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MATÉRIA
Jornada Mundial da Juventude
Ide e fazei discípulos entre todas as nações! (cf. Mt 28, 19)

JMJ: Um sonho do coração de Deus
Tudo começou com um encontro promovido pelo Papa João Paulo II em
1984. Foi um encontro de amor, sonhado por Deus e abraçado pelos jovens.
Vozes que precisavam ser ouvidas e um coração pronto para acolhê-las.
A Jornada Mundial da Juventude (JMJ), como foi denominada a partir de
1985, continua a mostrar ao mundo o testemunho de uma fé viva,
transformadora e a mostrar o rosto de Cristo em cada jovem.
São eles, os jovens, os protagonistas desse grande encontro de fé,
esperança e unidade. A JMJ tem como objetivo principal dar a conhecer a
todos os jovens do mundo a mensagem de Cristo, mas é verdade também que,
através deles, o „rosto‟ jovem de Cristo se mostra ao mundo.
A Jornada Mundial da Juventude, que se realiza anualmente nas
dioceses de todo o mundo, prevê a cada 2 ou 3 anos um encontro internacional
dos jovens com o Papa, que dura aproximadamente uma semana. A última
edição internacional da JMJ foi realizada em agosto de 2011, na cidade de
Madri, na Espanha, e reuniu mais de 190 países.
A XXVIII Jornada Mundial da Juventude será realizada de 23 a 28 de
julho de 2013 na cidade do Rio de Janeiro e tem como lema “Ide e fazei
discípulos entre todas as nações” (Mt 28, 19).
As JMJs tem sua origem em grandes encontros com os jovens
celebrados pelo Papa João Paulo II em Roma. O Encontro Internacional da
Juventude, por ocasião do Ano Santo da Redenção aconteceu em 1984, na
Praça São Pedro, no Vaticano. Foi lá que o Papa entregou aos jovens a Cruz
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que se tornaria um dos principais símbolos da JMJ, conhecida como a Cruz da
Jornada.
O ano seguinte, 1985, foi declarado Ano Internacional da Juventude
pelas Nações Unidas. Em março houve outro encontro internacional de jovens
no Vaticano e no mesmo ano o Papa anunciou a instituição da Jornada Mundial
da Juventude.
A primeira JMJ foi diocesana, em Roma, no ano de 1986. Seguiram-se
os encontros mundiais: em Buenos Aires (Argentina – 1987) - com a
participação de 1 milhão de jovens; em Santiago de Compostela (Espanha –
1989) - 600 mil; em Czestochowa (Polônia – 1991) - 1,5 milhão; em Denver
(Estados Unidos – 1993) - 500 mil; em Manila (Filipinas – 1995) – 4 milhões;
em Paris (França -1997) – 1 milhão; em Roma (Itália – 2000) – 2 milhões, em
Toronto (Canadá – 2002) – 800 mil; em Colônia (Alemanha – 2005) – 1 milhão;
em Sidney (Austrália – 2008) – 500 mil; e em Madri (Espanha – 2011) – 2
milhões.
Além do fato de estar em outro país, com seus encantos turísticos, a
participação na Jornada requer um corpo preparado para a peregrinação e um
coração aberto para as maravilhas que Deus tem reservado para cada um. São
catequeses, testemunhos, partilhas, exemplos de amor ao próximo e à Igreja,
festivais de música e atividades culturais. Enfim, um encontro de corações que
creem, movidos pela mesma esperança de que a fraternidade na diversidade é
possível.

