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Retomada das celebrações com o povo
Por ocasião da Páscoa, escrevi sobre o fechamento das igrejas devido à
pandemia, e fiz uma analogia deste momento com a experiência do povo de
Israel quando escravo na Babilônia. O salmo 137 expressa a dificuldade de
demonstrar a alegria com cânticos nesta situação tão difícil: “Junto aos rios
de Babilônia, lá nos sentávamos chorando, com saudades de Sião. Nos
salgueiros, ali perto, penduramos nossas cítaras. Pois ali, os que nos tinham
deportado nos pediam cânticos; e alegria, os que nos afligiam: 'Cantai-nos
um dos cânticos de Sião!'. Como cantar o cântico do Senhor em terra
estranha?”
Concluí o artigo dizendo que “é verdade que não poderemos celebrar em
assembleia a alegria desta festa este ano, mas a celebraremos juntos,
contemplando esta luz que se aproxima, e aguardando o momento de um
feliz anúncio que nos levará a cantar novamente o salmo do povo de Deus
libertado da escravidão: “Que alegria quando ouvi que me disseram, vamos
à casa do Senhor” (Sl 122).

Pois bem, chegou então este momento, embora ainda de maneira restrita. Com a entrada da Região na fase amarela,
já retomamos as celebrações presenciais com o povo, após mais de 100 dias de isolamento social. Ainda estamos em
situação de pandemia, mas já percebemos maior segurança, cumprindo todas as normas sanitárias previstas nos
decretos municipais e no decreto da Igreja.
Está sendo uma abertura gradual, de acordo com as condições de cada Paróquia, e apenas para celebrações da
missa e da palavra. Os sacramentos do batismo, crisma e matrimônio, e as atividades pastorais e reuniões ficarão
para outro momento. Naturalmente, continuam os atendimentos aos enfermos, realizados pelos sacerdotes, em
especial a unção dos enfermos.
O Decreto abre a possibilidade de participação na Missa com a presença dos fiéis, respeitando as normas dos
decretos das autoridades do Município, do Estado e do decreto diocesano. O decreto que agora não proíbe esta
participação, também não obriga os fiéis a participarem. De fato, até recomenda, especialmente aos que estão no
grupo de risco, padres, diáconos e fiéis, a continuarem celebrando ou participando em casa, mantendo o cuidado do
distanciamento social para preservar qualquer contaminação pelo vírus.
É preciso a colaboração e a responsabilidade de todos, para que ninguém seja infectado pelo coronavírus, nem na
igreja, nem em outros lugares, e para não retrocedermos a fases anteriores.
E o Senhor proteja todo o povo e nos sustente com a graça do sacramento.
Dom Tarcísio Scaramussa, SDB
Bispo Diocesano de Santos

Tempo especial de reflexão e oração pelas vocações. O tema deste ano recorda que somos ‘’Amados e
chamados por Deus’’ e o lema encontrado no livro do Profeta Isaías nos traz uma declaração de amor do
Senhor ‘’És precioso aos meus olhos. Eu te amo” Este mês nos ajudará a recordar que assim como somos
muito amados somos chamados para amar sendo expressão do amor de Deus para os outros.
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Carta Encíclica
HAURIREIS ÁGUAS
Papa PIO XII (continuação)
Diácono Edson

