálio sobre os ombros de cada um de nós.

Louvado seja Deus pela vida do Santo Padre!
Louvado seja Deus pela Igreja que está em 

Campinas, com todos os seus filhos e filhas!
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Audiência papal com os novos metropolitas, na sala 
Paulo VI, em 30 de junho. Bento XVI, Dom Airton e Mon-
senhor João Luiz



LITURGIA

O Concílio Vaticano II e a Liturgia 

Todos os setores da Igreja são 
convidados, hoje, a refletir 
sobre o Concílio Vaticano II 

que completa 50 anos, desde que 
foi convocado por João XXIII, em 
1962. De fato, esse acontecimento 
foi marcante e provocou mudan-
ças profundas no modo de com-
preender a Igreja e sua atuação no 
mundo. Nascem dele uma nova Te-
ologia, uma nova Espiritualidade, 
uma nova Pastoral e também uma 
nova Liturgia (nova aqui no sentido 
de renovada, revista, atualizada). 
O primeiro documento haurido do 
Concílio foi a “Sacrosanctum Con-
cilium” (04/12/1963), que trouxe as 
orientações para a vida litúrgica da 
Igreja, aplicadas até nossos dias.

Sabemos que uma mudança 
desse porte não acontece de 
um dia para o outro; é resul-
tado de um processo históri-
co. Da mesma forma que hoje, 
depois de 50 anos, ainda não 
vivenciamos tudo o que o Con-
cílio (e em particular a SC) 
nos propôs, assim também a 
Reforma Litúrgica encontra no 
Vaticano II sua institucionali-
zação, ou seja, é fruto de muito 
trabalho, reflexão e experiên-
cias ousadas que aconteceram 
antes dele e que não deixaram 
de ser criticadas por quem 
era contrário a qualquer tipo 
de mudança na vida da Igreja.
Pois bem, o que a Igreja oficia-

liza no Concílio a res-
peito da Liturgia tem 
início com o chamado 
Movimento Litúrgico, 
iniciado na Europa, 
no final do século XIX. 
As ideias desse Movi-
mento foram sendo 
confirmadas por Pio 
X, Pio XII e se consoli-
dam no Vaticano II. 
Então, quais são elas? 

Por Cônego José Luís Araújo
Pároco da Paróquia Santa Isabel e Diretor da Faculdade de Teologia 
e Ciências Religiosas da PUC-Campinas
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Concílio Vaticano II



Dentre muitas outras, eu diria duas 
em especial. A primeira, a cons-
tatação de que a Liturgia era 

compreendida apenas nas suas dimen-
sões estética e jurídica e assim era vis-
ta apenas como um conjunto de normas 
(rubricas) com que a Igreja regulava 
as celebrações e ainda o conjunto dos 
atos externos do culto, ou seja, os ritos, 
muitas vezes vivenciados com pompa 
e elementos decorativos que dificulta-
vam a compreensão do verdadeiro sig-
nificado do Mistério celebrado, ou seja, 
a Páscoa de Cristo e a Páscoa do povo.
Buscando corrigir esta distorção, já Pio 
XII, em sua Encíclica “Mediator Dei”, em 
1947, lembra que a correta compreen-
são da Liturgia está na justa compreen-
são do “exercício do sacerdócio de 
Cristo” e da Igreja como “Corpo Místico 
de Cristo”. Indo mais além, e na mesma 
perspectiva, a SC recorda a presença 
de Cristo na Liturgia (cf. nº7) e enfati-
za que a obra da salvação continua 
na Igreja, pela Liturgia (cf. nº6). Desse 
modo, podemos dizer que uma primei-
ra grande mudança trazida pelo Vati-
cano II foi em relação à compreensão 
da Liturgia, enquanto culto da Igreja. O 
documento traz o conteúdo teológico 
daquilo que a Igreja realiza quando ce-
lebra a Liturgia. Passa-se, portanto, de 
uma visão periférica, para a essência 
mesmo do ato de celebrar; atinge-se o 
seu significado mais profundo. É claro 
que para isso é preciso que haja nor-
mas, orientações; é preciso ainda que 
haja um rito válido, estabelecido pela 
Igreja; do contrário, cada qual faria a 
sua maneira. O rito nos dá identidade. 

E por se tratar de um ato sagrado, de 
culto, não pode ser banalizado, feito de 
qualquer jeito, sem nenhum esmero. 
Estes aspectos são mediações, recursos 
humanos para o encontro com o Sagrado.
Uma segunda mudança significativa 
está na forma de celebrar, ou seja, os 
anos de engessamento da Liturgia vivi-
dos no segundo milênio do cristianismo 
foram, aos poucos, impedindo a partici-
pação dos fiéis, de tal forma que a mis-
sa era celebrada pelo padre, de costas 
para a assembleia, enquanto o povo re-

alizava seus atos de devoção pessoal, 
com rezas do terço ou outras orações 
piedosas. Assim sendo, não havia par-
ticipação, mas ia-se assistir à missa.
Podemos dizer que essa preocupação 
perpassa todo o documento sobre a 
Liturgia, e tudo o que se propõe nele é 
em vista da participação da assembleia, 
sujeito da celebração. De fato, lemos que 
“as ações litúrgicas não são ações priva-
das, mas celebrações da Igreja...” (nº26). 
Não é por acaso que o documento in-
siste na participação ativa, plena, cons-
ciente e frutuosa (nº 11, 14, 30, etc.). 

LITURGIA

“Podemos dizer que uma 
primeira grande 

mudança trazida pelo 
Vaticano II foi 
em relação à 
compreensão 

da Liturgia, enquanto 
culto da Igreja”
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Para isso, admite a lín-
gua vernácula (nº36), 
pede a revisão dos li-

vros litúrgicos (nº25), in-
siste na formação litúrgi-
ca de padres e leigos(as) 
(nº17,19), mostra a ne-
cessidade de uma Pastoral 
Litúrgica nas Paróquias, 
Dioceses (nº41,43).
Hoje, a partir dessas ori-
entações, um dos critérios 
para dizermos se uma ce-
lebração foi boa, é verificar 
se houve participação do 
povo, se a assembleia ce-
lebrou com o corpo, com 
a mente, com o coração, 
se houve diversificação de 
ministérios, e não tanto se 
os ritos foram realizados 
corretamente. Precisamos 
perceber se houve encon-
tro da assembleia (e de 
cada membro) com o Sa-
grado, se a comunidade 
fez a experiência do Misté-
rio, de Jesus Cristo, autor 
de toda Liturgia, se a ce-
lebração modificou a vida 
dos cristãos para que deem 
testemunho de justiça, de 
paz, de misericórdia no dia-
a-dia.
É importante observar 
que a Igreja não realizou 
uma reforma litúrgica sim-
plesmente pelo prazer de 
fazê-la ou porque o tempo 
passa, mas como lembra 
o documento SC nº21: “a 

Igreja deseja fazer quanto 
antes uma reforma litúrgi-
ca geral, para que o povo 
cristão aproveite melhor as 
riquezas de graça contidas 
na liturgia. Há, na liturgia, 
uma parte imutável, de ins-
tituição divina, e outras su-
jeitas a modificações, que 
podem e devem variar no 
decurso do tempo, desde 
que apresentem aspectos 
menos apropriados à na-
tureza íntima da própria 
liturgia ou que se tenham 
tornado obsoletos”.

LITURGIA 

“A Igreja recebeu de 
Jesus a missão de 

anunciar o 
Evangelho e essa 
mensagem é de 

responsabilidade de 
todos os setores da 

Igreja”

Poderíamos ainda nos per-
guntar: as mudanças trazi-
das pela SC estão termina-
das? É claro que não, pois 
o mundo está em constante 
evolução e a Liturgia não é 
algo estático. Como revela 
sua etimologia, é ação, é 
movimento; pertence à or-
dem do “fazer”. 

O Beato João XXIII, papa que convocou 
o Concílio Vaticano II.
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Portanto, mudanças sempre 
serão necessárias, sem trair 
a tradição da Igreja e o verda-

deiro significado da celebração.
A Igreja recebeu de Jesus a mis-
são de anunciar o Evangelho e 
essa mensagem é de responsabi-
lidade de todos os setores da Igre-
ja, com suas pastorais e também 
está contida no testemunho de 
vida dos cristãos na sociedade. 
Mas, passa também pela Liturgia. 
Nossas celebrações são momen-
tos favoráveis de conhecimento 
e aprofundamento da mensagem 
de Jesus. Hoje, vivemos a era da 
comunicação, que a cada dia se 
impõe com maior rapidez. Diante 
deste mundo da tecnologia, da 
mensagem digital, dos meios de 
comunicação, faz-se necessário 
repensar nossa maneira de anun-
ciar o Evangelho. Não podemos 
prescindir da técnica, da mídia e 

de todos os meios que o mundo 
pós-moderno desenvolve, quan-
do eles se tornam instrumentos 
importantes para fazer chegar a 
todos a mensagem cristã. Para 
isso será preciso uma nova lin-
guagem, uma nova forma de co-
municação que ainda não são 
tão exploradas pelas nossas 
comunidades, ou muitas vezes 
se confundem com barulhos en-
surdecedores nas celebrações. 
É, na verdade, um desafio, é uma 
aventura que não podemos dei-
xar de enfrentar e realizar, sob 
pena de nos distanciarmos do 
mundo que precisa conhecer a 
Palavra de Deus ou de falarmos a 
nós mesmos. Tornar a mensagem 
cristã algo atraente às novas ge-
rações constitui-se, a meu ver, o 
maior desafio para a Igreja, e con-
sequentemente para a Liturgia.

LITURGIA  
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Abertura do Concilio



Terreno semeado e 
vida consagrada

Nos seminários, 
jovens encontram a 

formação necessária 
para a futura vida 

como padres
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Por Bárbara Beraquet
Com a colaboração de Camilla Godoy 
e Maristela Domingues

Durante o Concílio de Trento, 
no século XVI, a Igreja já 
enxergava a necessidade de 
os ministros católicos rece-

berem efetiva e substancial formação intelectual, 
humana, espiritual e pastoral para realizar sua 
missão. 
Assim, com esse propósito, surgiram os primei-
ros seminários. Do latim seminarium, que deriva 
de semen, seminis, ou seja, “semente”, os semi-
nários são como sementeiras, ambientes que ins-
piram e favorecem a formação dos jovens que 
encontraram, na vida religiosa, sua vocação. Papa João Paulo II

“Ser pároco do mundo 
significa que, 

independentemente de 
onde você se encontra, 

deve estar aberto à 
dimensão universal 

da Igreja”
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No sentido horário, a partir da 
esquerda: Marcel Fabiano, André, 
Claudiney e Carlos

Ao centro, 
Padre Luiz 
Antônio, 
Renato, à 
esquerda, e 
Antônio, à 
direita



Há tanto os seminários menores, 
para alunos mais novos que ainda 
não tem idade para cursar ensino 

superior, quanto os seminários maiores, que 
incluem os alunos que estão na última etapa de 
sua formação para o sacerdócio e que frequen-
tam o curso superior de Filosofia e Teologia. 
Na Arquidiocese de Campinas, há o Instituto 
Vocacional Propedêutico São José, coordenado 
pelo Padre José Eduardo Meschiatti, em que 
os jovens se preparam por um ano antes de 
ingressar nos seminários maiores. Há dois: o 
Seminário da Imaculada de Filosofia, que tem 
como reitor Padre Leonardo Henrique Piacente, 
e o Seminário da Imaculada de Teologia, que 
tem Padre Luiz Antônio do Canto Neto como 
reitor.
Para que essas pequenas porções de semente, 

lançadas à terra, germinem, responsabilidade 
e disciplina não podem faltar. Embora as faces 
jovens entreguem a pouca idade, a rotina dos 
meninos é regida por esses dois princípios. 
No Seminário Imaculada de Teologia, são 14 
seminaristas: Carlos Roberto de Oliveira Jesus, 
Amauri Ribeiro Thomazzi, Antonio Rodrigues 
Alves, Emerson Ginetti, Felipe Zangari Flor, Fer-
nando Marçola Neves, Luan Flávio de Oliveira, 
Maurício Inácio da Silva, Adilson José Ribeiro, 
André Ulisses da Silva, Claudiney Ferreira de 
Almeida, Marcel Fabiano Prado, Nilo Cavalcante 
de Oliveira Jr. e Renato de Moura Petrocco.
A agenda, exposta em um mural na sala da 
casa, sinaliza as tarefas e quem deve realizá-
las. Desde lavar a louça a regar as plantas, 
tudo é dividido pelos seminaristas, em comum 
acordo.
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Seminarista Antonio

Seminarista Adilson

Seminarista Fernando



Biblioteca: 
onde há barulho
Barulho, não exatamente; mas música, da 
prática diária de Maurício Inácio da Silva, 
que, entre prateleiras de livros, para abafar 
o som, dá notas nas cordas friccionadas do 
violino. Com Fernando Neves, Maurício é 
responsável pela biblioteca. Todas as tarefas, 
afinal, na casa, são divididas entre os semi-
naristas, na agenda já combinada por eles. 
O tempo é dividido entre oração, Laudes, 
Vésperas e Missas, aulas, convívio, es-
tudo e preparação de atividades pastorais 
nas paróquias. E, assim como o violino tem 
alma – a estrutura interna responsável pela 
vibração em todo o corpo do instrumento – a 
vida diária na casa vibra pelo chamado voca-
cional dos jovens que lá vivem e, diante de 
pequenos e grandes desafios, segue aben-
çoada. 
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Maurício toca violino na biblioteca

“Sem dúvida, os seminários 
e as casas de formação 

constituem um lugar privilegiado 
– escola e casa  -  

para a formação de 
discípulos e missionários”.
(Documento Final de Aparecida)