JMJ Rio2013 alcança público recorde de 3,7 milhões de pessoas em
Copacabana
Os resultados alcançados pela Jornada Mundial da Juventude (JMJ
Rio2013) superaram as expectativas, de acordo com Dom Orani Tempesta,
arcebispo do Rio de Janeiro e presidente do Comitê Organizador Local (COL)
da JMJ Rio2013. O público presente à Missa de Envio chegou a 3,7 milhões de
pessoas, seis vezes maior que o número de presentes ao primeiro Ato Central,
a Missa de Abertura (600 mil). O impacto econômico foi expressivo. Os
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visitantes desembolsaram R$ 1,8 bilhões, segundo números do Ministério do
Turismo. Os dados foram divulgados em coletiva à imprensa nesta terça-feira,
30.
No total, mais de 3,5 milhões de pessoas participaram da JMJ Rio2013,
que contou com eventos em Copacabana, Quinta da Boa Vista, Rio Centro e
em diversas paróquias da cidade. A cerimônia de acolhida do Santo Padre, na
quinta-feira, 25, reuniu 1,2 milhões de pessoas em Copacabana, enquanto a
Via-Sacra chegou a 2 milhões na sexta-feira, 26. Na vigília, cerca de 3,5
milhões de jovens estiveram na praia de Copacabana.
Foram 427 mil inscrições, de 175 países. Peregrinos inscritos com
hospedagens foram cerca de 180 mil, enquanto as vagas disponibilizadas para
hospedagem em casas de família e instituições chegaram a 356,4 mil.
“Nós vimos Deus agir. Deus atuou no meio de nós. Deus nos
surpreendeu. Foi muito além do que planejamos. Temos visto na História como
Deus tem atuado. Não tem outra explicação”, destacou Dom Orani.

Chegada dos simbolos 11/07/2013
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Vigilia dos Jovens Adoradores
http://www.rio2013.com/pt/
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Dia dos Pais – Homenagem a todos os pais, de
hoje e de sempre...
Dia do Pai, 19 de Março (em Portugal) ou Dia dos Pais, segundo domingo de
agosto (no Brasil) é a data comemorativa em que se homenageia a figura
paterna.
HISTÓRICO
Evoca-se como origem dessa data a Babilônia onde, há mais de 4 mil anos, um
jovem chamado Elmesu teria moldado em argila o primeiro cartão. Desejava
sorte, saúde e longa vida a seu pai.
Entretanto, a institucionalização dessa data é bem mais recente. Em 1909, nos
Estados Unidos, Sonora Luise resolveu criar um dia dedicado aos pais, motivada
pela admiração que sentia pelo seu pai, William Jackson Smart. O interesse
pela data difundiu-se da cidade de Spokane para todo o Estado de Washington e
daí tornou-se uma festa nacional. Em 1972, o presidente americano Richard
Nixon oficializou o "Dia do Pai" (Father's Day)
COMEMORAÇÂO
Segundo a tradição, nos Estados Unidos, ele é comemorado no terceiro
domingo de Junho. Em Portugal, o dia do pai é comemorado a 19 de Março,
seguindo a tradição da Igreja católica, que neste dia celebra São José, marido
de Maria (a mãe de Jesus Cristo) e pai adotivo de Jesus Cristo.
A data foi criada no Brasil por Roberto Marinho que implementou com o
objetivo de incentivar as vendas do comércio e, por conseguinte, o faturamento
de seu jornal, “O Globo”. No Brasil, é comemorado no segundo domingo de
agosto. Relata-se que o publicitário Sylvio Bhering propôs a primeira
celebração do Dia dos Pais no Brasil para o dia 14 de agosto de 1953, 3 dia
de São Joaquim, patriarca da família Bhering.

Fonte: http://pt.wikipedia.org/wiki/Dia_dos_Pais

7

Copa Do Mundo
As 64 partidas serão disputadas em 12 cidades brasileiras. São Paulo
receberá o jogo de abertura no dia 12 de junho de 2014, enquanto
Rio de Janeiro será o palco da 20ª final da história das Copas

Confira abaixo a tabela completa da próxima Copa do Mundo, que será
realizada no Brasil entre os dias 12 de junho e 13 de julho de 2014. As 64
partidas serão disputadas em 12 cidades do país (Belo Horizonte-MG, BrasíliaDF, Cuiabá-MT, Curitiba-PR, Fortaleza-CE, Manaus-AM, Natal-RN, Porto
Alegre-RS, Recife-PE, Rio de Janeiro-RJ, Salvador-BA e São Paulo-SP).