Pode-se afirmar que a Divina Eucaristia, sacramento
que Ele dá aos homens e sacrifício que Ele mesmo
continuamente imola, também o Sacerdócio e a
Santíssima Virgem, são dons do Sagrado Coração
de Jesus. Ao dom incruento de si mesmo sob as
espécies do pão e do vinho, Jesus Cristo quis unir,
como testemunho da sua caridade íntima e infinita, o
sacrifício cruento da cruz. Certamente, o divino
Redentor foi crucificado mais pela força do amor do
que pela violência dos algozes e o seu holocausto
voluntário é dom supremo feito a cada um dos
homens. O Sagrado Coração é símbolo legítimo
daquela imensa caridade que moveu o nosso Salvador
a celebrar, com o derramamento do Seu Sangue, o seu
místico matrimônio com a Igreja: "Sofreu a paixão por
amor à Igreja". Do Coração ferido do Redentor
nasceu a Igreja, verdadeira administradora do Sangue
da redenção, e do mesmo Coração flui
abundantemente a graça dos sacramentos, na qual
os filhos da Igreja bebem a vida sobrenatural.
Depois que Nosso Salvador, sentou-se à direita de
Deus Pai, não tem cessado de amar Sua esposa, a
Igreja, com aquele amor inflamado que palpita no Seu
Coração. Traz nas mãos, nos pés e no lado os
esplendentes sinais das Suas feridas, troféus da Sua
tríplice vitória: contra o demônio, contra o pecado e
contra a morte. O Coração do nosso Salvador reflete
de certo modo a imagem da divina Pessoa do Verbo, e,
igualmente, das Suas duas naturezas: humana e divina;
e n’Ele podemos considerar como que um compêndio
de todo o mistério da nossa redenção. Quando
adoramos o Coração de Jesus, n’Ele e por Ele
adoramos tanto o amor incriado do Verbo divino
como seu amor humano e os seus demais afetos e
virtudes, já que um e outro amor moveu o nosso
Redentor a imolar-se por nós e por toda a Igreja. Cristo
continua amando a Igreja intensamente. Ele mostra o
seu coração vivo e como ferido e inflamado de um
amor mais ardente do que quando, já exânime, o feriu
a lança do soldado. "Por isto foi ferido (o Teu
Coração), para que pela ferida visível víssemos a
ferida invisível do amor". Que aumentem cada vez
mais a devoção dos fiéis ao Sagrado Coração de Jesus,
e assim se estenda mais por todo o mundo o seu
império e reino suave.

José Roberto e Izilda
Quando casamos, passamos a morar próximo
a Paróquia Sagrado Coração de Jesus e a
participar das celebrações.
Nossas famílias são católicas e fomos formados dentro dos princípios e ensinamentos
cristãos.
Contudo, nossa atuação enquanto Igreja,
estava restrita as missas.
Quando nossos filhos nasceram, começaram
a participar das missas conosco. No tempo
previsto fizeram a catequese, Comunhão e
Crisma. A catequese motivou minha filha a ser
coroinha e o meu filho André a ser leitor. Um
tempo depois, a Mariana além de ser
coroinha, entrou para o grupo de música. Eles
acabaram nos ensinando algumas coisas,
principalmente relacionadas a Liturgia.
Fomos convidados para participar do ECC,
mas levou um tempo, até conseguirmos fazer.
Esse momento ímpar em nossas vidas
ocorreu em um final de semana de setembro
de 2011. Quantos temas e experiências
marcantes e, principalmente quanto cuidado,
carinho e dedicação das equipes.
Esse final de semana nos trouxe mudanças
enquanto casal e enquanto pessoa.
Ganhamos um grupo de amigos maravilhosos, com os quais nos encontramos
mensalmente para refletir sobre os ensinamentos de Cristo, verdades da fé e experiências de casal e de família.
Há quase dois anos estamos orientando um
outro grupo. Novos amigos e a experiência
de motivar e de incentivar a refletir sobre a
vida de casal, a família e a comunidade sob a
luz dos ensinamentos de Cristo.
Hoje nos sentimos parte da comunidade do
Sagrado Coração de Jesus e colaboramos nas
pastorais.
Gratidão é a palavra que exprime nossa
alegria e oportunidade de vivenciar o
Encontro de Casais com Cristo.
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Aniversariantes
dizimistas do
Mês de AGOSTO