Comprometimento com o 
projeto de Cristo
Reitor do Seminário Imaculada de Filosofia há 
cerca de dois anos, Padre Leonardo Henrique 
Piacente explica que a função do reitor é a de 
auxiliar os seminaristas nos desafios cotidianos, 
mas, além disso, desfazer a ideia de que a 
vocação é algo enigmático. “Procuro mostrar a 
realidade do que é ser padre, ajudar os semi-
naristas a descobrir que o chamado de Deus é 
real!”, comenta.
Em 2010, o então reitor do Seminário, Padre 
Jeronymo Antonio Furian, foi nomeado pároco 
da Basílica do Carmo, já que Cônego Pedro 
Carlos Cipolini, à frente da igreja na época, ha-
via sido eleito Bispo de Amparo. A partir disso, 
Padre Leonardo recebeu o convite do já falecido 
Arcebispo Metropolitano, Dom Bruno Gamberini. 
O padre contava apenas 29 anos e, por sentir-
se muito novo para o papel, questionou Dom 
Bruno. “Mas sou um moleque ainda, jovem de 
idade e de padre”, relembra as palavras que 
usou.
Dom Bruno, no entanto, segundo conta o pa-

dre, com seu sorriso habitual, hoje saudoso, 
respondeu que não havia perguntado sua idade, 
mas, sim, se aceitaria a missão. Assim, o jo-
vem padre assumiu o Seminário, em primeiro de 
outubro daquele ano, juntamente com o serviço 
de Capelania do Templo Votivo do Santíssimo 
Sacramento - um pouco assustado, de início, 
mas muito confiante na graça de Deus e com o 
apoio muito próximo do bispo, na expectativa de 
realizar um bom trabalho. 
Atualmente, são 13 os seminaristas no Semi-
nário Imaculada de Filosofia. Há uma equipe 
formada pelo diretor espiritual residente, Padre 
Antônio Marcos Camargo, por psicólogo, diretor 
de estudos e professora de educação física.
Neste par de anos como reitor, Padre Leonardo 
acredita que é fundamental orientar os semina-
ristas a assumir a vocação responsavelmente. 
“Me sinto feliz e realizado. Em primeiro lugar, 
por responder a um chamado que a Igreja me 
faz. Em segundo lugar, por me ver capacitado 
para isso, ajudando os seminaristas”, diz o 
padre, completando: “Principalmente quando en-
contro jovens que tem disposição e clareza para 
assumir essa missão”.
“Nosso relacionamento é marcado pelo respeito, 
mas também é um relacionamento de muita 
confiança. Fico feliz por ver, neles, pessoas que, 
ainda jovens, querem se comprometer com o 
projeto de Cristo”, finaliza.
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Como nasce uma 
vocação?
É da vida cotidiana que surgem os apelos para 
todas as vocações. Como se diz popularmente, 
ninguém nasce padre. Para cada um, o pro-
cesso que leva ao encontro deste chamado é 
diferente. “Mais do que descobrir, acredito que 
foi um ‘escutar’ a voz de Deus chamando. Claro 
que não uma voz que surge do ‘nada’, mas da 
vivência em comunidade, no 
exercício de trabalhos pastorais, nas partici-
pações das celebrações e momentos litúrgicos. 
Foi na vivência da fé em comunidade e na 
comunidade que fui escutando esse chamado. 
Percebi um ‘quero mais’, algo especial no 
serviço a Deus na Igreja e para o povo”, relata 
Renato Petrocco, seminarista que cursa o quarto 
ano de Teologia. 
No entanto, “nem tudo são flores”. No primeiro 
momento, a família de Renato não se mostrou 
receptiva à ideia de que ele se tornasse padre, 
embora deixasse claro que o apoiava no que 
decidisse e que apenas desejava sua felicidade, 
conforme o seminarista conta. Com o ingresso 
no Seminário e o passar dos anos, os familiares 
tornaram-se os maiores incentivadores de sua 
escolha. “Posso dizer que hoje me animam e 
me ajudam a permanecer firme”, comemora.
Para Renato, o momento de deixar a casa e en-
trar para o Seminário é desafiador. “Deixamos o 
conforto de estar com nossas famílias e vamos 
para uma casa morar com pessoas que não 
conhecemos e nos propomos a ser ‘formados’. 
Muitas coisas em nós precisam ser mudadas e 
precisamos nos deixar conduzir pela ação do 
Espírito e por aquilo que a Igreja nos vai pedin-
do para o exercício do ministério”, explica. 

Tempo propício
Segundo Padre Sávio Corinaldesi, secre-
tário nacional da Pontifícia União Mis-
sionária, o Kairós – palavra grega que 
significa tempo propício - do seminário 
deve ser aproveitado para que os futuros 
sacerdotes se sintam parte do povo e, 
com ele, sintam suas dores, principal-
mente junto àqueles que mais sofrem. 
“O tempo dos seminários, portanto, é 
oportuno para formar essa consciência 
missionária e de amor e pertença ao 
povo, àqueles que mais sofrem. O sacer-
dote deve ser amigo dos pobres, defen-
sor da justiça e sentir dor pelo sofrimento 
do povo”, disse, durante o encontro 
“Kairós da formação nos seminários em 
vista da Missão”, na 2ª Semana de For-
mação Missionária para Formadores de 
Seminário, que aconteceu na sede das 
Pontifícias Obras Missionárias (POM) 
em Brasília, de 28 de maio a 1º de junho 
passados.

“Foi na 
vivência da fé 

em comunidade e na 
comunidade que fui 

escutando esse 
chamado” 
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“Brincar” de ser padre 
O seminarista Felipe Zangari, no segundo ano 
de Teologia, rememora a infância em São Pau-
lo, quando morava a duas quadras da igreja e 
se via cativado pela vida de padre. “Uma das 
primeiras brincadeiras que eu tive quando cri-
ança foi ‘rezar missa’. Pegava uma camiseta do 
meu pai como túnica, uma gravata como estola 
e brincava na mesa da sala de casa, com bola-
cha e suco”, revela.
Seus pais tinham uma participação muito ativa 
na comunidade e os padres da paróquia es-
tavam sempre em sua casa, participando de 
almoços e conversas. 
“Foi nesse clima que eu nasci e assim foi até 
mesmo nos primeiros anos da nossa mudança 
para a cidade de Valinhos, em 1990. Mas eu 
fui crescendo e o foco foi mudando. Na escola, 
desenvolvi um trabalho de jornal laboratório, e 
eu tinha uma paixão por ouvir notícias no rádio 
– essa paixão eu absorvi do meu pai. Isso me 
motivou a estudar comunicação. Fiz jornalismo, 
me formei, trabalhei depois de formado... E aí, 
com 23 anos, em 2007, já com um bom início 
de carreira na profissão, depois de um período 
de reflexão e oração, percebi que seria impor-
tante revisitar aquele desejo de infância”, fala. 

Riscos e recompensas
Na opinião do seminarista Felipe, muitas vezes, 
a rotina da formação coloca os futuros padres 
em uma condição de recolhimento – necessária, 
como ele aponta - para o estudo e cultivo da 
vida espiritual. Isso, para Felipe, cria o risco 
de desligar o indivíduo dos acontecimentos do 
mundo, da história e da vida das pessoas. Além 
disso, há o perigo, de acordo com o seminarista, 
de transformar a ação ministerial em algo que 
não ressoa no cotidiano das pessoas ou, ainda, 
que o “nosso apostolado não tenha raízes na 
vida comum dos nossos irmãos e irmãs”.
Atento aos riscos, Felipe acredita, contudo, que 
a escolha pela vida sacerdotal tem, como resul-
tado, a tranquilidade de coração que vivencia 
depois de um bom encontro ou de uma ce-
lebração bem preparada. Essa tranquilidade, 
ele enxerga como sinal de que o esforço empe-
nhado teve sentido verdadeiro e de que a mão 
de Deus conduz as ações de quem coloca sua 
esperança n’Ele. “A segunda recompensa é o 
carinho, a gratidão das pessoas pelo trabalho 
que vamos fazendo, apesar das nossas limi-
tações. Tudo isso se une a partir da certeza, 
que a fé nos traz, de que essa obra que aqui na 
terra vamos edificando tem como sentido final a 
garantia da vida futura que, em Cristo, conquis-
tamos e somos chamados a propagar”, afirma.
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O Fundo de Apoio aos Seminaristas é uma inici-
ativa do Movimento de Apoio Espiritual e Mate-
rial à Pastoral Vocacional e aos Seminaristas da 
Arquidiocese de Campinas. Ele existe com o ob-
jetivo de apoiar os seminaristas com uma ajuda 
mensal, destinada à manutenção de seus gastos 
pessoais, uma vez que a maioria deles vem de 
famílias que não dispõem de recursos financei-
ros para esse fim. O Fundo de Apoio conta com 
a colaboração de associados que contribuem 

Para o seminarista Renato, os 
frutos de sua opção de vida 
estão na caminhada em que se 

aprende a perceber a graça de Deus em tudo o 
que vive; graça que conduz e ilumina o jovem 
nos trabalhos pastorais, nos estudos, na vida 
comunitária e na vida espiritual. Para ele, é 
preciso estar aberto a perceber a ação de Deus, 
que nos torna e nos quer cada vez mais hu-
manos e capazes de estar a serviço das pes-
soas, da Igreja e do Reino. “Como diria Santa 
Teresinha, tudo é graça! E é essa graça que 
nos conduz e nos auxilia”, ressalta Renato.
Sobre seu futuro como padre, ele espera que 
seja simples: que ele possa ser fiel ao chamado 
que Deus fez no serviço a Ele, ao povo e à 
Igreja. “Minha razão de ser presbítero só encon-
tra fundamento se estiver a serviço de toda a 
Igreja. Mas, principalmente, dos irmãos e irmãs 
mais necessitados, dos pequenos, dos pobres. 
Espero que seja fiel ao Evangelho e responda, 
com minha vida, suas exigências, que são ra-

mensalmente com qualquer quantia. 
Para participar do movimento, procure a secre-
taria da  sua paróquia. Lá, você poderá ajudar 
preenchendo uma ficha e recebendo um carnê 
com 12 boletos ou através de depósito bancário. 
Também são aceitas doações espontâneas, de 
acordo com Luciana Aparecida Grandin Silva, 
tesoureira do Movimento, e Padre Luiz Antônio 
do Canto Neto, coordenador. 

dicais, mas que nos remetem cada vez mais à 
simplicidade de vida e humanidade de coração”, 
encerra.

Fundo de Apoio aos Seminaristas
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MOVIMENTO

Jubileu de OurO 
dO MOViMeNTO de 

CurSilHOS de CriSTANdAde 
NO brASil

O Movimento de Cursilhos de Cristandade 
(MCC) comemora neste ano o cinquen-
tenário de sua caminhada no Brasil. Este 

tempo especial de ação de graças foi marcado 
com uma participação no programa “Louvemos 
o Senhor”, transmitido pela TV Século 21, no dia 
15 de julho de 2012. 

Nesta oportunidade, abriu-se espaço para 
que sacerdotes e leigos, adultos e jovens, pu-
dessem dar seu testemunho de como o Cursi-
lho contribuiu para uma transformação em sua 
vida pessoal e familiar, motivando o seguimento 
de Jesus através da evangelização dos ambi-
entes e da participação nas pastorais da Igreja. 
O programa foi animado pelo Padre Delair Cu-
erva e muitos convidados deixaram sua men-
sagem aos cursilhistas durante todo o dia. Entre 
eles, estavam Adriano 

Lopes Mittestainer, Coordenador do Grupo E-
xecutivo Diocesano (GED) de Campinas, An-
tonio Carlos Medina, Coordenador do Grupo 
Executivo Regional (GER), Padre José Gilberto 
Beraldo, Assessor Eclesiástico Nacional Adjunto 
e Padre André Bordignon, Assessor Eclesiástico 
Diocesano. A programação encerrou-se com a 
Santa Missa, presidida por Dom Airton José dos 
Santos, Arcebispo Metropolitano de Campinas.

O MCC nasceu na década de 40 em Maiorca, 
Espanha, a partir de pequenos cursos realiza-
dos em preparação a uma peregrinação de 80 
mil jovens ao Santuário de Santiago de Com-
postela. Os resultados foram tão extraordinários 
que, em pouco tempo, esse projeto expandiu-
se por outras dioceses da Espanha e do mundo 
inteiro, com as bênçãos de seu patrono, São 

Paulo, Apóstolo.

O movimento chegou ao Brasil 
através de um grupo de sacer-
dotes da Missão Católica Es-
panhola apoiada por leigos es-
panhóis. O primeiro Cursilho 
foi realizado em Valinhos (SP), 
Arquidiocese de Campinas, na 
Semana Santa de 1962. A partir 
de então, o MCC espalhou-se 
por muitas dioceses adquirindo 
grande importância como ins-

Por Grupo Executivo Diocesano de Campinas 

Cursilhistas de Campinas e do Setor 
Vinhedo, Jovens e Adultos contaram 
como o MCC na Arquidiocese atua 
em suas realidades, ambientes e 
vidas
            



trumento de conversão de homens e mulheres 
que voltam à Igreja, ajudando na revitalização 
das pastorais da Igreja, colaborando com suas 
dioceses e paróquias, testemunhando o Cristo 
em seus ambientes.
 
O MCC nasceu no caminho, nasceu da cami-

nhada e permanece caminhando. Seu próprio 
nome alerta para esta dinamicidade: movimen-
to. Enquanto caminhamos, vamos conversando, 
partilhando experiências, avaliando a caminhada 
sem perder a esperança, na certeza que conta-
mos com a Graça de Deus e com a proteção de 
Maria, Mãe da Igreja, Estrela da Evangelização!

MOVIMENTO

É hora de celebrar! Motivados pela importância 
deste momento tão especial, as comemorações 
continuam. Por isso, em novembro será realiza-
do um grande Congresso Nacional do MCC, na 
cidade de Aracruz, no Espírito Santo. Mais infor-
mações em www.cursilho.org.br/jubileudeouro.