A cidade de São Paulo receberá o jogo de abertura no dia 12 de junho de
2014, enquanto Rio de Janeiro será a sede da final da 20ª Copa do Mundo da
história. O Comitê Executivo da FIFA confirmou a decisão proposta pelo
Comitê Organizador Local durante o encontro que aconteceu pouco antes.

No dia 6 de dezembro de 2013, a FIFA irá realizar o sorteio dos grupos da
Copa do Mundo na Costa do Sauípe, litoral norte da Bahia, e tabela definitiva
do mundial.
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http://pt.fifa.com/worldcup/matches/matchschedule.html
http://placar.abril.com.br/materia/confira-a-tabela-completa-com-as-partidas-da-copado-mundo-de-2014
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Espécies de Peixes
Conheça algumas espécies de peixes:
ÁGUA DOCE TROPICAL
Com um ambiente fácil de controlar, os aquários de água doce tropical devem
manter uma temperatura aproximada dos 25ºC, dependendo das espécies que
o habitam. Geralmente os peixes são coloridos, resistentes e pequenos sendo
fáceis de encontrar no mercado com uma oferta muito variada. Veja algumas
espécies:
Beta (Beta Splends) - O Betta é um bom peixe para aqueles que não tem
muito para demandar cuidados. Coloridos, de aquário comunitário e sem
necessidade de oxigenador, são resistentes e territoriais. Devem ser criados a
uma temperatura de 27ºC e pH de 7,0. Quando adultos atingem até 8 cm.
Plati (Xiphophorus maculatus) - Com sua origem na América Central, mais
precisamente México, Guatemala e Honduras, os Platis são peixes pouco
exigentes e sociáveis. Reproduzem-se facilmente em cativeiro e são ótimos em
comer algas filamentosas, sendo uma opção nos aquários para controlá-las.
Devem ser mantidos a uma temperatura de 20 a 30º e pH 7,2. Quando adultos
atingem até 6 cm.
Espada(Xiphophorus helleri) - Com sua origem na América Central, mais
precisamente México, Guatemala e Honduras, o conhecido peixe-espada
possuí esse nome devido ao órgão copulador do macho. São fáceis de manter,
sociáveis e pacíficos. Reproduzem-se facilmente em aquários e vivem na parte
superior do aquário. Possuem uma temperatura de 25º e pH de 7 a 7,2.
Quando adultos atingem de 10 a 12 cm, os machos, e as fêmeas, 11 cm.
Guppy - O Guppy é um dos peixes mais populares nos aquários. Os machos
são menores, mas também mais coloridos do que as fêmeas. A sua fama vem
principalmente das suas barbatanas caudais, enormes em relação ao tamanho
do corpo, que podem possuir vários padrões e diversas e espetaculares cores.
As barbatanas das fêmeas não são, proporcionalmente falando, tão grandes
nem tão atraentes como as dos machos. São peixes resistentes e muito ágeis,
nadam por toda a área do aquário, podendo apenas ser incomodados por
peixes mais ágeis que lhes mordem as barbatanas. Como são muito fáceis de
se reproduzir, são uma excelente espécie para os iniciados no hobby que
querem logo observar nascimentos no aquários.
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Disco - O Disco é um peixe achatado e redondo como um prato. A coloração
geral varia de alaranjado até azul-esverdeado, com oito barras verticais. Este é
um dos mais belos peixes. Atinge o tamanho de 20 cm. É um peixe que gosta
de andar agrupado e pode-se ter vários Discos em um aquário, pois toleram-se