Congregação Mariana

A Assunção de Nossa Senhora ao Céu é, para nós
que ainda vivemos neste vale de lágrimas, a certeza
de que o Céu existe e é nosso destino. A chegada de
nossa Mãe ao Céu é a certeza antecipada da vitória
final de todos os justos amigos de Deus, que amam o
Evangelho e obedecem a Igreja, vivendo como
verdadeiros cristãos. Lá do alto a Mãe querida, ao
lado do trono do Rei, prepara um lugar no céu para
cada um de nós, e ali intercede por nós sem cessar,
ela que é a “onipotência suplicante”. A Igreja reza na
Assunção: “Hoje a Virgem Maria, Mãe de Deus, foi
elevada à glória do Céu. Aurora e esplendor da Igreja
triunfante, ela é consolo e esperança para o vosso
povo ainda em caminho” (Pref. da Or. Euc.).A
Assunção de Nossa Mãe ao céu é um sinal da nossa
ressurreição. É uma mensagem especial e convite
dessa Mãe a cada um de nós para segui-la ao Céu,
desprezando toda a sedução dos apegos e prazeres
desta vida, que por mais abundantes que sejam não
conseguem saciar os anseios de uma alma imortal
criada em Deus, para Deus e à semelhança de Deus.
O coração do homem que foi feito para o Alto.
(Fonte: prof. Felipe Aquino - cleofas.com.br)

Dia 15 de agosto nossa Paróquia
promoverá mais um Delivery do
Sagrado com comidinhas
deliciosas para toda família.
Fique ligado em nossas redes
sociais porque dia 11/08, terçafeira, será publicado o nosso
cardápio.
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Catequese
Nossa comunidade se reinventou, incluindo
nossa catequese. Estamos usando e abusando
das redes sociais para ficarmos o mais
próximo possível de todos neste momento de
pandemia. Mesmo com a retomada de nossa
par ticipação nas missas presenciais,
continuamos com as lives.
O Terço da Catequese, toda segunda feira, traz
paz e tranquilidade diante do que ainda, é
desconhecido para todos nós. Em Eclesiástico
30.22-24: "Não entregues tua alma a
tristeza, não atormentes a ti mesmo em teus
pensamentos. A Alegria do coração e a vida
do homem, é um inesgotável tesouro de
santidade. A alegria do homem torna mais
longa a sua vida. Tem compaixão de tua
alma, tornando-te agradável a Deus. Seja
firme, concentra teu coração na santidade e
afasta a tristeza para longe de ti.’’
Por isso, mesmo diante de tantos sentimentos
de medo, angústia e tristeza, toda segundafeira às 20h, através da página do facebook de
nossa paróquia, estamos conectados, levando
esperança para as família e para nossa
comunidade. A oração tem uma força incrível,
por isso, vamos rezar junto. É sempre uma
bênção!

Nossos encontros virtuais retornaram dia
06/07. A catequese viva e ativa!

Rezar,
costuma
fazer bem!
Patrícia Minnicelli

Se as pessoas, soubessem o poder que existe em unir
as mãos para rezar...nós teríamos um exército global,
gigante e imbatível!Rezar, costuma fazer bem para a
alma, para o corpo, para a mente. Uma oração cura.
Deixa a gente mais conectado com Deus e conosco,
pois quando estamos em oração, Deus conversa
conosco, através do nosso coração.Gilberto Gil definiu
lindamente, cantando: “....se eu quiser falar com Deus....
tenho que ficar a sós.... tenho que apagar a luz...tenho
que calar a voz...tenho que encontrar a paz... tenho que
afrouxar os nós”. Afrouxar os nós, deixar os medos de
lado e acreditar que Deus está preparando o que é
importante para gente, nada a mais e nada a menos e
sim, exatamente o que precisamos para sermos
felizes.Calar a voz e ouvir a voz de Deus. Aprender a
ficar quieto e prestar atenção nos detalhes que vida
nos dá, diariamente, e a gente, simplesmente não dá a
mínima, por falta de tempo, ou seja, lá desculpa que
for. Prestar atenção na brisa, no quentinho do sol, no
sorriso do próximo, na criança que brinca, sem
preconceito e sem maldade... Detalhes que, uma
pandemia foi necessária para que prestássemos
atenção em nós mesmos e na vida. Nós reaprendemos
a rezar. E nos colocamos novamente em sintonia com
Deus, que sempre este nos esperando e sempre estará.
ELE não nos abandona, muito pelo contrário. ELE
sempre esta lá para o que der e vier, sem pedir nada em
troca. A oração tem poder. A oração cura. A oração
estabelece uma conexão com o Deus sem a
necessidade de wi-fi. Basta unir as mãos e deixar o
coração falar, de forma particular. Cada um sabe a
melhor forma de conversar com Deus. A forma como
rezamos é individual e intransferível. É um momento
nosso com Deus. ELE nos entende, e é isso que
importa. Acredita, sempre dá certo! Bora rezarmos
juntos?