DECOLORES! Ultreia! Avante!
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Auditório, presente 
durante todo o dia

Celebração da Santa Missa presidida 
por Dom Airton José dos Santos, 
Arcebispo Metropolitano

Cursilhistas que participaram de muitos anos na con-
strução do MCC contaram como foram os primeiros 
anos do MCC em Campinas e sua participação na 
propagação do MCC para o restante do Brasil



O Apóstolo Paulo, em sua segunda Carta 
aos Coríntios, nos capítulos de 10 a 13, faz 
um relato de sua vida, mostrando a sua 

fidelidade ao Evangelho de Jesus Cristo e à Mis-
são que lhe foi confiada. Uma perícope da Carta, 
no capítulo 12, versículo 15, diz: “Quanto a mim, 
de boa vontade me gastarei e me desgastarei total-
mente em favor de vocês. Será que dedicando-lhes 
mais amor, serei por causa disso menos amado?”
O lema episcopal de Dom Eugênio Cardeal Sales 

foi escolhido por ele a partir deste trecho da Carta 
de São Paulo. E refletiu sua vida, dedicada com ab-
soluta fidelidade à Igreja instituída por Jesus Cristo 
e confiada a Pedro e seus sucessores. Fidelidade e 
entrega da própria vida ao serviço do povo de Deus 
são as características do apóstolo que acata a mis-
são de anunciar Jesus Cristo e seu Projeto de Vida.
Dom Eugênio foi nomeado Bispo da Igreja em 1º 

de junho de 1954, exercendo o ministério, portan-
to, por 58 anos. Foi Bispo Auxiliar e Administra-
dor Apostólico na Arquidiocese de Natal; em 1964 

Cardeal Eugênio Sales
Por Wilson Cassanti

Fidelidade 
e entrega da 
própria vida 
ao serviço 
do povo de 
Deus
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foi nomeado Administrador Apostólico e, depois, 
Arcebispo de Salvador, na Bahia, e Primaz do Bra-
sil; Cardeal, em 1969, pelo Papa Paulo VI e, em 
1971, nomeado Arcebispo do Rio de Janeiro.
Viveu, no seu episcopado, dois períodos mar-

cantes da história: o Concílio Vaticano II (1962-
1965), que trouxe uma profunda renovação pasto-
ral à Igreja; e o Golpe Militar no Brasil, no ano de 
1964, quando estava em Salvador.
Sob o impulso do Concílio Vaticano II, realizou, 

na quaresma de 1962, na Arquidiocese de Natal, 
uma campanha com o objetivo de arrecadar fun-
dos para as atividades sociais da Cáritas Brasileira, 
que foi chamada de Campanha da Fraternidade. 
Este foi o embrião para as Campanhas da Frater-
nidade que são realizadas desde 1964, há 48 anos, 
pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil - 
CNBB.
Foi um dos criadores, em 1970, em Natal, das Co-

munidades Eclesiais de Base, as CEBs, pequenos 
grupos de pessoas que se reúnem para refletir a 
própria realidade e, a partir da Palavra de Deus, 
transformar as situações de injustiça. São cha-
madas de Comunidades porque são formadas por 
pessoas que professam e mesma fé; são Eclesiais 

porque são grupos da Igreja; e são de Base porque 
são formadas por pessoas das classes populares. 
Com o advento da Teologia da Libertação, em 

1971, foi um dos maiores opositores ao engajamen-
to político partidário das CEBs, que lhe custaram 
inúmeras críticas e acusações de subserviência ao 
Regime Militar. Foi, porém, um grande defensor 
de refugiados políticos ao abrigá-los na Sede Epis-
copal do Rio de Janeiro e em imóveis alugados para 
este fim, mantendo-os até que conseguissem asilo 
político em outros países.
Exerceu vários cargos na Cúria Romana. O Papa 

João Paulo II o manteve como Arcebispo do Rio 
de Janeiro até a idade de 80 anos, mesmo tendo 
apresentado sua renúncia ao completar 75 anos. 
Quando o Papa aceitou sua renúncia, em 2001, 
continuou residindo no Rio de Janeiro e a exercer 
cargos no Vaticano.
Como todos os seres humanos, foi querido por 

muitos e criticado por alguns. Deus Pai, na sua 
infinita misericórdia, acolhe agora em seus braços 
esse filho amado que combateu o bom combate e 
“se gastou e desgastou” no trabalho de acolher e 
confortar os sofredores e excluídos.
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LEIGOS

IX Encontro Latino Americano e Caribenho das 
Comunidades Eclesiais de Base – CEBs

Com a graça de Deus 
e com ajuda dos/as 
irmãos e irmãs, tive 

oportunidade de participar do 
IX Encontro Latino-Americano 
e Caribenho das CEBs em San 
Pedro Sula, Honduras, entre 
os dias 16 e 21 de junho pas-
sados.  Fiz parte na delegação 
do Brasil, que participou com 
quinze pessoas: duas do Ama-
zonas, uma de Goiás, três do 
Ceará, dois do Mato Grosso, 
uma de Tocantins, três de São 
Paulo. Presentes também Dom 
Giovanni, bispo referencial das 
Cebs no Brasil, e Irmão Téo e 
Padre Marins, brasileiros que 
atuam na articulação internac-
ional.

Foi no contexto dos 50 anos 
do Concilio Vaticano II, dos 44 
anos da 2ª Conferência Epis-
copal Latino-Americana de Me-
dellín, de San Pedro Sula, Hon-
duras, que os 180 participantes 
deste IX Encontro vivenciaram 
uma relação fraterna com os 
irmãos e irmãs dos 17 países 
da América Latina e do Caribe, 
dos EUA e Filipinas, represen-
tados no Encontro. Foram dias 
de grande alegria pelo encon-
tro e reencontro, pelo estudo 
e aprofundamento dos temas 
sobre “as CEBs a Serviço da 

Justiça e da Paz”.
A grande preocupação per-

manece a constatação de que 
os nossos países continuam 
dominados pelo sistema neo-
liberal autoritário, com a ex-
pansão da criminalidade, o 

crescimento da desigualdade 
econômica e social; com a 
destruição da vida de milhões 
de pessoas e da criação. So-
mos países produtores e con-
sumidores de drogas, onde o 
crime organizado está gerando 
insegurança, onde a crescente 
omissão dos Estados está fa-
vorecendo para que as organi-
zações criminosas tenham o 
controle de territórios. Há tam-
bém o problema da migração, 
causa de muito sofrimento e 
discriminação, e desrespeito 
aos Direitos Humanos. 

Constatamos também que há 
uma destruição crescente do 
meio ambiente pela exploração 
irracional dos recursos natu-
rais. Há também a realidade de 
um mundo baseado na com-
petição, na progressiva apro-
priação privada da riqueza, 
tornando os bens sociais em 
meras mercadorias e de aces-
so somente aos que podem pa-
gar.  Mas, sem dúvida, os movi-
mentos sociais emergentes 
em muitos lugares, em todos 
os países, estão pressionan-
do para uma mudança dessa 
situação criando propostas al-
ternativas, fortalecendo víncu-
los comunitários, associações, 
conselhos de cidadania, sindi-
catos e partidos, tendo como 
meta assegurar projetos comu-
nitários e direitos coletivos.

Diante da realidade de morte, 
nos anima a esperança de 
uma sociedade que defenda e 
promova a vida digna. As Co-
munidades Eclesiais de Base 
são sinais e instrumentos na 
construção do Reino de Deus. 
Elas têm sua raiz em Jesus, 
no Evangelho da vida. Como 
Ele, vivem e sentem a dor dos 
pobres; como Ele, anunciam a 
Boa Nova aos pobres, a liber-
tação aos oprimidos, dando luz 

Por Izalene Tiene
Missionária do Regional CNBB Sul I 
 

“Diante da 
realidade de 

morte, nos anima a 
esperança de uma 

sociedade que 
defenda e 

promova a vida 
digna”
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LEIGOS

aos cegos e anunciando o ano 
de Graça do Senhor (Cf. Lc. 
4, 18-19). As Cebs unem a fé 
com a vida, porque são lugar 
de encontro com Deus e com 
os irmãos e irmãs, de encontro 
com o perdão de Deus e onde 
se compartilham a Palavra, a 
Eucaristia e se vive e aprofun-
da a espiritualidade de Jesus 
e sua proposta do Reino e da 
Mística.

As Cebs são expressão do 
projeto comunitário de Jesus, 
que se esforçam para viver 
sua identidade de Igreja. São 
comunidades ecológicas, que 
se esforçam para converter o 
modelo de desenvolvimento 
baseado na exploração da pes-
soa humana e da natureza, em 
um modelo fundado na digni-
dade da pessoa e no amor.

A presença e a participação 
dos jovens no encontro foi mui-
to significativa e esperançosa. 
Assim como a participação 
qualificada e propositiva das 
mulheres. Nossa espirituali-
dade foi enriquecida pelos mo-
mentos de oração enraizada na 
pluriculturalidade dos povos, 
que nos coloca o desafio de 
uma proposta evangelizadora 
intercultural.

Foram reassumidos os de-

safios e compromissos para 
os próximos quatro anos, até 
2016, onde haverá o X Encon-
tro no Paraguai: cuidado com a 
natureza, sumak kawsay (bem 
viver, bem conviver), com a mi-
gração, o fortalecimento das 
Cebs e a promoção dos jovens.

Aqui na Diocese do Alto 
Solimões, em comunhão com 
a Igreja de Campinas, que 
me enviou em missão, esta-
mos trabalhando para forta-
lecimento das Cebs existentes 
e iniciando, nos bairros mais 
carentes de políticas públicas, 
a organização de grupos para 
evangelização com os pobres.

Encontro estendeu-se de 16 a 21 de junho de 2012, 
em San Pedro Sula, Honduras.

Do Alto Solimões a Honduras na América Central!
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PEQUENINOS DO SENHOR

O Projeto “Pequeninos do Senhor” nas-
ceu na Paróquia Nossa Senhora das 
Dores, aqui em Campinas, a partir da 

preocupação com a Evangelização das crianças 
de 3 a 7 anos de idade. O objetivo era possibilitar 
a essas crianças uma oportunidade de encontro 
com o Senhor e de conhecimento do Evangelho. 
Um grupo de mães e catequistas se preocupou 
em criar uma proposta de evangelização para os 
pequeninos que são sempre queridos entre nós. 
E, como lembra Jesus, nós todos somos, também, 
chamados a tê-los sempre em nosso meio.

Ao acolher as crianças dessa faixa de idade 
durante as Missas nos finais de semana, nós 
também pudemos perceber que estávamos fa-
cilitando e atraindo a participação dos pais na 

vida da comunidade. Então percebemos a dupla 
dimensão desse projeto: por um lado, fazemos 
uma evangelização com as crianças, preparando o 
coração delas para um posterior processo de ini-
ciação cristã.  Fazendo isso, vamos plantando, no 
coração das crianças, as sementes do Evangelho, 
na esperança de ver frutificar estas sementes em 
bons frutos. E, por outro lado, nós também esta-
mos ajudando os pais, dando a eles tranquilidade 
para participarem da Santa Missa. 

O Projeto hoje está espalhado por muitas 
Paróquias de nossa Arquidiocese, por muitas 
cidades, pelo Brasil inteiro e até internacional-
mente!

Se você acredita no projeto “Pequeninos do Se-
nhor” e está preocupado com a evangelização das 
crianças, nós temos a oferecer esta experiência. E 
vale a pena! Nós, a Igreja e os pequeninos, todos 
acreditamos na força do Evangelho e na alegria 
do encontro com o Senhor que, desde cedo, vai 
transformando a nossa vida! ...

Mons. João Luiz Fávero 
Vigário Geral da Arquidiocese de Campinas, 

Pároco de Nossa Senhora das Dores e 
Diretor Espiritual da Associação 

Pequeninos do Senhor

Palavra da Igreja
“Vamos 

plantando, no 
coração das 

crianças, 
as sementes do 

eVangelho” 
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PEQUENINOS DO SENHOR

Olá amigos dos pequeninos,
Neste primeiro número, queremos apresentar a 

vocês a Associação Católica Pequeninos do Se-
nhor, que é formada por uma diretoria composta 
por doze mulheres leigas, profissionais autôno-
mas, mães e discípulas de Jesus, dedicadas a esta 
obra de Deus, que evangeliza crianças de 3 a 7 
anos durante as Missas, nos finais de semana. Já 
temos o projeto implantado em várias Paróquias 
do Brasil e além fronteiras nacionais.

Neste caderno, queremos trazer para vocês as-
suntos relacionados à evangelização dos pequeni-
nos no dia a dia da criança e da família, e mostrar 
como podemos caminhar com eles, de mãos da-

das com Jesus, ensinando-lhes as virtudes cristãs.
Esperamos que nossas dicas aos pais e cate-

quistas, e nossos esforços na evangelização dos 
pequeninos tragam muitos frutos para a socie-
dade e para a Igreja, e que, em diversos campos 
eles possam ser colhidos por muitos e saboreados 
por Deus.

Um abraço fraterno e boa leitura... : )

Rachel Lemos Abdalla 
Fundadora e Presidente da Associação 

Católica Pequeninos do Senhor

Quem faz o caderno Pequeninos do Senhor

Rachel Lemos Abdalla e Fabíola Romano Rocha 
de Assis
Direção Espiritual: Mons. João Luiz Fávero
Colaboração Psicopedagógica: Daniela Frattini 
Colla e Debora Corigliano
Colaboração Pedagógica: Beatriz Maria Miranda 
Ferreira
Contato:
19 2121.0444
contato@pequeninosdosenhor.com.br
www.pequeninosdosenhor.com.br

Escreva para o Pequeninos do Senhor

Envie o seu depoimento ou conte-nos a sua 
história vinculada ao Projeto Pequeninos do 
Senhor! E se quiser dar alguma sugestão ou 
fazer alguma crítica, encaminhe para o nosso 
endereço de email: 
contato@pequeninosdosenhor.com.br

Com certeza sua mensagem será lida e nós lhe 
responderemos! 

O Projeto Pequeninos do Senhor 
está completando 15 anos!

Estamos em tempo de festa!
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Campinas
Nossa Senhora das Dores - Cambuí 
Divino Salvador
Imaculdo Coração de Maria
Frei Galvão - Barão Geraldo
Nossa Senhora Auxiladora
Nossa Senhora Auxilio à Humanidade - Comuni-
dade N.S. Aparecida
Nossa Senhora da Evangelização
Nossa Senhora de Guadalupe 
Nossa Senhora do Carmo
Nossa Senhora do Rosário
Sant’Ana 
Sant’Ana - Souzas
Santa Cruz
Santa Inês
Santa Isabel - Barão Geraldo
Santa Tereza D’Avila

São Benedito
Santo Cura D’Ars
São Jerônimo Emiliani
São José
São José Operário
São Marcos, O Evangelista 

Hortolândia
Nossa Senhora Aparecida - Comunidade N. S. da 
Libertação

Sumaré
Santa Clara de Assis
Santa Terezinha
São Miguel Arcanjo

Vinhedo
Nossa Senhora de Lourdes

Conheça as Paróquias da Arquidiocese de Campinas que tem Pequeninos do Senhor

Atividades do 
Pequeninos do 
Senhor/ Arquivo 
gentilmente 
cedido
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PEQUENINOS DO SENHOR

É com muito amor e sentimento de filhas 

que nos lembramos do Mons. José An-

tonio Moraes Busch (+2010) como um 

pai que acolheu o Projeto Pequeninos 

do Senhor na Paróquia Nossa Senhora das Dores 

em 1999, quando buscamos um lugar na Igreja 

de Campinas para iniciar as atividades com os 

pequeninos nas Missas.