bem entre si. Essa espécie pode ser encontrada em vários sítios do Rio
Amazonas.
Tetra Preto (Gymnocorymbus ternetzi) - Com sua origem na América do Sul,
mais precisamente Brasil, Paraguai e Bolívia, os Tetras são bons habitantes de
aquários comunitários. Pacíficos e sociáveis possuem cores mais metalizadas
e zonas transparentes. São rústicos, dóceis e gostam de aquários bem
plantados. Devem ser mantidos a uma temperatura de 24 a 26º e pH 6,5.
Quando adultos atingem até 6 cm.
Molinésia Preta(Poeclia Shenops) - Com sua origem no México e na
Colômbia, são peixes que gostam de aquários bem plantados e que se
reproduzem fácil nos aquários. Sua barbatana dorsal em forma de vela é sua
característica mais marcante. São peixes extremamente ativos e, muitas vezes,
agressivos entre si e com outros peixes menores. Preferem alimentos vegetais
e nadam na parte superior do aquário. Devem ser criados a uma temperatura
de 27 a 28º e pH de 7,2 a 7,5. Quando adultos atingem até 12 cm.
Coridora Albina (Corydora Aenus) - De origem brasileira, são peixes
excelentes para limpar o fundo do aquário. Tem como características principais
a boca voltada para baixo e bigode comprido. Podem ser colocadas em grupo
por serem sociáveis e pacíficas. Devem ser mantidos a uma temperatura de
24º a 26ºC e pH 6,8 a 7,4. Quando adultos atingem até 7 cm.
Coridora Paleatus (Corydora Paleatus) - Com sua origem na Argentina e sul
do Brasil, são muito parecidas com as outras espécies de sua mesma família,
pois também são excelentes em limpar fundo. Podem ser colocadas em grupo
e devem ser mantidos a uma temperatura de 24º a 28ºC e pH 6,7 a 7,4.
Quando adultos atingem de 5 até 8 cm.
Botia Palhaço (Botia Macracanthus) - Com sua origem na Tailândia, Malásia
e Java, são bons para aquários comunitários e agem como limpa fundo. Não
são fáceis de serem encontrados no aquário, pois são tímidos e noturnos, mas
é uma alegria poder alimentá-los. Possuem um comportamento pacífico e são
sociáveis com uma temperatura de 24 a 26ºC e pH 7,0. Quando adultos
atingem até 30 cm.
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Botia Painted (Botia Modesta) - Com sua origem na Tailândia, Vietnã e
Malásia, também são como as outras espécies de peixes da sua família, pois
são bons para aquários comunitários e agem como limpa fundo. Devem ser
mantidos entre 27º e 28ºC e pH 6,6 ou 6,7. Quando adultos atingem até 10 cm.
ÁGUA DOCE FRIA
Com um ambiente mais difícil de manter, os aquários de água doce fria
necessitam de filtros mais potentes que ocupam mais espaço do que os de
água quente, e os peixes também atingem tamanhos maiores. Muitas espécies
exigem plantas para facilitar a oxigenação da água, por esse motivo, é comum
o erro de pensar que os aquários de água fria são ideais para principiantes.
Dourado (Salminus Brasiliensis) - Com sua origem na América do Sul, o
peixe dourado é a espécie mais popular nos aquários de água doce fria.
Podem viver sozinhos ou em grupo e possuem um comportamento de
predador. São peixes de fácil acesso e com preço econômico. A temperatura
da água deve ser de 27ºC e pH 7,0. Possuem um comprimento variável,
podendo atingir até 100 cm quando adultos. Por ser um dos primeiros peixes a