A egria do r no
No último dia 16, as missas presenciais retornaram com 30% de
participação de fiéis seguindo todas as orientações da Secretaria de
Saúde e de nossa Diocese.

Aulas de
Pintura
em tela
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Santo Inácio de Loyola
Este ano, o tríduo em louvor a Santo Inácio
de Loyola foi de uma forma diferente! Devido
a pandemia, fizemos virtualmente, mas com
muitas bênçãos derramadas. Na Santa Missa
dia 31, festa de nosso padroeiro, Padre
Vagner lembrou os 31 anos da Comunidade
Santo Inácio de Loyola, (localizada dentro do
Colégio Andradas) e também das senhoras
idosas que frequentam a comunidade, e não
puderam estar presente à missa.
Santo Inácio nos faz lembrar que: ..."... O
amor consiste mais em obras do que em
palavras..."

Semana da Família

Motivação
Eduardo Simões - JOPS

Dessa vez venho aqui falar sobre motivação!
Já são 4 meses de isolamento social, tudo que eu falei
no começo da quarentena, já não motiva mais nossa
fé.
Já vi filmes católicos, pregações e fiz 5 playlists de
músicas para ver se minha fé voltava com aquele
fogo abrasador, difícil!
Mas ainda tenho momentos de pico e de ladeira a
baixo. Eu sempre falei que ‘’a fé do jovem é uma
montanha russa, sobe e desce toda hora’’ Em dias
normais é até fácil de controlar, mas vejo que nesse
período que estamos vivendo muitos deixaram o
carrinho descer e seguir no trilho, plano, sem subidas
e sem descidas.
Como pessoa quero muito que a pandemia acabe
mas como católico tenho medo.
Como iremos resgatar esses fiéis?

No próximo domingo, 09 de agosto, terá início a
Semana da Família que irá até dia 15. Devido a
pandemia, algumas atividades serão vivenciadas de
forma diferente, com reuniões familiares ou
acompanhando, pelas redes sociais, as celebrações,
reflexões e debates através das ‘’lives’’ a nível
nacional, diocesano ou paroquial.
Podemos utilizar o subsídio ‘’Hora da Família’’ para
aprofundar a vocação da família como Igreja
doméstica.
O tema deste ano para a Semana Nacional da
Família nos remete ao livro de Josué recordando um
episódio muito importante que marca a história do
povo de Israel.
Uma passagem inspiradora para refletirmos sobre
nosso compromisso com Deus orientados no
exemplo de Josué ’’EU E MINHA FAMÍLIA
SERVIREMOS AO SENHOR’’
Dia 08 de agosto, sábado, às 20h30 Dom Tarcísio
nos convida a participar da Live de Abertura da
Semana Nacional da Família.
Acesse: facebook/ pastoralfamiliardiocesedesantos