O Concílio convida todos os leigos a que se unam 

a Jesus Cristo cada vez mais intimamente, sin-

tam como próprio o que é d’Ele (cf. Fil 2,5) e se 

associem à Sua missão. Foi a partir deste convite 

na natureza, dignidade, espiritualidade, missão 

e responsabilidade dos leigos, aqui no caso, 12 

mulheres dedicadas a evangelizar os pequeninos, 

os preferidos de Jesus Cristo que o Padre Busch 

acolheu a proposta do Projeto.

Esta mensagem ele escreveu  em agosto de 

2009, 10 anos após a implantação do projeto na 

Paróquia Nossa Senhora das Dores.

James Heckman é economis-
ta, formado em Princeton, 
docente na Universidade de 

Chicago e ganhador do prêmio 
Nobel de Economia. O foco de 
suas pesquisas é econômico e visa 
a oferecer indicações com bases 
científicas para planos e projetos 
de política pública.
Uma indicação bem fundada 
refere-se à educação, crucial para 
o verdadeiro desenvolvimento 
e avanço de um país. Fato cons-
tatado: tentar incutir em adoles-
centes um tipo de conhecimento, 
que deveria ter chegado a eles dez 
anos antes, custa 60% (sessenta 
por cento) mais caro. E ainda este 
aprendizado tardio nem sempre é 
tão eficiente. Por isso, habilidades 
cognitivas convencionais (como 
aprender a enxergar o mundo), 
assim como diversas capacidades 
(autocontrole, motivação e com-
portamento) precisam ser traba-
lhadas nas crianças desde os 3 ou 4 
anos de vida. Isso está relacionado 

ao sucesso na escola e, depois, ao 
mercado de trabalho.
As descobertas neste campo in-
dicam a importância das famílias 
que, adotando o hábito de conver-
sar com suas crianças, ou dar-lhes 
certos livros, conseguem grandes 
resultados.
Há números impressionantes 
cons-tatados. Por exemplo, uma 
criança de 8 anos, que recebeu 
estímulos cognitivos aos 3, con-
ta com vocabulário de cerca de 
12.000 palavras. Outra criança 
que não recebeu os estímulos pre-
coces, tem vocabulário de 4.000 
palavras. Neste exemplo percebe-
mos a limitação da segunda crian-
ça para aprender as estruturas da 
linguagem, necessárias ao aprendi-
zado de qualquer disciplina. Por 
isso, é mais caro para a sociedade 
educar os jovens, pois, é mais len-
to aprender muita coisa depois da 
primeira infância, além de outros 
fatores intercorrentes mais tarde.
Estes dados acima são preciosos 

para nós e para nossa Igreja re-
fletirmos e agirmos com relação 
à missão evangelizadora que Jesus 
nos confiou. Esta missão refere-
se também e especialmente aos 
pequeninos que serão os segui-
dores de Jesus, os discípulos e 
apóstolos de amanhã.
Temos aí uma boa indicação, se 
desejamos contar com grandes lí-
deres, influentes profissionais, que 
sejam cristãos e católicos com las-
tro profundo em sua formação e 
se tornem testemunhas de Jesus 
Cristo.
Em nossa, e já em muitas 
paróquias, agradecemos a Deus, 
às famílias e a tantas catequistas 
que integram com dedicação e en-
tusiasmo o serviço prestado aos 
Pequeninos do Senhor, desde os 3 
ou 4 anos de vida.
Deus seja louvado!

Padre Busch
Agosto de 2009

Nós, a Igreja e os Pequeninos
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Atividades do 
Pequeninos do 
Senhor/ Arquivo 
gentilmente 
cedido
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Todos sabem muito bem que as crianças, 
além de não pararem quietas - o que 
é próprio delas - não compreendem o 

sentido e nem a linguagem da missa. Por isso, 
a Associação Católica Pequeninos do Senhor 
desenvolveu um projeto que as acolhe com muito 
carinho desde bem pequeninas, numa linguagem 
adequada, para que elas também participem da 
missa, conheçam Jesus e compreendam as Suas 
mensagens.

O projeto Pequeninos do Senhor é um serviço 
de evangelização da Igreja Católica e acredita na 
importância da participação de ‘toda’ a família 
unida e reunida no ‘Dia do Senhor’, com pais e 
filhos de todas as idades, na  celebração da Eu-
caristia. Por isso, o projeto tem o cuidado de 
abrir um ‘espaço próprio’ para acolher as crianças 
dentro das Paróquias e Comunidades, durante as 
missas, nos finais de semana. Lá, elas vão ouvir 
as historinhas de Jesus, brincando e cantando! 
Fazemos isso em obediência à ordem de Jesus 
no Evangelho de Marcos 10,14: “Vinde a mim os 
pequeninos e não os impeçais, por deles é o Reino 
dos céus”.   

A Associação oferece, para todas as Paróquias 
interessadas, o Missal dos Pequeninos, que é um 
subsídio catequético-litúrgico para os catequistas, 

com a proposta de evangelizar a partir do Evan-
gelho do Domingo, de forma lúdica, adequada e 
apropriada à linguagem da criança. 

Se você gostou desta ideia e ela vem de encontro 
com a sua necessidade ou de alguém que você 
conheça que tem criança pequena; ou se o projeto 
Pequeninos do Senhor ainda não está implantado 
na sua Comunidade, divulgue-o na sua Paróquia, 
converse com o padre ou com uma pessoa res-
ponsável pela catequese. Informe que o Missal 
dos Pequeninos é oferecido, gratuitamente, para 
todas as Paróquias e está disponibilizado no site 
www.pequeninosdosenhor.com.br.

Mais de 50% das Paróquias da Arquidiocese de 
Campinas já têm o projeto Pequeninos do Senhor 
nas missas nos finais de semana, e já são mais de 
100 em todo o Brasil. 

Procure o Pequeninos do Senhor em uma dessas 
Paróquias e leve suas crianças para que elas façam 
a experiência da missa com outros amiguinhos e 
iniciem a caminhada cristã de mãos dadas com 
Jesus desde pequeninas.

Para mais informações ligue, de segunda a sexta 
feira, em horário comercial para 19-2121-0444, ou 
envie um email para contato@pequeninosdose-
nhor.com.br. Nós teremos uma alegria enorme 
em falar com você e poder atendê-lo pronta-
mente, também por email!

“O projeto tem o cuidado 
de abrir um ‘espaço 

próprio’ para acolher 
as crianças dentro das 

Paróquias e Comunidades, 
durante as missas” 

Pequeninos do Senhor: 
um modo diferente de Evangelizar
Rachel Lemos Abdalla

PEQUENINOS DO SENHOR
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O Pequeninos do Senhor acredita na im-
portância de caminhar lado a lado com 
Jesus para o crescimento da fé, desde 

pequenino. Entendemos que é no dia a dia que 
os pequeninos aprendem os valores cristãos e 
desenvolvem a sua fé na pessoa de Jesus Cristo, 
através dos exemplos que observam de seus pais 
e orientadores. Os sete primeiros anos de vida 
tratam de uma fase  fundamental da  existência 
humana e este é considerado o momento mais 
importante da formação do caráter, da perso-
nalidade, da afetividade e dos valores; momento 
em que a formação psicológica da criança é 
desenvolvida e todas as suas experiências vividas 
até então são assimiladas e servem de base para  
suas condutas durante  o resto da vida.

Mas como fazer essa 
caminhada cristã enquanto a 
criança está sendo gerada?

Tudo começa desde a concepção! O bebê está 
sendo formado nas entranhas de sua mãe, ou 
seja, no mais íntimo do seu ser, onde reside o 
Sopro Divino do amor, que está gerando esta 
nova vida. Neste tempo de formação, a mãe é 
responsável pelo desenvolvimento não só físico 
do seu bebê, alimentando-se adequadamente 
para que ele seja nutrido; mas, é responsável, 
também, pela nutrição emocional e espiritual que 
inicia-se neste tempo. A fé é algo que transcende 
o entendimento, mas que pode ser sentida e 

vivenciada desde a concepção do ser humano, 
pois a criatura é fruto do Criador e, portanto, 
fala e compreende a mesma linguagem. Por isso, 
rezar todos os dias para que o bebê ouça a voz 
de sua mãe e o seu louvor a Deus, faz com que 
ele também louve o Senhor por seu intermédio. 

A mamãe deve conversar muito com o seu 
bebê, contar a ele tudo o que ela vê, com os o-
lhos e com o coração, sobre as maravilhas feitas 
por Deus! Ela pode descrever a natureza; falar 
sobre as sensações de frio, de calor, de alegria, 
de esperança; contar como são as crianças e as 
famílias... mas, principalmente, falar do amor 
que ela sente pelo seu bebê e o quanto ele é 
esperado. O bebê, ao ouvir a voz da mãe, vai 
conhecendo o mundo, principalmente através da 
emoção que ela passa ao descrever o quê e como 
ela vê esse mundo. As primeiras sensações que 
o bebê percebe, a partir da voz da mãe, trazem 
segurança e confiança para ele e farão com que, 
durante a sua vida, também acredite naquilo 
que ainda não pode ver, mas que de fato existe, 
porque aprendeu indiretamente a ter fé, a espe-
rar para ver o que ainda não é visível aos olhos, 
mas que já pode ser sentido no seu coração. 

Esse exercício de conversar e rezar com o 
bebê deve acontecer também depois do nasci-
mento, pois, desta forma o vínculo entre a mãe, 
o filho e Deus, com certeza, será cada vez mais 
fortalecido. 

Como falar de Deus aos pequeninos 
desde a concepção

PEQUENINOS DO SENHOR

Rachel Lemos Abdalla com a colaboração da 
Psicopedagoga Debora Corigliano
(deboracorigliano@hotmail.com)
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Ninguém chega a lugar algum somente 
com instrução! É preciso dar passos, 
se deslocar a partir da vontade, da ne-
cessidade, da intuição e da instrução 

recebida. 
Todo catequista deve tomar a iniciativa de se 
aproximar do outro, incentivar no caminho e 
também fazer a cami-
nhada com os amigos 
e com os outros cate-
quistas no dia a dia, 
do mesmo modo como 
Jesus caminhou com 
os discípulos que iam 
para Emaús, levando-
os ao ápice do encontro 
com o próprio Deus na 
Eucaristia, e caminhar 
também de mãos dadas 
com os pequeninos, 
levando-os ao encontro 
da pessoa de Jesus Cris-
to a cada encontro.
Jesus não dava ins-
truções, Ele ensinava a 
viver. E é deste modo 
que o catequista pre-
cisa descobrir o outro, 
seja ele adulto ou cri-
ança, e entrar dentro 
do seu contexto de vida 
para que possa entend-
er as suas necessidades 
e fazer a diferença na 
caminhada junto deles.
No caminho de Emaús, Jesus escutou os dis-
cípulos para poder entender o que se passava no 
coração e na mente deles; demonstrou interesse 
pelas suas dificuldades e preocupações. Essa é a 
pedagogia de Jesus que precisa ser usada tam-
bém por nós.
O outro, no nosso caso os pequeninos, principal-

mente, precisam sentir o Amor de Jesus através 
da nossa aproximação verdadeira, a fim de que a 
confiança cresça e, junto com ela, também a fé, 
pois os ensinamentos de Jesus se encaixam em 
todos os tempos, lugares e pessoas.
Os pastores daquela época são, hoje, os cate-
quistas que zelam pela vida cristã do outro.

Prestemos atenção na 
passagem do Bom Pas-
tor em que Jesus diz: 
“Eu falo e elas me ou-
vem”. Qual era a me-
todologia de Jesus? 
Que didática ele usava? 
O Amor, a aproximação 
e a presença constante 
junto às suas ovelhas, 
que gera confiança, 
vida e liberdade. “Elas 
reconhecem a minha 
voz”. As ovelhas enxer-
gam muito pouco e 
nem por isso deixam 
de seguir o pastor, e vão 
até ele somente por ou-
virem a sua voz, assim 
como nós que também 
conhecemos muito 
bem a voz daqueles que 
amamos e confiamos. 
Espero que cada cate-
quista, ao seu modo, 
seja um discípulo 
caminheiro, que usa a 
mesma estratégia do 

Mestre: se aproxima do outro, o acolhe, sente 
afeto e o leva para junto de Jesus, afim de que 
juntos caminhem na mesma direção.

Aos catequistas Por Rachel Lemos Abdalla
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Adilce Mo-
reira Bar-
bosa é 

Coordenadora do 
Projeto Piloto na
Paróquia Nos-

sa Senhora das 
Dores, desde 1999, 
que tem como 
Pároco Mons. João 
Luiz Fávero, em 
Campinas. Vinte 
voluntários tra-
balham no Projeto 
e de 35 a 40 crian-
ças participam se-
manalmente.

Pequeninos: Adilce, fale para nós como você con-
heceu o Projeto Pequeninos do Senhor e como se 
engajou neste voluntariado de evangelização de cri-
anças na missa. 

Adilce: Conheci o Projeto Pequeninos do Senhor 
pelo meu filho Enzo que participava do acolhimen-
to de crianças na missa. Me interessei pelo projeto 
porque acredito no chamado de Jesus e me senti to-
cada por Deus a servir às crianças, ensinando-as a 
enfrentar, com fé, as dificuldades quando adultas.

Pequeninos: O que você acha do Missal dos 
Pequeninos?

Adilce: Para mim, o Missal dos Pequeninos é, sem 
dúvida, uma cartilha, conhecimento para acrescen-
tar e aplicar com segurança. É importantíssimo e 
fundamental para ser aplicado no acolhimento para 
a evangelização das crianças na missa. 

Pequeninos: Você consegue sentir que o acolhi-
mento das crianças nas missas frutifica ações na vida 
delas? As crianças voltam para casa com uma men-
sagem cristã, semanalmente?