ser domesticado, surgiram rapidamente várias outras espécies de peixes
dourado, sendo elas: Olho de Telescópio, Cauda de Cometa, Oranda e Pimpão
Olhos de Bolha, Shubunkin, entre outras.
Carpa (Cyprinus carpio) - Com sua origem na China e Pérsia, as Carpas são
bastante populares e alegram as águas com suas cores laranja, azul e amarelo
bem vivas. São uma boa opção para tanques, sendo peixes de maior
longevidade e muito resistentes. Pacíficos, podem viver em grupos. Devem ser
que varia entre 19º e 20ºC e pH de 7,2 a 7,6. Quando adultos atingem até 90
cm.
Dânio (Danio aequipinnatus) - Com origem na Ásia, são peixes de nado
muito rápido e resistente. Alguns vivem em temperaturas bem baixas, se dando
bem com temperaturas de 20ºC. Pacíficos, podem viver em grupo e quando
adultos atingem um comprimento de até 15 cm. Devem ser mantidos a uma
temperatura que varia dos 22º aos 28ºC e pH que varia de 6,8 a 7,4.
Dânio Tigre (Danio Pathirana) - Com sua origem na Ásia, mais precisamente
no Sri Lanka, o Dânio Tigre é um peixe pacífico e que pode viver em grupo.
Deve ser mantido a uma temperatura de 23ºC e pH 7,0. Quando adulto atinge
até 6 cm.
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Tanictis (Tanhicthys albonubes) - Com sua origem na China, estes peixes de
cardume são surpreendentemente pequenos para peixes de água fria.
Possuem belas cores e nado alegre. São resistentes e dóceis, podendo viver
em grupo por serem sociáveis e pacíficos. Sua temperatura varia entre 23 e
26º e o pH também varia entre 6,7 e 7,0. Quando adultos atingem até 4 cm.
Paraíso (Macropodus opercularis) - Com sua origem na China e leste da
Ásia, o peixe Paraíso é muito territorial e agressivo. Gosta de viver sozinho ou
com um companheiro do sexo oposto em aquários específicos. Suas cores
variam entre azul, amarelo, vermelho, laranja e os albinos mesclam tons de
branco, rosa e laranja. Deve ser mantido a uma temperatura de 23º e pH 7,0. O
máximo de comprimento que pode atingir é 10 cm.
Perca Sol (Lepomis gibbosus) - Com sua origem na América do Norte, foi
introduzida na Europa e devido à sua territorialidade não pode ser solta na
natureza. Por ser uma espécie agressiva na sua epoca de reprodução, exige
um aquário dedicado suportando uma amplitude térmica dos 5º aos 25ºC.
Quando adulto atinge até 20 cm.
Phoxinus(Phoxinus phoxinus) - Os Phoxinus são parentes das Carpas e
menos populares do que as outras espécies apresentadas. Esta espécie ronda
os 12 cm de comprimento.
Notrópis (Notropis lutrensis) - Muito apreciada pelos norte-americanos, é
muito conhecida devido à sua coloração púrpura. Quando adultos, com 8 cm
de comprimento, exigem aquários independentes.
Bótia de Rio Chinesa (Beaufortia Kweichowensis) - Esta espécie de peixe
gosta de águas mornas, preferindo temperaturas entre os 20 e 23º. Com uma
aparência única, os adultos chegam a até 6 cm de comprimento.
ÁGUA SALGADA
As espécies que vivem em água salgadas possuem exigências específicas, por
isso não são para principiantes. É aconselhável que se comece com peixes de
água doce, fria ou tropical e depois os marinhos, pois os peixes marinhos são
bastante sensíveis as alterações a qualidade da água. Veja algumas espécies:
ÁGUA SALGADA TROPICAL