Gilberto Franco Silva Junior - o Giba

Às vésperas da comemoração do Cinquentenário, da instalação da Paróquia do Sagrado
Coração de Jesus neste templo, o que ocorrerá no ano de 2021, fui convidado, para escrever
sobre minha “caminhada” de Cristão Batizado, nestes 79 anos de vida.
Nasci, em 1941, durante a 2ª Guerra, na Rua Saturnino de Brito, no Marapé, que pertencia,
naquela época, à Paróquia da Pompeia, onde fui batizado pelo Padre Sampaio. A rua em
que nasci, hoje, pertence à Paróquia de São Judas Tadeu, cujo Pároco é o Padre Toninho,
que, por muitos anos, esteve aqui conosco, no Coração de Jesus.
Sou o segundo filho, do casal: Ondina e Gilberto, que, desde agosto de 1938, haviam
gerado a minha irmã, Gildina.
Em 41, o mundo estava conturbado, e ficou assim, até, 1945.
Por força de doença grave, na época, que acometeu minha mãe, nasci franzino, quase
raquítico, como diagnosticava meu pediatra: Dr. Manuel Figueiredo.
Quando alcancei a idade pra o entendimento – razoável – das “coisas” da vida, já
“restabelecido” e livre dos “problemas” da fraqueza física, minha mãe confessou-me: Betinho, seu nascimento foi um milagre.
Disse-me, que quando da segunda gravidez, na qual eu nasceria, ela estava debilitada e
extenuada fisicamente, por conta da tuberculose, que fora acometida durante a gravidez, e
teve que submeter a um tratamento de resguardo rigoroso, que exigia a ida dela para
Campos de Jordão, nos Sanatorinhos, sem garantia de levar a gravidez até o fim.
Pois, bem, muito devota, ela confiou na bondade divina e “convocou” todos os Santos e
Santas de devoção, para que intercessão junto ao Sagrado Coração de Jesus, para que, ao
menos, desse condições de vida saudável ao filho – ou filha -, que iria nascer. Recusou-se a
sair do convívio da família, permaneceu no repouso, aumentando os cuidados e reforçando
as orações. Nasci, como disse, muito magro e franzino, mas, nasci.
Alguns dias depois, do meu nascimento, tudo sob orientação medica, ela viajou para
Campos, ficando, a Gildina e eu, sob os cuidados de nossa Tia-Avó-Paterna: Trindade.
Não foi, o que acabei de contar, o motivo principal, de nossa criação, dentro das regras da
Igreja de Jesus Cristo. Nossos pais, sempre nos orientaram para a observância rigorosa, dos
Mandamentos da Lei de Deus, mostrando-nos a necessidade de oração, para que
estivéssemos – sempre -, sob a proteção divina, durante nossa caminhada.
Com 7 anos de idade, meus pais matricularam-me no Ateneu Progresso Brasileiro, onde
comecei a tomar noção das primeiras necessidades da civilidade: aprender a ler e escrever,
para poder me comunicar com todos os semelhantes.
Já no final do ano de 1950, minha segunda “experiência” católica cristã. Meus pais
inscreveram-me na catequese para a “Primeira Comunhão”, na Capela do Sagrado Coração
de Jesus (aquela da Rua da Constituição, na Vila Nova, que fora abalada e depois demolida,
por causa da Explosão do Gasômetro, de Santos, em janeiro de 1967), ao lado do Colégio
Santista, onde, depois, fiz o Curso Ginasial.
Fui Crismado também, na Capela do Sagrado, quando o Bispo Diocesano de Santos, era o
Dom Idílio José Soares. Meu padrinho foi meu Tio Nelson Amoedo.
Posteriormente, com a necessidade de meu pai, de desenvolver seus negócios no Porto do

Foto do dia em que tive o
primeiro encontro com o
Sagrado, na Capela da Rua da
Constituição, em 1951. Em
seguida fui convidado para
alistar-me ao Apostolado da
Oração. Aquele templo, abalado
com a explosão do Gasóleo, foi
demolido, mas a imagem do
Coração de Jesus ficou intacta.
1966.