Adilce: Com certeza é uma doação feita com cari-
nho pra Jesus. Servir é uma bênção e acredito que são 
sementes que são lançadas aos poucos e regadas com 
carinho! As crianças nos encontram na rua e vêm 

nos cumprimentar, ficam felizes, e falam: eu vou na 
igreja, lembra?
Desde pequenas criam o espaço na vidinha delas 

sabendo que o domingo é o ‘Dia do Senhor’. 

Pequeninos: Existe algum fato curioso que gosta-
ria de contar? Com relação ao catequista, às crian-
ças, famílias, pároco ou a você mesma?

Adilce: Sim, muitos fatos aconteceram no decorrer 
destes anos. Como eu disse anteriormente, através 
de meu filho Enzo Daniel, conheci o projeto, e assim 
passei a ter a oportunidade de participar das missas 
e ser tocada pelo Espírito Santo de Deus. Assim fui 
movida a servir os pequeninos. Eu pedia a Deus uma 
vocação, algo que pudesse oferecer a Ele, e surgiu en-
tão a oportunidade de ser coordenadora do Projeto 
Piloto.
Acredito que o Projeto Pequeninos do Senhor exis-

ta para ser a semente no coração das crianças, para 
que elas sejam homens e mulheres de fé em Jesus, 
seguidores Dele e para terem uma intimidade e ver-
dadeira amizade com Ele.
Através do sorriso de uma voluntária que se chama 

Bia Ferreira e do colo acolhedor da tia Carmen Gon-
çalves – duas voluntárias tão sérias e tão devotas que 
acolheram meu filho e lhe ensinaram a rezar o Pai 
Nosso completo – senti segurança e paz em meu 
coração para deixar meu filho no acolhimento e 
também para que nós ficássemos mais próximos de 
Deus. Peço a Ele que muitas outras mães depositem, 
também, confiança no Projeto Pequeninos do Se-
nhor com seus voluntários tão abençoados. 

Pequeninos: Deixe aqui seu depoimento para 
aqueles que ainda não conhecem o ‘Projeto Pequeni-
nos do Senhor’.

Adilce: Para mim, o Projeto Pequeninos do Senhor 
é uma bênção divina para nossas crianças. Impor-
tante para que elas, ao se tornarem adultas, em seus 
momentos de fraquezas e inseguranças, possam en-
tregar a Deus seus medos e que, nas dificuldades, 
tenham a certeza e a confiança de que, na comuni-
dade, com Jesus, o fardo é leve e suave e, assim, che-
garem ao colo do Pai.

Como é ser Coordenador do Pequeninos do Senhor?
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Na hora de eleger democraticamente 
seu rei, as árvores tinham diante de 
si três candidatos, com seus atribu-

tos de poder: a oliveira (o sagrado, a bênção), a 
figueira (a fecundidade, a abundância) e a vinha 
(a vida). A eleição se faz à sombra de carva-
lhos (o divino ancorado sobre a terra) e cedros 
do Líbano (a força). Quem será ungido rei das 
árvores?

A Bíblia apresenta diversas parábolas. Livros 
inteiros são parábolas, como Jonas e Jó. Esta 
mashal está no livro de Juízes (Jz 9,7,-15). A 
oliveira, a figueira e a videira enxergam duas 
coisas nessa responsabilidade: a renúncia e a 
dominação que exercerão sobre os outros. Diz 
a oliveira: Iria eu renunciar ao meu azeite, com 
que se honram os deuses e os homens, para me 
balançar acima das árvores? Diz a figueira: Iria 
eu renunciar à minha doçura e aos saborosos 
frutos, para me balançar acima das árvores? Diz 
a videira: Iria eu renunciar ao meu vinho, que 
alegra os deuses e os homens, para me balançar 
acima das árvores?

Face à renúncia dos capacitados, todas as 
árvores dirigem-se a um espinheiro: Vem tu 
reinar sobre nós. Ele respondeu: Venham se 
abrigar à minha sombra; mas se não quiserem, 
saia fogo do espinheiro e devore os cedros do 
Líbano!

A sombra do espinheiro não é das mais efica-
zes para abrigar e proteger. É um frágil arbusto, 

do qual as pessoas se afastam com medo de 
se arranharem e que todos arrancam por ser 
menor e inútil. Ele não fornece óleo ou frutos, 
nem lenha ou madeira. Há três realidades espi-
rituais nessa parábola: grandeza, amor e luz.

Por Evaristo Eduardo de Miranda 
Ministro das exéquias, pai de um jovem com Síndrome de Down

UM ESPINHEIRO EM SUA VIDA

O maior não é sempre aquele que se imagina. 
“Os últimos serão os primeiros” (Mt 20,16). 
Os velhos, os enfermos, as pessoas deficientes 
mentais e físicas, aparecem como inúteis e 
frágeis, mas como o espinheiro, são capazes, 
a seu modo, de um fogo mais forte que nossas 
certezas. O amor se vive em primeiro lugar nas 
pequenas coisas, no chão de nossas vidas. “Na 
medida em que fores grande, humilha-te em 
tudo e assim encontrarás graça diante de Deus” 
(Sir 3,18). Deus sabe o quanto seus pequeninos 
parecem cobertos de espinhos por não serem 
como todo mundo. Somos convidados a nos 
colocarmos à sombra dos mais pequeninos, 
quaisquer que sejam seus espinhos. Por para-
doxal que possa parecer, os mais frágeis, em 
certas ocasiões, nos colocam sob sua sombra. E 
curiosamente, ela não esconde a luz, mas a filtra 
e só deixa passar o Essencial.

“O maior não é sempre 
aquele que se imagina” 
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No dia 18 de junho de 2012, ministrei uma pa-
lestra numa escola na periferia da cidade de 
Hortolândia. Para minha surpresa, estiveram 

presentes 350 jovens que cursam o ensino médio. Estes 
jovens estão se preparando para entrar na Faculdade. 
Fiquei perplexo ao ver tantos jovens reunidos, curiosos 
para saber como é a vida universitária.  

A reunião foi na quadra de esportes e estava um pou-
co escuro, não pude ver bem o rosto daquelas pessoas. 
Entretanto, pude sentir o desejo de aprender, de conhe-
cer e de descobrir coisas novas. 

Eles fizeram muitas perguntas e estiveram atentos a 
tudo o que eu dizia. Falei para eles que, para escolher 
bem a profissão, é preciso conhecer a si mesmo. Trata-
se de colocar em prática a velha frase do filósofo grego 
antigo chamado Sócrates: “conhece-te a ti mesmo”. 

O mais importante de tudo é a pessoa conhecer-se a 
si própria, penetrar no seu mundo interior e saber real-
mente qual é o seu dom, o seu talento. A pessoa que 
não conhece a si mesma dificilmente vai acertar na es-
colha da profissão. 

Não podemos escolher uma profissão por influência 
dos pais, amigos ou meios de comunicação de massa. 
Se quiserem ganhar dinheiro, precisam amar o que 
fazem: ganhar dinheiro é consequência do amor que 
se dedica a uma profissão. A meta é escolher bem a 
profissão de acordo com o seu caráter, sua identidade; 
o dinheiro vem com o tempo e o exercício amoroso da 
profissão.

Infelizmente, no mundo atual, muitos escolhem uma 
profissão pensando nas vantagens econômicas, mas 
esta postura pode ser negativa e a pessoa acaba nem 
sendo feliz, muito menos ficando rica. Também é pre-
ciso acertar na vida afetiva. Tenho encontrado muitas 
pessoas desencontradas, perdidas com dificuldades na 
vida amorosa. A vida amorosa é um elemento funda-
mental em nossa vida. Escolher bem o amor da sua vida 

Padre José Antônio Trasferetti
Doutor em Teologia e em Filosofia. Professor Titular da 
PUC-Campinas e Avaliador do INEP/MEC.

e acertar na profissão certamente são dois elementos 
constitutivos da vida moderna. A vida atual exige capaci-
dade de escolhas e discernimento moral. São muitas as 
possibilidades e ofertas. 

De um lado é ótimo, porque temos muitas opções, 
mas, de outro, é complicado, porque podemos errar e, 
se erramos, torna-se difícil depois para consertar.  En-
tão, se você está pensando em escolher a sua profis-
são, pense bem, faça uma grande viagem ao seu mun-
do interior e descubra o que realmente poderá te fazer 
feliz e realizado. 

Outro elemento da vocação é o desenvolvimento dos 
dons e talentos de uma pessoa. A vida religiosa numa 
comunidade oferece muitas possibilidades. Trata-se do 
espaço para você se desenvolver, doando seu tempo 
para o Povo de Deus. Deus nos deu talentos para serem 
compartilhados, divididos com os outros. O crescimento 
de uma pessoa se concentra sempre nas relações de al-
teridade, como muito bem teorizou o filósofo E. Levinas. 
Não perca tempo, coloque suas capacidades a serviço 
da comunidade e cresça ainda mais. E se você desco-
brir que Deus te chama para ser um religioso consagra-
do, também não perca tempo, procure o seu caminho, 
se apresente a algum padre, bispo ou religioso e fale 
sobre suas intenções. 

Neste caso, é preciso colocar em discernimento cons-
tante, preparando-se por meio dos muitos encontros 
vocacionais. Se você possuir realmente este dom, o 
seu caminho será de luz.  O mais importante é a feli-
cidade da pessoa. Cada pessoa humana, em sua sin-
gularidade, precisa realmente descobrir o seu interior e 
encontrar condições sociais, religiosas, educacionais e 
familiares para se desenvolver. É muito triste uma socie-
dade que não possibilita aos seus filhos um desenvolvi-
mento salutar e duradouro. Que Deus abençoe a cada 
um e que o caminho seja lindo!

e Vocação
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“Não perca 
tempo, 
coloque suas 
capacidades a 
serviço da 
comunidade 
e cresça ainda 
mais”
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Mensalmente, a Capela Nossa Sen-
hora da Boa Morte recebe apresen-
tações culturais, sempre no dia 30 

de cada mês, com entrada revertida à campa-
nha “Restauro da Capela Nossa Senhora da 
Boa Morte – Participe desta história”, que 
tem por objetivo sensibilizar a atrair a aten-
ção da população para o projeto de restauro do 
patrimônio e à bela história do santuário, que 
completa seus 140 anos.

 Os eventos são realizados por meio de parce-
ria com o SESC Campinas e com o Instituto de 
Saúde Integrada (ISI).

Alguns locais da Capela, como a fachada, te-
lhado e a sala do capelão, já podem ser admira-

dos pela população que passa pela Rua Padre 
Vieira, em Campinas. As futuras etapas do 
projeto constituem-se da recuperação da nave 
(salão para fiéis), do altar, do piso, das pinturas 
e do forro.

“As últimas fases são as mais caras, pois en-
volvem mão de obra refinada e artística para 
resgatar as pinturas originais tanto do forro 
quanto das paredes, hoje totalmente cobertas 
de tinta rosa e lilás”, esclarece Leide Mengatti, 
Diretora Executiva do ISI. 

Segundo a diretora, também proponente do 
restauro, os custos totais da obra de restau-
ração, prevista para durar 6 anos, serão de R$ 
12 milhões. O restauro conta com as doações 

Restauro da Capela 
Nossa Senhora da Boa Morte

Por Maristela Domingues
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Participe 
desta história

de fiéis. “A comunidade não tem se furtado a 
contribuir”, afirma Leide.

A Capela Nossa Senhora da Boa Morte é uma 
das maiores capelas construídas dentro de um 
hospital (centro de edificação da Santa Casa de 
Misericórdia de Campinas). Foi tombada pelo 
Condephaat em 1972 e pelo Condepaac em 
1988, tornando-se um importante patrimônio 
histórico de Campinas.

História
A Capela Nossa Senhora da Boa Morte foi 

construída entre os anos de 1871 a 1875, com 
doações do Barão de Monte Mor e idealizada 
pelo Padre José Vieira, que tinha como obje-
tivo prestar auxílio religioso aos doentes da 
Santa Casa de Misericórdia de Campinas.

Informações
Quem desejar ajudar o projeto de restau-

ração pode ir até a Capela Nossa Senhora da 
Boa Morte, localizada na Santa Casa de Mise-
ricórdia de Campinas, Rua Padre Vieira – Cen-
tro, ou entrar em contato pelo telefone (19) 
3231.1357.

Os horários de missas na Capela são:
Toda quarta-feira, às 09h00
Todo sábado, às 15h00.
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Por Bárbara Beraquet

Por Maristela Domingues

Terço dos Homens

Terço dos Homens na 
Arquidiocese de Campinas

Foi em 1991, na Paróquia Nossa Senhora das Graças e no 
comando de Olindo Gozzi, que surgiu o primeiro Terço dos Ho-
mens na Arquidiocese de Campinas. 
Quando ingressou na Paróquia, em 1952, Olindo percebeu a 
carência da participação dos homens em novenas e foi com o 
desejo de levar a reza a eles que fez nascer o Terço dos Homens. 
Inicialmente com quarenta homens, o Terço ganhou ao longo 
dos anos, diversos seguidores.
“A ideia foi minha, mas Maria, mãe de Jesus, me ajudou. Sou 
muito devoto a Nossa Senhora das Graças”, declara Olindo.
Atualmente, o Terço dos Homens não é rezado nas Paróquias, 
mas sim fora delas, nos bairros e comunidades, como Mis-
sionários. “Visitamos também famílias e comunidades que nos 
convidam a rezar o Terço dos Homens”, finaliza.
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U
ma porta que se abre para a oração: 
assim padre Dalmirio Djalma do A-
maral, pároco da Paróquia São Miguel 

Arcanjo, descreve o Terço dos Homens, que 
tem sido, como ele mesmo define, uma bên-
ção para a Paróquia.
No início de 2011, os primeiros grupos de 
Terço dos Homens na Paróquia, que fica em 
Sumaré, organizavam-se. A comunidade 
pioneira a reunir homens para que, juntos, 
orassem o Terço de São José, foi a Santo 
Antônio. Depois dela, outras se seguiram. 
Hoje, oito das 13 comunidades da Paróquia 
têm grupos de homens que, semanalmente, 
assumem este compromisso.
Padre Dalmirio conta que os próprios mem-
bros do terço se organizam e coordenam os 
encontros; aos padres da Paróquia cabe o 
acompanhamento e as orientações que se 
fizerem necessárias. 