14

Suas espécies são bastante coloridas, com características particulares. Este
tipo de aquário pode acarretar muitos custos devido ao material necessário e
ao elevado preço das espécies marinhas tropicais no mercado.
Asfur (arusetta asfur) - Suas espécies são bastante coloridas, com
características particulares. Este tipo de aquário pode acarretar muitos custos
devido ao material necessário e ao elevado preço das espécies marinhas
tropicais no mercado.
Borboleta Strigata (Carnegiella strigata) - Com sua origem no Brasil e nas
Guianas, a espécie é muito pacífica e sociável. São difíceis de manter em
cativeiro e exigem um aquário independente. Dóceis e calmos vivem na parte
superior do aquário. É aconselhável deixá-lo fechado. Devem ser mantidos a
uma temperatura que varia entre 25º e 28ºC e pH 6,5. Quando adultos atingem
até 4 cm.
Ocellaris (Amphiprion Ocellaris) - Sendo um dos peixes mais
comercializados no mundo, são pacíficos e é interessante mantê-los junto com
outro de mesma espécie. São peixes engraçados por natureza, devido à forma
peculiar como se movem dentro do aquário. Devem ser mantidos com a
temperaturas entre 20º e 25ºC e pH 8,5. Quando adultos podem atingir até 9
cm.
Peixe Leão - Apesar da aparência calma, esta espécie esconde veneno nos
espinhos. É agressivo e possuí de 20 a 30 cm de comprimento, sendo um
desafio para quem o estuda. Costuma preencher qualquer aquário com o seu
porte.
Dominó (Dascyllus trimaculatus) - Quando colocados em cativeiro, não
conseguem viver em grupo. Podem ser criados com facilidade, mas são
intolerantes a outras fêmeas. É considerado um peixe popular em aquários
marinhos tropicais. É uma graça quando pequeno, mas depois se torna um
tanque de guerra. É preto com manchas brancas e quando adulto atinge até 12
cm.
Alfosim de Bangai - São peixes resistentes com cores bastante atrativas.
Ainda relativamente desconhecidos, deixam viciados aqueles que resolvem
adotá-los. Fáceis de criar.
Yellow (Zebrasoma flavences) - Vive bem em todos os níveis e é fácil de criálo. O Yellow possui uma cor amarela que o distingue de todas as outras
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espécies. É relativamente fácil de manter, pois ele ocupa todo o aquário.
Quando filhotes, deve-se deixar o ambiente numa densidade baixa para evitar
a ação de parasitas. Pode ser encontrado na Oceania e Costa da Austrália.
Peixe Vaca - Considerado um peixe tímido, não possui escamas e sim duas
antenas ao estilo do caracol. Não deve ser colocado no mesmo aquário de
outros peixes, uma vez que libera toxinas mortais quando está sob ameaça ou
doente.
Moréia da Cauda Pintada (Macrognatus siamensis) - Com sua origem do
Sudeste Asiático, possuem um comportamento pacífico e uma boa
sociabilidade. A água deve ser mantida a uma temperatura de 27º e pH 6,8.
Quando adultos atingem até 25 cm.
Moréia de Fogo (Mastacembelus erythrotaenia) - Vindas do Sudeste
Asiático, são pacíficos e sociáveis. Devem ser mantidos a uma temperatura de
26º e água com pH 6,8. Quando adultos atingem até 46 cm.
ÁGUA SALGADA FRIA
Os aquários de água fria são mais raros e os peixes têm grandes dimensões,
necessitando de bastante espaço. Não podem ser mantidos em lagos como os
peixes de água fria doce, e os peixes geralmente têm cores mais apagadas do
que os peixes de água quente.
Naso (Naso Lituratus) - Esta espécie, que adora folhas verdes, pode ser
encontrada na Oceania e no Mar Vermelho. Deve-se evitar colocá-lo no mesmo
aquário com cirurgiões do mesmo tamanho, pois pode haver disputa pelo
território. Exemplares adultos podem ser comprados sem temor e é nesta fase
onde eles mostram toda sua beleza.
Potteri (Centropyge potteri) - Sendo um dos menores peixes do seu gênero,
o Potteri possui uma coloração muito viva e radiante e é um dos mais exigentes
com relação à qualidade da água. Varie sua dieta para manter sua coloração.
Quando adulto atinge até 10 cm.
Paru (Pomacanthus paru) - Uma espécie belíssima, porém um tanto quanto
agressiva com outros peixes-anjos, sendo assim não deve ser colocado na
inicialização do aquário. Alimenta-se de algas e é muito comum na costa
brasileira, conhecido pelos mergulhadores de "Frade". Quando adulto atinge
até 25 cm.
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Ciliaris (Holacanthus Ciliaris) - Alimenta-se de algas e não deve ser
colocados com outras espécies de peixes-anjos para não haver disputa de
território. Por esse motivo é considerado um peixe agressivo, porém muito belo.
Também chamado de "peixe-anjo-rainha", ao tornar-se adulto permanece
apenas com uma roda azul na cabeça e corpo amarelo. Quando adulto atinge
até 25 cm.
Sohal (Acanthurus sohal) - Esta espécie encontrada na região do Mar
Vermelho, ao longo de seu desenvolvimento, se torna cada vez mais colorido.
Antes de ser comprado, deve ser bem alimentado para assim poder ter um
bom crescimento. É uma das mais belas aquisições para ser criado em tanque
pelo seu maravilhoso colorido e majestade. Quando adulto atinge até 40 cm.
Centropigue Nacional (Centropyge acanthops) - Pode ser encontrado no
litoral brasileiro, sendo uma espécie muito exigente com relação à qualidade da
água. Adapta-se muito bem a ração floculada, algas e alimentos vivos. Um
peixe muito interessante para aquários comunitários. Quando adulto atinge até
8 cm.
http://www.wazlawik.com.br/index.php/peixes.html
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Dia dos Avos

Os idosos merecem respeito e consideração de todos

Os avós são pessoas ligadas a nós através de laços consanguíneos,
pois são os pais dos nossos pais.
Assim, cada pessoa tem quatro avós, sendo uma avó e um avô paterno
e uma avó e um avô materno.
Os avós merecem consideração e respeito, pois já viveram muito,
possuem grande experiência de vida e podem transmitir muitos ensinamentos
a todos de sua família. Por isso, ganharam uma data especial, para que fossem
homenageados, o dia 26 de julho, que é mais conhecido como o dia da vovó.
O surgimento e criação dessa data foi em homenagem aos avós de
Jesus Cristo, Joaquim e Ana, cujas pequenas informações aparecem no
evangelho de Tiago. Registros históricos mencionam que em 1889, na cidade
de Jerusalém, foram encontrados os túmulos onde Joaquim e Ana foram
enterrados.
No dia da vovó podemos fazer várias programações para distraí-los,
além de se tornar uma diversão para a família, como: fazer um passeio num
parque, assistir a um filme do gosto deles, fazer uma reunião de família onde
todos possam expressar seu amor e carinho pelos mesmos, etc.
Além disso, oferecer lembrancinhas e presentes para agradá-los
também é uma forma de mostrar que são amados e que recebem
consideração. Os objetos a serem oferecidos devem estar de acordo com as
idades e os interesses dos avós, para não ficarem guardados. Normalmente
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gostam de perfumes suaves, cremes, sabonetes, pijamas ou camisolas de
malhas confortáveis, roupões de banho, chinelos que acondicionem bem os
pés, sapatos baixos e confortáveis com solado antiderrapante, dentre vários
outros.
Os idosos também gostam muito de ser ouvidos. Quando encontram
pessoas que lhes dão atenção, gostam de relembrar os tempos passados, da
época em que eram jovens e contar casos engraçados e interessantes.
Hoje em dia existem leis que favorecem os idosos, isso é questão de
respeito com os mesmos e devemos acatá-las. Assim, os idosos têm o direito
de entrar na frente das filas, não pagam passagens de ônibus, possuem vagas
especiais em estacionamentos, dentre outros. É muito justo que isso aconteça,
pois seus corpos já não são mais capazes de suportar o cansaço que pessoas
mais novas conseguem.

Por Jussara de Barros
Graduada em Pedagogia
Equipe Brasil Escola
http://www.brasilescola.com/datas-comemorativas/dia-vovo.htm
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Aconteceu
CEI Jardim São Francisco
Aniversariantes de Julho
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CCA Carlos Marighela
Apresentação SASF São Rafael II

03/06 – Vitrine Social – CRAS São Mateus, exposição do Projeto Conviver Brincando, realizado
pelos atendidos do CCA.
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Atividade em sala, realização de fantoches Turma Tarde Crianças
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26/06 – Visita a Estação da Luz e Museu da Língua Portuguesa
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27

28

06/07 – Tarde Cultural do CJ São Francisco no CEU São Rafael

10/07 - Teatro municipal de São Paulo
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11/07 – Museu do Futebol

30

31

12/07 – Festa Junina com famílias e atendidos – Esse dia foi muito gratificante conseguimos
reunir as famílias dos atendidos apresentando os brinquedos que realizaram em atividades
com o tema do projeto “Jogos Cooperativos e Colaborativos”, os adolescentes fizeram
pescaria, boca do palhaço, boliche, argola, e os pequenos fizeram as gincanas corrida de saco,
colher na boca e furar o burro. Apresentação de dança e finalizamos com almoço churrasco e
doces típicos. Não podemos deixar de falar nos voluntários que contribuíram para esse dia
acontecer, Jéssica e Jackeline pintura no rosto, Luíz, Juvanildo, Ivan, Diego no churrasco, Mara
e Tati organização do espaço e equipe do CCA que com dedicação e parceria conseguimos
realizar esse evento.
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18/07 – 23 º Aniversário do ECA