“Quando nós entramos na igreja e vemos 
um ‘coro masculino’ é algo que parece um 
pouco estranho; ao mesmo tempo é grati-
ficante, porque, se esposo reza - a esposa 
já reza - mas se o esposo reza, a família se 
torna uma família de oração”, observa.
Inicialmente, o convite era para que os 
homens com certo espírito de atletismo 
participassem de uma partida de futebol 
após a oração do terço. “Hoje, o futebol é 
secundário”, destaca o padre. 

“a família se torna 
uma família de oração”
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“Padre Dalmirio falava muito do terço dos 
homens, aí eu senti no coração a necessi-
dade de a gente também estar em oração. 
Conversei com o padre de a gente também 
começar o terço dos homens na Comuni-
dade Matriz. Ele deu todo o apoio. A gente 
se emociona de ver as pessoas dando seus 
testemunhos durante o terço; são muitos e 
muitos”, revela Antônio Carlos dos Santos, 
conhecido como Toninho, que participa do 
terço na Comunidade Matriz.

Ao acompanhar os homens em oração, 
Padre Dalmirio ressalta a importância deste 
movimento, que está em sintonia com o 7° 
Plano de Pastoral Orgânica.
“Rezando o terço de São José, rezam aquilo 
com que se identificam: o ser pai, o acolher 
Deus, o ser responsável pela família; isso é o 
que traz o homem para a Igreja”, reflete.

“A gente se emociona de ver as 
pessoas dando seus 
testemunhos durante o terço; 
são muitos e muitos”
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pararam um lanche para acolhê-los, com 
chá de gengibre, bolo e pipoca, para aquecer 
o frio e incentivar este que é um exemplo de 
fé.
“Não se trata de separar homens e mulheres 
dentro da Igreja, mas, naquele sentido de a 
Igreja também, em sua dinamicidade, abrir 
as portas para quem está fora. Esta foi uma 
forma que encontramos de abrir a porta 
para os homens; muitos deles não participa-
vam da Igreja”, explica Padre Dalmirio.

em sintonia com o 
Sétimo Plano de 

Pastoral Orgânica

Maria de Souza Dias Miranda é uma das es-
posas dos homens que compõem o grupo da 
Comunidade São Pedro. Ela acredita que o 
terço estimula a amizade entre os membros. 
“Muitas das vezes, nós mulheres somos 
mais fáceis de ir à Igreja, mais do que os 
homens. Esse terço é muito bom, porque os 
homens têm um compromisso a mais com a 
Igreja uma vez por semana. É um compro-
misso com Deus, um compromisso com os 
irmãos”, diz, e brinca: “Eu fico feliz, porque 
ele é meio ‘preguiçosinho’, mas com o apoio 
dos outros ele começou a ir”. 
Mais de 200 homens, em diferentes comu-
nidades, participam do Terço dos Homens 
na Paróquia. No dia 22 de maio deste ano, 
parte deles se reuniu, muitos com seus fi-
lhos, na Comunidade São Pedro, para rezar. 
Na sala ao lado da igreja, suas esposas pre-
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O TERÇO ABENÇOADO DE

São José
Terço abençoado surgiu por iniciativa de Padre Luiz Roberto Teixeira 

Di Lascio, da Arquidiocese de Campinas
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Uma grande devoção e um grande 
amor para com o santo foram 
a motivação para que Padre 

Luiz Roberto Di Lascio criasse o “Terço 
Abençoado de São José”. Através de 
sua vivência e grande experiência pas-
toral, cresceu nele a vontade de realizar 
algo que motivasse os homens à oração 
pessoal, familiar e comunitária. “Eu vi 
no Terço Abençoado de São José uma 
saída, que dava ênfase à figura mas-
culina e a um modelo de oração. Usei a 
meditação do terço, instrumento de fácil 
compreensão, já difundido e praticado e 
criei uma oração própria”, explica.

Após três anos estudando e rezando 
o Terço, Padre Di Lascio passou a 
aplicá-lo nas paróquias, conduzindo 
as pessoas, em especial os homens, a 
alimentar a devoção a São José, santo 
dos homens e padroeiro dos operários, 
trabalhadores, chefes de família e da 
boa morte. “Foi e está sendo um suces-
so, pois os homens precisavam de algo 
que, principalmente, os motivasse e não 
fosse complicado”, diz.

Segundo o padre, os homens começa-
ram a rezar em pequenos grupos nas 

comunidades, nos locais de trabalho e 
nas famílias, fazendo o Terço Abençoa-
do de São José se propagar por diver-
sas cidades e estados. Hoje, somente 
no Nordeste são mais de trinta grupos 
de oração, além da presença em outros 
estados, como Minas Gerais, Bahia, 
Paraná e em muitas outras cidades do 
Estado de São Paulo. 

Atualmente, o Terço também está 
presente nos meios de comunicação, 
como rádio e televisão com os canais 
católicos, sendo rezado até mesmo nos 
condomínios, prédios e hospitais.

“O Terço Abençoado de São José é 
um instrumento de reunir fiéis, é um 
despertar da oração dos homens, pois 
estes voltaram a rezar na igreja, na 
família e na sociedade, graças às bên-
çãos e intercessão de São José”, de-
clara Padre Di Lascio. 

O Terço Abençoado de São José
Por Maristela Domingues

“Os homens 
começaram a rezar 
em pequenos grupos 
nas comunidades, nos 

locais de trabalho e nas 
famílias, fazendo o Terço 
Abençoado de São José se 

propagar por diversas 
cidades e estados”
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PASTORAL

A Pastoral da Pessoa Idosa tem por obje-
tivo garantir a dignidade e a valorização 
integral das pessoas idosas, através da 

promoção humana e espiritual, respeitando seus 
direitos, num processo educativo de formação 
continuada de suas famílias e de suas comu-
nidades, sem distinção de raça, cor, profissão, 
nacionalidade, sexo, crença religiosa ou política, 
para que as famílias e as comunidades possam 
conviver respeitosamente com as pessoas idosas.

Em entrevista, a coordenadora nacional da 
Pastoral, Irmã Terezinha Tortelli, conta que a 
Pastoral da Pessoa Idosa nasceu de um programa 
dentro da Pastoral da Criança, em 2004, e que, 
por isso, ambas as pastorais seguem a mesma 
metodologia: a capacitação de lideranças comu-
nitárias. Esses líderes voluntários visitam, em 
média, dez pessoas idosas vizinhas, acompan-
hando alguns indicadores. 

“Lutamos para um envelhecimento ativo e sau-
dável”, enfatiza. Antes da fundação, a Pastoral da 
Criança já vinha mantendo um programa cha-

Irmã Terezinha Tortelli, coordenadora 
nacional da Pastoral, pede a união de 

líderes, coordenadores e capacitadores 
de Campinas 

Reportagem: Wilson Cassanti
Cinegrafia: João Costa
Por Camilla Godoy e Bárbara Beraquet

Pastoral da Pessoa 
Idosa
Pastoral da Pessoa 
Idosa
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mado “Terceira Idade na Pastoral da Criança”, 
idealizado pela doutora Zilda Arns, já falecida, 
fundadora da Pastoral da Criança e também da 
Pastoral da Pessoa Idosa. Quando passava pelas 
dioceses, em contato com os líderes comunitári-
os, ouvia deles que, nas visitas familiares, sabiam 
como orientar as famílias sobre as crianças e as 
gestantes, mas encontravam também muitos 
idosos para os quais não estavam preparados a 
orientar. Assim, somando-se à escolha do tema 
da Campanha de Fraternidade 2003, “Fraterni-
dade e Pessoas Idosas”, foi natural que surgisse 
uma pastoral específica.

Na Arquidiocese de Campinas, a coordenação 
da Pastoral da Pessoa Idosa está sob a responsa-
bilidade de Lúcia Secoti. Ela recebeu Irmã Tere-
zinha para apresentar a Pastoral Arquidiocesana. 

Setor Imprensa: Quais são os grandes desa-
fios que a Pastoral da Pessoa Idosa enfrenta?
Irmã: Hoje, no Brasil, o governo e a sociedade 

brasileira, nós, como um todo, não estamos pre-
parados para o envelhecimento. Até pouco tem-
po, se dizia: “o Brasil é um país jovem”. Assim, 
acredito que o primeiro desafio mais impactante 
é tornar conhecida essa realidade do Brasil enve-
lhecendo. Como desconhecemos essa realidade, 
se desconhece quem são essas pessoas idosas, 
onde estão, como vivem, o que enfrentam. São 
muitos os desafios, principalmente no que diz re-
speito às pessoas mais fragilizadas. Acredito que 
esse é o grande desafio do momento.

Setor Imprensa: Como está vivendo o idoso 
no Brasil, hoje?
Irmã: Não há uma única resposta. Existe um 

desequilíbrio muito grande entre a população 
brasileira. Os que estão em boas condições finan-
ceiras estão relativamente bem; se estão bem de 
saúde, estão ótimos; mas se estão frágeis no que 
tange à saúde ou outra debilidade, também têm 
condições de assumir isso. A grande maioria, no 
entanto, mais empobrecida, enfrenta desafios 
muito grandes, no sentido de fragilidade, descui-
do mesmo, por parte às vezes de familiares. Mas 
não se põe a culpa na família porque, na verdade, 
falta preparo, condições e gente que cuide.
Setor Imprensa: Que mensagem a senhora 

deixa para a Arquidiocese de Campinas, prin-

cipalmente para a Pastoral que está se estrutu-
rando aqui?
Irmã: Vamos juntos fazer história, mantenha-

mo-nos perseverantes, fiéis nessa conquista de 
espaço cada vez melhor para as pessoas idosas. 
Há mais de 60 anos o Brasil está muito acostu-
mado a proteger a criança, a mulher gestante, o 
começo da vida e, como o Brasil não tinha essa 
realidade de poder envelhecer, a longevidade é 
um fato novo. É uma conquista também em nível 
de políticas públicas, de conscientização da infor-
mação e das próprias pessoas que envelhecem, 
que elas têm direitos e têm que conquistar esse 
espaço. A PPI (Pastoral da Pessoa Idosa) está se 
instalando, aqui na Arquidiocese de Campinas 
ela é nova, está apenas começando, mas no Brasil 
estamos com mais de 200 mil pessoas idosas 
sendo acompanhadas todos os meses. Digo para 
os líderes, coordenadores e capacitadores de 
Campinas: mantenhamo-nos unidos, perseve-
rantes e vamos continuar nessa luta, para que as 
pessoas idosas tenham vida, dignidade e espe-
rança.

Venha fazer parte desta rede de solidariedade às 
pessoas idosas na sua comunidade. 

Seja um líder comunitário. Participe!
Informações: 19 3794.4664 ou 3794.4650

E-mail: ppi.campinas@gmail.com
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ventude do Documento de Aparecida do CELAM 
e também do 7º Plano de Pastoral Orgânica de 
nossa Arquidiocese.

A ideia é capacitar permanentemente os gru-
pos de jovens de nossa Arquidiocese a promov-
er encontros criativos e envolventes.

O material
A Rede Brasileira de Centros e Institutos de 

Juventude lançou, fruto de uma pesquisa e um 
seminário de elaboração nacional em 2006, a 
Coleção Na Trilha do Grupo de Jovens, voltada 
para os encontros de jovens nos diversos es-
paços: escola, comunidade, universidade, zona 
rural, igrejas, entre outros. 

A Coleção propõe encontros organizados em 
“trilhas” para trabalhar de forma prática a for-
mação integral com suas dimensões e proces-
sos. É uma ferramenta a serviço do planejamen-
to do grupo a partir dos temas sugeridos pelos 

jovens.
Também é utilizado o 

Curso de Dinâmica para Lí-
deres. Trata-se de uma me-
todologia de capacitação 
de jovens desenvolvida pelo 
Centro de Capacitação da 
Juventude através da ex-
periência do padre Jorge 
Boran, que nos últimos 25 
anos assessora a Pastoral 
da Juventude em todo Bra-
sil.

Por Marciel de Oliveira Rocha
Sociólogo e Educador

Coordenador do Projeto 
Na Trilha do Grupo de Jovens

Desde o início do ano, os grupos de jovens 
da Arquidiocese de Campinas possuem 
um momento especial de troca de ex-

periências e capacitação, baseado nos materi-
ais mais modernos produzidos no Brasil sobre 
grupos de jovens.

Trata-se do projeto Arqui Campinas Na Tri-
lha do Grupo de Jovens, que a cada três meses 
reúne cerca de cinquenta jovens comprometi-
dos com a caminhada de seus grupos nas co-
munidades.
 
A inspiração

O projeto foi organizado a partir da busca de 
uma ação prática orientada pelos documentos 
Evangelização da Juventude da CNBB, orien-
tações sobre a revitalização da Pastoral da Ju-
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Cursistas do Na Trilha. Abaixo, dinâmica durante encontro



Os objetivos
- Capacitar líderes jovens a preparar e con-

duzir encontros de grupos de jovens;
- Divulgar a coleção para que chegue a todas 

as paróquias de nossa Arquidiocese;
- Animar os grupos de jovens a realizar en-

contros interligados que desenvolvam em cada 
participante as dimensões da formação inte-
gral;

- Incentivar jovens, dispostos a assumir um 
compromisso na comunidade, a criar grupos 
de jovens como espaços de formação integral;

- Oferecer a jovens recém-crismados e par-
ticipantes de movimentos de encontro uma 
proposta bem estruturada de continuidade, 
baseada em encontros semanais.