33

19/07 – Apresentação SASF

34

22/07 – Apresentação CEU Formosa – Convite CCA Jardim das Rosas

35

CCA Construindo um Sonho
19/07 – Passeio Parque do Carmo
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26/07 – Festa Aniversariantes
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SASF
1- Nas Oficinas Relâmpagos de geração de renda desse mês ensinamos as famílias
acompanhadas pelo serviço e a comunidade local a confeccionar laços com fitas para
pacotes de presentes, cesta e etc.
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2- Durante o mês de junho foram desenvolvidas diversas atividades nas novas
oficinas para as famílias acompanhadas do serviço e para a comunidade local em
parceria com IT + (Instituto Terra Meio Ambiente e Inclusão Social).


Oficinas de Recriarte



Oficinas de Capoeira



Oficinas de Reciclasom
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3- As reuniões Socioeducativas dos Pólos Jd. Vera Cruz, Jd. Ester, Promorar, Vila
Bela e Jd. Rodolfo Pirani foram realizadas em pareceria com a UBS Conquista I e sua
equipe de Zoonoses que realizou orientações sobre Dengue, ratos, castração de
animais e animais peçonhentos. E ao final de cada reunião foram distribuídos capas
para caixa d‟água e desinfetante de água para consumo humano.
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MSE/MA Arte de Viver
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CCA Jardim das Rosas
Atividades com os Atendidos - Junho de 2013 – Contação de Histórias (na
cabana).

05/07 - Apresentação do Festival Cultural CJ - CCA Jardim das Rosas
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12 /07 – Festa Julina

51

Passeio ao teatro Sergio Cardoso com a peça O Quebra Nozes

52

Atividades com os Atendidos - Junho de 2013 - Projeto: “Releituras de Romero Brito”

53

Atividades com os Atendidos, Responsáveis e Comunidade - Junho de 2013 – Projeto
Intergeracional CCA Jd. Das Rosas em Parceria Com a UBS Jardim Iva

Festa de Aniversariantes Junho de 2013 – Festa do Pijama
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04/07 Reunião de Responsáveis
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CCA Padre Moreira
Evento da JMJ (Jornada Mundial da Juventude no CCA PE MOREIRA, em
acolhida aos peregrinos. Foi um momento muito importante para as crianças e
adolescentes pela troca de cultura e nacionalidade.
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Dia dos avós no ILPI, outro momento de troca de experiências e integração dos
serviços da Padre Moreira.
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Reflexão
Homenagem a um Amigo
Durante toda minha vida, muitas pessoas passaram por
mim, dia após dia. Mas somente algumas dessas pessoas,
ficarão para sempre em minha memória. Essas pessoas
são ditas amigas, e as levarei para sempre em meu
coração, às vezes pelo simples fato de terem cruzado meu
caminho, às vezes pelo simples fato de terem dito uma
única palavra de conforto quando eu precisei. Às vezes por
ter me dado um minuto de sua atenção, e me ouvido falar
de minhas angústias, medos, vitórias, derrotas... Às vezes
por terem confiado em mim, e me contado também seus
problemas, angústias, vitórias, derrotas... Isso é ser amigo:
é ouvir, é confiar, é amar. E amigos de verdade, ficam para
sempre em nossos corações, assim como as pegadas na
alma, que são indestrutíveis. À você meu amigo: você é
muito especial e importante para mim. Eu te adoro muito.
Sua amizade para mim tem um valor enorme, e nada que
eu possa dizer à você, pode ser tão especial ou mais
significativo do que sua amizade para mim.
Feliz Dia do Amigo!
http://www.mensagenscomamor.com/mensagem_dia_do_amigo.htm
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