JUVENTUDE

Cronograma da 1ª etapa - 2012

O formato dos encontros
O projeto foi dividido em duas etapas: 2012 

e 2013. Cada livro da coleção Na Trilha dá o 
tema de um encontro. Os temas escolhidos 
para a etapa 2012 estão mais relacionados à 
vivência comunitária e para a etapa 2013 fica-
ram os temas que promovem uma integração 
com outras realidades.
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Fotos cedidas por Marciel 
Moura



JUVENTUDE

“Durante esse período, 
os participantes poderão 
trocar experiências pelas 

redes sociais twitter e 
facebook”

Já foram realizados dois encontros com 
resultados muito positivos, na visão dos 

próprios participantes:

“O Na Trilha está mexendo com a minha 
criatividade! A princípio eu achei que talvez 
veria muita coisa repetida, pois eu já tenho 
uma longa caminhada de PJ, mas me sur-

preendi. Só nestes 2 primeiros encontros eu 
tive base para montar diversos encontros 
com grupos de jovens. Além dessa mega 
ajuda com um dos maiores dilemas do 

coordenador do Grupo de Jovens: montar 
um encontro por semana, no ‘Na Trilha do 
Grupo de Jovens’ temos a oportunidade de 
conhecer muitas pessoas com um mesmo 

objetivo, pessoas com o jeito Pjoteiro de ser. 
Aqui conhecemos melhor como é o trabalho 
da Pastoral da Juventude, resgatamos seus 
valores e aprendemos a dar a importância 
devida. Uma vez me disseram que na PJ 

‘Quem a conhece se apaixona e quem não 
se apaixonou é porque não a conheceu!’. 
É verdade! E todo esse amor pelo ‘ser PJ’, 
reafirmado nos encontros do Na Trilha, é 

replicado no grupo de jovens em nossa co-
munidade. Agradeço aos organizadores por 
esta oportunidade e os parabenizo pela ini-
ciativa! E que venham mais encontros como 

este! Obrigada!”

Deidiane Pereira Prates - Membro do Grupo 
de Jovens JEAC (Jovens ao Encontro do Amor 

de Cristo) da Comunidade São Sebastião 
e Representante Forânea da PJ da Futura 

Paróquia Nossa Senhora da Piedade

A cada encontro são realizadas ofici-
nas sobre capítulos do livro tema, pre-
paradas antecipadamente pela equipe 

de monitores. Em seguida são partilhadas as 
propostas, dificuldades e reações dos partici-
pantes.

Os intervalos de três meses entre os encontros 
são fundamentais para realização dos encon-
tros dos subsídios nos grupos de jovens. Du-
rante esse período, os participantes poderão 
trocar experiências pelas redes sociais twitter 
e facebook.

http://twitter.com/natrilhacpsfacebook.com/
natrilhacampinas

No dia 19 de agosto último, o terceiro en-
contro desta etapa abordou a mística do grupo 
de jovens. Em novembro, será realizado o re-
tiro de encerramento desta etapa que será um 
Curso de Dinâmica para Líderes para os 60 
jovens que mais marcaram presença nos en-
contros.

Em 2012 será promovida a segunda etapa 
com os demais livros da coleção trilhas.
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Primeiro encontro do Na Trilha



Apoio e saudade
Os primeiros encontros foram realizados na 

Paróquia São Benedito graças à disposição e 
acolhida do padre Jorge Moura, que infeliz-
mente faleceu no mês de abril. No primeiro 
encontro ele motivou os jovens a participar da 
Jornada Mundial da Juventude e deu a certeza 
que o Rio de Janeiro, sua cidade natal, irá nos 
acolher muito bem.

Acompanhe
Mais sobre o Na Trilha você acompanha tam-
bém pelo link http://www.jmjcampinas.org.br

JUVENTUDE

Cronograma da 2ª etapa - 2013
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Padre Jorge Moura



O prédio, originalmente construído 
para abrigar um centro de formação 
para a educação dos futuros clérigos 

da região sul do país, como concebeu o bispo 
de Aparecida de então, Dom Lino Deodato de 
Carvalho, hoje acomoda tanto a sede da cúria 
metropolitana, como também uma área em 
que os seminaristas residem e recebem for-
mação e uma área reservada à hospedagem, 
com 75 dormitórios, amplos e confortáveis, 
para aqueles que visitam a cidade e o San-
tuário de Aparecida. 

A “pedra fundamental” do seminário imagi-
nado por Dom Lino foi lançada em 1894, mas 
a conclusão total da obra se deu em 1929. 
Erigia-se ali, em Aparecida, um prédio de 
beleza incontestável, possivelmente inspirado 
no francês Palácio de Versalhes. Mais de cem 
anos depois, neste ano que corre, durante a 
Solenidade de São José, em 19 de março, 
a Arquidiocese de Aparecida inaugurou a      

Uma joia 
centenária da 

Igreja no Brasil

Texto e fotos por
Bárbara Beraquet

Seminário Missionário 
Bom Jesus
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Dom Raymundo Cardeal Damasceno Assis recebe a 
equipe da revista Lumen na Pousada Bom Jesus.
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Pousada do Bom Jesus, que funciona em algu-
mas alas do Seminário Missionário Bom Jesus,  
após grande reforma. 

Mesmo antes da inauguração oficial, no en-
tanto, a pousada já havia recebido parte dos 
bispos que participaram da 49ª Assembleia 
Geral da Conferência Nacional dos Bispos do 
Brasil (CNBB), no ano passado.

A Pousada do Bom Jesus representou a ter-
ceira e última etapa das obras de revitalização 
do prédio. A  primeira etapa deste grande pro-
jeto foi realizada para acolher o Papa Bento 
XVI  e sua comitiva por ocasião da sua visita 
à Aparecida para inaugurar a  V Conferência 
Geral do Episcopado Latino-americano, em 
maio de 2007. O Santo Padre esteve hospe-
dado no mesmo dormitório onde, em 1980, 
o papa João Paulo II hospedou-se por uma 

tarde, em sua primeira visita apostólica ao Bra-
sil, quando esteve em Aparecida para sagrar 
a Basílica Nacional com o título de Basílica 
Menor.

Um ano após a visita do Papa Bento XVI, 
foi reiniciada a reforma da parte destinada 
à residência e formação dos seminaristas 
maiores,  entregue em 2010.  Dando con-
tinuidade ao projeto, foi iniciada a reforma 
da última parte do edifício que compreende a 
pousada.

 “O seminário é um edifício que tem um 
histórico de mais de 100 anos e que possui 
valor arquitetônico; é belo em sua construção, 
foi idealizado por um arquiteto brasileiro 
(Francisco Carlos da Silva) que fez seus estudos 
em Paris. Tem valor cultural: aqui se formaram 
muitos seminaristas que se tornaram sacer-
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Santuário de 
Aparecida, 
que recebe 
11 milhões de 
romeiros ao 
ano.



dotes. Outros descobriram que sua vocação 
não era o sacerdócio ordenado, voltaram ao 
mundo e desempenham atividades grandiosas 
na sociedade civil. Não podíamos deixar este 
seminário, que tem valor histórico, cultural 
e arquitetônico, ‘abandonado’. Por isso, re-
solvemos restaurá-lo”, explica Dom Raymundo 
Cardeal Damasceno Assis, Arcebispo de 
Aparecida e presidente da CNBB.

Para “realizar este sonho”, como diz o arce-
bispo, a Arquidiocese de Aparecida contou 
com o apoio de muitos empresários do Estado 
de São Paulo e com a ajuda de instituições 
ligadas à Igreja na Europa.

Agradecimentos à Dom Raymundo Damas-
ceno e à Catedral Viagens.

Conheça os roteiros da Catedral Viagens pelo 
www.catedralviagens.com.br

“Todo o edifício, hoje, do Seminário Bom Je-
sus está restaurado, com uma parte destinada 
à hospedagem – a Pousada do Bom Jesus -, 
uma parte destinada à formação dos futuros 
sacerdotes e outra parte destinada à admi-
nistração da Arquidiocese. Deste modo, neste 
grande prédio, demos três finalidades que 
estão em pleno funcionamento. É um marco 
para a cidade de Aparecida como também 
para o Vale do Paraíba. Sem dúvidas, um dos 
edifícios mais belos da região”, atesta Dom 
Raymundo. 
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Em 2007, o Santo Padre Bento XVI  e sua comitiva hospedaram-se no Semi-
nário por ocasião da V Conferência Geral do Episcopado Latino-americano. 
As instalações onde o papa esteve hospedado foram preservadas para 
visitação.

Um dos dormitórios amplos da Pousada, e a capela onde, durante a visita do papa, 
em 2007, Dom Raymundo concelebrou junto do Santo Padre.



Bote Fé na Vida
Sob a orientação e acolhimento do padre Thi-
ago Luziano Leite, os jovens da Arquidiocese 
de Campinas se reuniram em Elias Fausto 
para um dia de lazer e saúde: o “Bote Fé na 
Vida”. No dia 22 de julho, cerca de 500 pes-
soas, entre jovens, adultos, idosos e crianças 
tiveram a oportunidade de caminhar juntos 
pelas ruas da cidade, na mesma animação. 
O evento foi realizado nas dioceses de todo o 
país e teve como objetivo integrar o esporte, 
a saúde e a qualidade de vida, dando início 
aos preparativos para a JMJ Rio 2013.
Ao final da caminhada, o padre Haroldo 
Rahm, de 93 anos, e os participantes fizeram 
Yoga Cristã, que enaltece tanto a saúde física 
quanto mental e espiritual. O dia ainda teve 
dança e animação com Estância Divina e An-
cilla Domini, além de testemunhos e almoço 
no salão da Paróquia São José e Santa Missa 
ao final do dia.

JMJ Rio 2013

Por Mariana Ignácio

“A Jornada já começou. Agora é a nossa 
vez de receber a JMJ.”

Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do 
Rio de Janeiro

“Eu venho a essa contagem regressiva 
dizer a vocês que nós temos uma missão 

muito grande no mundo, a missão de fazer 
a palavra de Deus ser conhecida.” 

Padre Reginaldo Manzotti

“O Rio de Janeiro, o Brasil vai mostrar 
para o mundo a nossa alegria, a nossa fé, 
a nossa convicção. E é com muito prazer 
que a gente participa desse momento.”

Marcos Frota, ator

“Vocês têm o privilégio de ser a juventude 
da jornada do Rio de Janeiro. A jornada é 

de vocês.”
Dom Orani João Tempesta, Arcebispo do 

Rio de Janeiro

Eventos jovens iniciam a preparação para a 
Jornada Mundial da Juventude Rio 2013
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Padre Haroldo e jovens na 
caminhada

Santa Missa encerrou o dia



JMJ Rio 2013

“Para mim o Preparai o Caminho está 
sendo um grande simulado do que vai 
acontecer no JMJ Rio 2013. Fico feliz 

também em participar como voluntário, 
pois assim conseguimos mostrar o rosto 

jovem de Cristo.”
Filipi Peclat, voluntário

 

“Eu não sei como você chegou, mas eu sei 
que você sai transformado daqui. Hoje eu 

te convido a dar um passo na fé.”
Padre Ramon Nascimento, coordenador do 

Setor de Voluntariado

Preparai o Caminho
O evento realizado no Rio de Janeiro iniciou a 
contagem regressiva para a Jornada Mundial 
da Juventude (JMJ) no ano que vem. Entre os 
últimos dias 27 e 29 de julho, jovens católicos 
de todo o país, além de bispos e sacerdotes 
que, juntos, celebraram esta grande festa 
com pregações, celebrações, shows católicos, 
apresentações, testemunhos e muita ani-
mação tendo como palco o Maracanãzinho.
Nos três dias do Preparai o Caminho, Dom 
Orani Tempesta, Arcebispo do Rio de Janeiro 
e presidente do Comitê Organizador Local da 
JMJ, acolheu os jovens, motivando-os ainda 
mais para o evento que acontecerá no próxi-
mo ano.
O evento contou com a presença do Núncio 
Apostólico no Brasil, Dom Giovanni d’Aniello, 
do Arcebispo de Aparecida e presidente da 
CNBB, Dom Raymundo Cardeal Damasceno 
Assis, além de Dom Henrique, da Polônia, e 
Dom Antonio Francisco dos Santos, de Aveiro, 
em Portugal.
Não faltaram louvor e adoração. A animação 
ficou por conta de artistas como banda Amor 
e Adoração, Eliana Ribeiro, Luzia Santiago, 
Dunga, Tony Allysson, Adriana e a cantora 
argentina Athenas Vénica, além dos padres 
Reginaldo Manzotti, Antônio Maria e Robson 
de Oliveira.  Os jovens dançaram ao som de 
DJs e assistiram a apresentação do Unicirco, 
do ator Marcos Frota. 

Lo
go

 e
 a

rt
e:

 R
io

2
0

1
3

.c
om
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Hospital e Maternidade Celso Pierro

Em julho de 2011, a Associação Benefi-
cente Nossa Senhora da Esperança 
(ABNSE) foi legalmente constituída. É 

formada por um grupo de voluntários que se uniu 
para promover serviços assistenciais gratuitos 
para a comunidade e, em especial, para os pa-
cientes do Hospital e Maternidade Celso Pierro 
(HMCP) e seus familiares. Para cumprir com a sua 
finalidade, a Associação conta com o apoio de só-
cios voluntários, sócios contribuintes, doações e 
eventos, tudo para angariar recursos e subsidiar 
suas ações.   
Em atividade há dois anos, a Associação já ofe-

receu para os pacientes do Hospital materiais de 
higiene pessoal, vestimentas, um aspirador para 
traqueostomia, cadeiras de rodas, andadores, um 
computador, entre outros materiais. O trabalho hu-
manitário oferece acolhimento e acompanhamento 
aos pacientes. Os voluntários promovem também 
toda terceira segunda-feira do mês, o Dia da 
Beleza, com o corte de cabelos e limpeza 
das unhas. 
Nesse ano, em sintonia com a Campanha 

da Fraternidade, cujo tema é Fraternidade e 
Saúde Pública, a ABNSE, junto com a Co-
missão Arquidiocesana da Campanha da 
Fraternidade, Comissão Arquidiocesana da 
Pastoral da Saúde, HMCP e Pastoral Uni-
versitária organizaram o Fórum da Saúde 
para conscientizar a população sobre seu 
papel para promover a saúde. Na área da 
prevenção, a ABNSE junto com outros vo-
luntários e os acadêmicos das Faculdades 

de Enfermagem, Nutrição e Odontologia da PUC-
Campinas estão organizando Mutirões da Saúde 
na periferia das cidades da Arquidiocese de 
Campinas.  
Vale ressaltar que todo o Programa de Volun-

tariado foi acolhido desde o início por Dom Bruno 
Gamberini, em memória, que encorajou e incen-
tivou a formação do grupo. Este grupo de volun-
tários deu início à Associação Beneficente Nossa 
Senhora da Esperança.
Para conhecer a Associação e seus projetos 

acesse o portal www.hospitaldapuc-campinas.
com.br ou pessoalmente, na sala da Pastoral da 
Saúde, localizada dentro do Hospital ou na As-
sessoria de Imprensa e Comunicação Social, Av. 
John Boyd Dunlop, s/nº, Jardim Ipaussurama, 
Campinas-SP. Mais informações pelos telefones 
(19) 3343.8655, 3343.8332 e 3343.8554 ou pelo 
endereço eletrônico: abnse@yahoo.com.br. 

Por Hospital e Maternidade Celso Pierro
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Fotos cedidas por Hospital e Maternidade 
Celso Pierro

Acolhimento



Bazar Voluntário 

O Bazar Voluntário foi inaugurado no dia 16 de 
abril de 2010, com o Programa de Voluntariado 
do Hospital e Maternidade Celso Pierro antes 
de se tornar a Associação Beneficente Nossa 
Senhora da Esperança. O arcebispo emérito de 
Campinas, dom Gilberto Pereira Lopes, pre-
sente na inauguração, parabenizou a iniciativa 
do Hospital e fez uma bênção. “Esse trabalho 
demonstra o carinho com os pacientes”, res-
saltou.
Instalado ao lado do Vestiário dos Funcionários, 
o Bazar atende de segunda a sexta-feira, das 
9h às 14h, e conta com a participação dos vo-
luntários com Foco no Acolhimento e da Pasto-
ral da Saúde. 
O Bazar oferece produtos de qualidade com 
baixos preços; são várias peças artesanais, 
muitas delas confeccionadas pelos próprios 
voluntários. Os recursos arrecadados pelas 

vendas dos produtos são aplicados para os 
pacientes internados ou atendidos em ambu-
latório. 
Segundo a presidente da ABNSE, Irmã Eleanor 
Paloma, o bazar é uma união de atos de cari-
dade de quem trabalha, de quem doa, de quem 
compartilha da felicidade de uma pessoa ne-
cessitada que será beneficiada. Os voluntários 
que trabalham com dedicação têm a recompen-
sa de escutar Jesus falar no seu coração. “Eu 
garanto a vocês: todas às vezes que vocês fi-
zerem isso a um dos menores de meus irmãos, 
foi a mim que fizeram” (Mt 25,40).
As doações podem ser entregues no próprio 
Bazar ou na Assessoria de Imprensa e Comuni-
cação Social do Hospital. 

1ª Feijoada Beneficente

A 1ª Feijoada Beneficente realizada pela As-
sociação Beneficente Nossa Senhora da Espe-
rança (ABNSE) foi um grande sucesso. O obje-
tivo do evento, realizado no dia 6 de agosto de 
2011, no Giovannetti V, foi divulgar o trabalho 
da ABNSE junto à comunidade de Campinas e 
angariar fundos para a compra de cadeiras de 
rodas para os pacientes do Hospital e Materni-
dade Celso Pierro.
“Que as bênçãos de Deus sejam dadas abun-
dantemente aos que colaboraram direta ou indi-
retamente para realização desse evento. Con-
tamos com a generosidade de todos para os 
próximos e convidamos para que se unam no 
trabalho para o bem dos nossos irmãos e irmãs 
necessitados”, afirma a presidente da ABNSE.

Hospital e Maternidade Celso Pierro

CONHEÇA ALGUMAS AÇÕES DA ABNSE
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Pizza Beneficente

Em prol do Programa de Voluntariado do Hos-
pital e Maternidade Celso Pierro (HMCP), foram 
vendidas 250 pizzas, em 16 de abril de 2011. 
O valor arrecadado, R$ 1.100,00, foi revertido 
em benefício aos pacientes mais necessitados 
do Hospital. “Agradecemos a colaboração de 
todos que venderam, compraram e doaram 
pizzas e ajudaram pacientes que se beneficiam 
do resultado do Projeto Pizza Beneficente. Os 
voluntários nos mostram que, quando partilha-
mos algo, pousa nos nossos ombros a felici-
dade e nos deixa sorrir”, afirma a presidente da 
ABNSE, Irmã Eleanor Paloma. 
“Queremos convidar mais pessoas a colaborar 
nos Projetos que vamos organizar ao longo do 
ano. Ajudem-nos a transformar a sua doação 
em esperança para muitas pessoas. Pessoas 
passam nas nossas vidas, mas a alegria que 
nós partilhamos fica no coração”, completa 
Irmã Eleanor.    

2ª Dia da Pizza Beneficente 

A Associação Beneficente Nossa Senhora da 
Esperança, do Hospital e Ma-
ternidade Celso Pierro (HMCP), 
realizou, entre os dias 16 e 19 
de abril de 2012, a 2ª Pizza Be-
neficente. 

Os recursos arrecadados estão sendo utiliza-
dos para os Mutirões da Saúde que estão sen-
do realizados ao longo deste ano, como gestos 
concretos da Campanha da Fraternidade para 
que “a saúde se difunda sobre a terra”. 

2ª Feijoada Beneficente da 
ABNSE

A Associação Beneficente Nossa Senhora da 
Esperança (ABNSE) realizou a 2ª Feijoada 
Beneficente que captou recursos para a cons-
trução da Casa de Acolhimento aos familiares 
dos pacientes que vêm de longe do Hospital 
da PUC-Campinas. O evento aconteceu dia 
23 de junho, no Bar e Restaurante Casa Rio, 
em Sousas.  Foram momentos de alegria e de 
entrosamento tendo a certeza de que “Fazer o 
Bem nos Faz Bem”. 
“Acolher o próximo que necessita de amparo 
no momento muito difícil é ser solidário com 
o irmão e irmã que reflete o rosto do Cristo 
sofrido”, afirma a presidente da ABNSE, Irmã 
Eleanor Paloma.  

Hospital e Maternidade Celso Pierro

CONHEÇA ALGUMAS AÇÕES DA ABNSE
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Dom Gilberto Pereira Lopes, 
Arcebispo Emérito, durante Feijoada 
Beneficente



No dia 19 de maio de 2012, repre-
sentantes do governo da Arquidi-
ocese de Campinas, do Hospital 

e Maternidade Celso Pierro, membros da As-
sociação Beneficente Nossa Senhora da Es-
perança (ABNSE) e da Paróquia Jesus Cristo 
Libertador, reuniram-se para a bênção da cruz 

Hospital e Maternidade Celso Pierro

Casa de Acolhimento da ABNSE

em terreno da Arquidiocese de Campinas, lo-
calizado no Satélite Íris III.
Na ocasião, foi firmada a parceria entre a 
Arquidiocese de Campinas – particularmente a 
Paróquia Jesus Cristo Libertador – e a ABNSE, 
para o Projeto Casa de Acolhimento e Centro 
de Espiritualidade Nossa Senhora da Espe-
rança, por meio de contrato de comodato. 
A Casa acolherá parentes dos pacientes que 
procuram atendimento no HMCP, que não são 
da cidade e não têm local para se hospedar. 
“A Associação, com ajuda de parceiros e ben-
feitores, vai construir a Casa como um gesto 
concreto da Campanha da Fraternidade 2012 
cujo lema é: ‘Que a saúde se difunda sobre 
a terra’”, afirma a presidente da ABNSE, Irmã 
Eleanor Paloma. 
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Irmã Eleanor Paloma, da ABNSE, assina contrato 
de comodato

A partir da es-
querda: Diácono 
Sebastião de 
Abreu e Padre 
André Bordignon, 
da Paróquia 
Jesus Cristo 
Libertador; Mons. 
Roberto Franso-
lin, Ecônomo; Dr. 
Antônio Celso de 
Moraes, super-
intendente do 
HMCP; Mons. 
João Luiz Fávero, 
Vigário Geral; 
Irmã Eleanor 
Paloma, presi-
dente da ABNSE



Os Mutirões da Saúde realizados pela Asso-
ciação Beneficente Nossa Senhora da Espe-
rança (ABNSE) atende, gratuitamente, a popu-
lação das paróquias. A ação oferece verificação 
da pressão arterial, teste de glicemia, avaliação 
nutricional, orientações sobre o aleitamento 
materno e a higienização bucal, exame de 
vista, entre outras atividades. 
Estão envolvidos profissionais da área da 
saúde, alunos e voluntários. O evento é uma 
das atividades desenvolvidas pela ABNSE 
juntamente com a Paróquia Universitária Santo 
Tomás de Aquino, a fim de divulgar a Cam-
panha da Fraternidade 2012, cujo tema é 
“Fraternidade e Saúde Pública” e o lema “Que 
a saúde se difunda sobre a terra!” (Cf. Eclo, 
38,8). 
“O Mutirão da Saúde é uma forma de consci-
entizar a população de que todos nós temos 
o dever de promover a saúde, seja como um 
profissional que oferece seu tempo e talento 
gratuitamente, seja como um cidadão que é 
capacitado para prevenir a doença. O amor de 
Deus passa também pelas pessoas que parti-
lham a missão de Jesus para que todos tenham 
vida, e vida em abundância. (Jo 10,10). Venha 
participar conosco neste Mutirão que traz a 
vida!”, convida a responsável pela ABNSE e 
pela Pastoral da Saúde, Irmã Eleanor Paloma. 
Os Mutirões contam sempre com o apoio do 
Hospital e Maternidade Celso Pierro, da PUC-
Campinas, Escola Shalom-Centro de Enferma-
gem e da Paróquia Universitária Santo Tomás 
de Aquino.

Hospital e Maternidade Celso Pierro

DIA DA BELEZA

MUTIRÃO DA SAÚDE
 

CONHEÇA ALGUMAS AÇÕES DA ABNSE

Os voluntários da ABNSE realizam toda terça-
feira do mês o Dia da Beleza para os pacientes 
internados. Cabeleireiras prestam, volun-
tariamente, serviços aos pacientes, tais como 
cortar os cabelos e lixar as unhas das mãos. “A 
proposta é estimular a recuperação e melhorar 
a autoestima dos pacientes”, afirma a presiden-
te da ABNSE, Irmã Eleanor Paloma. 
A ação faz parte das metas de humanização 
da Associação. “Que Nossa Senhora da Espe-
rança interceda por nós e por todas as pessoas 
a serviço da vida”, completa Irmã Eleanor.
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Dia de 
Beleza



Hospital e Maternidade Celso Pierro
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Andadores  doados para a 
Fisioterapia do Hospital, adquiri-
dos com recursos do Bazar e dos 
eventos da ABNSE

Mutirão de Saúde é uma das atividades 

desenvolvidas pela ABNSE juntamente com a 

Paróquia Universitária Santo Tomás de Aquino



A escolha de uma profissão en-
volve paixão e decepção, 
por isso é preciso cautela na 

hora de escolher qual carreira seguir. 
A professora da Faculdade de Psicolo-
gia, Rita Khater, ressalta que a escolha 
profissional requer sempre muita re-
flexão. “O ideal é conhecer as opções 
e verificar quais se adéquam ao perfil 
da pessoa buscando conciliar as opor-
tunidades do mundo do trabalho com 
suas aptidões. Costumo dizer que essa 
escolha deve ser aquela que, quando 
a pessoa cita a profissão ou mesmo se 
imagina como um profissional dessa 
área, seu coração se manifesta com 
um sentimento gostoso de satisfação”, 
disse. 

Desde criança, o aluno do 1º ano 
do Curso de Direito, Jorge Henrique 
Alvarenga, foi desenvolvendo interesse 
pela área e, ao longo dos anos, perce-
beu que a identificação aumentava e 
obtinha mais confiança e certeza na 
hora da escolha. “Quando era ga-
roto, já possuía noções sobre as opor-
tunidades que o Direito proporciona. 
O que mais me chamou a atenção 
foi a Magistratura, e a partir daquela 
época venho sonhando com essa pos-
sibilidade”, contou o aluno que não 
encontrou dificuldades na escolha da 
profissão e teve grande influência dos 
pais por meio da literatura. 

Uma das formas utilizadas na hora 
de escolher a profissão é o teste voca-
cional. De acordo com a professora 

O Que VOCÊ Quer Ser?

Na hora de escolher a 
profissão, o jovem deve 
optar por algo de que 
goste

Por Elismere Machado
elismere.machado@puc-campinas.edu.br

PUC-CAMPINAS
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O estudante de Administração Leandro Pace



Rita Khater, os testes, de modo geral, 
não podem ser considerados instru-
mentos únicos e definitivos. Eles dão 
pistas de aptidões e interesses em 
áreas específicas, mas devem ser 
completados com uma boa orien-
tação. “Na orientação vocacional, 
o teste é mais uma ferramenta den-
tro de um processo mais complexo”, 
explicou.

Na experiência de Alvarenga, 
aluno de Direito, o teste acertou em 
cheio. As duas vezes em que fez o 
teste, Alvarenga teve exatamente o 
resultado que esperava. Já para o 
aluno do 3º ano do Curso de Admi-
nistração, Leandro Gonzalez Pace, 
o teste não acertou em sua escolha. 
Quando Gonzalez estava no 3º cole-
gial, não sabia qual profissão seguir. 
Depois de formado, começou a 
fazer cursinho e logo optou por fazer 
Design, pois gostava de desenhar. 

Ao final do curso, tudo mudou por 
questões financeiras e começou a 
trabalhar como vendedor em uma 
empresa de telecomunicações. 
“Nesse emprego, tive contato com 
o público e com o mercado, o que 
acabou ampliando minha visão e 
mostrando novos rumos a serem 
seguidos. Ao conversar com meus 
clientes, observei a carência de 
alguns na questão de flexibilidade 
para aceitar novas ideias, até mes-
mo quando mostrava redução de 
custo e aumento de praticidade. Foi 
quando decidi fazer o curso de Ad-
ministração, por ter a possibilidade, 
futuramente, em prestar algum tipo 
de consultoria para este tipo de cli-
ente”, contou.

DICA 

O filme “Sociedade dos Poetas Mortos” 
(1989) demonstra esse drama na adolescên-
cia. O professor John Keating, interpretado 
por Robin Williams, levou os alunos à reflexão 
do que é fundamental na vida: o amor, 
amizade, a paz, a dor e as desilusões. Para 
Keating, estudar para que nos tornemos 
advogados, engenheiros ou médicos é im-
portante, mas o que torna nossas existências 
válidas tem a ver com o espírito e com o 
prazer naquilo que se faz.

PUC-CAMPINAS
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O aluno de Direito Jorge Alvarenga

Fotos: PUC-Campinas
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