Rio de Janeiro, para lá mudamos, nós três, meu pai, minha mãe e eu, já que o casamento de minha irmã estava próximo.
Eu nunca deixei de prosseguir na caminhada, junto à Igreja.
Casei em 1970, há já 50 anos. Fomos morar, eu e a Cida, na Av. Ana Costa, e frequentamos a Paróquia do Imaculado Coração de
Maria, onde conheci o Padre Irio - irmão do Padre Caetano, que hoje é o Pároco da Igreja de Jesus Crucificado, que me ensinou
sobre a necessidade de estarmos unidos, nós Cristãos Batizados, para a divulgação e a prática da Palavra de Deus. Lá, no
Coração de Maria, participei do “FNM” – Fermento na Massa -, fui palestrante do Curso de Noivos, Coordenamos, “Encontros
de Casais com Cristo”, estivemos sempre à disposição da Comunidade, o que me levou a participar do “Cursilho d e
Cristandade”, com o Padre Xavier Arana, como Coordenador e como orientador Espiritual o: Padre Chiquinho.
No início de 1981, mudamos, nós dois: a Cida e eu, já como pais do Cristiano e do Adriano, para a Av. Epitácio Pessoa, voltando
ao convívio dos membros desta Comunidade do Sagrado Coração de Jesus.
Por um bom tempo, ainda com o Monsenhor Primo Vieira como Pároco, assisti às missas de sábados à noite ou domingos, pela
manhã, sem pensar em me engajamento em qualquer das Pastorais.

E essa imagem me acompanha há 69 anos...
Giba
Com a morte do Monsenhor Primo, assumiu a Paróquia, o Monsenhor Nelson, e, em
seguida, veio o Padre Antonio Aberto Finotti – o Padre Toninho -, designado para assumir a
função.
Atraído, posso assim dizer, pela forma como o “novo” Pároco se dirigia à assembléia, passei a
me interessar mais, haja vista que eu estava com sérios problemas na educação de um dos
meus filhos. Sentava-me nos primeiros bancos, para sentir de perto, o ensinamento que me
fortalecia na esperança de dias melhores para todos os cristãos.
Até que, um dia, uma paroquiana, a Jamile, sentou-se ao meu lado, e perguntou-me: - Como
é o seu nome? Respondi-lhe, ela emendou: - Você está sempre aqui, em quase todas as
missas, não quer nos ajudar no desenvolvimento dos trabalhos pastorais? Depois, conheci o
Sanchez, o Roberto Antonio, o Marcos, que já era meu companheiro do Chopebol, e os
demais - difícil relacionar, dada a extensão da lista -, que até hoje estão comigo.
Aceitei. Fui orientado para fazer parte da equipe de Acolhida, e aprendi, que, talvez, seja a
mais importante das “funções” de uma comunidade. Com certeza, senti a importância da forma como os fiéis são recebidos, nas
visitas ao templo, sendo importante, que sejam muito bem acolhidos. A primeira impressão é a que fica. Em seguida, voltei ao
aconchego dos Membros do Apostolado da Oração, e conheci, a D. Lili, a Lurdinha, A D. Vilma e a filha dela a Néia, a Fátima, daí,
passei a fazer parte do Ministério da Palavra, ao Grupo da Música, na função de ritmista – percussionista -, inclusive compondo
algumas musicas para as Novenas do nosso Padroeiro. Numa dessas Novenas, o Padre Geraldo, da Igreja de São José Operário,
presidindo uma celebração de um dos nove dias, ao rezar a Doxologia, disse: “Aqui estamos a nos comprometer, com o mais
importante Amém da celebração”. Inspirei-me e compus: “Amém! Amém! Com esse Amém confirmamos, nossa adesão a Jesus.
Ele que venceu a morte, ressurge das dores da Cruz”.
Em junho de 2012, fui surpreendido com uma oclusão da uretra, causada por uma hiperplasia prostática, benigna, que me levou
à uma grave infecção urinária, tudo diagnosticado pelo meu Urologista, Dr. Walter Melaratto, cuja consequência foi a perda de
meus rins, e que me obrigou à necessidade de substituição dos meus dois rins, pela máquina de hemodiálise.
Já estivera doente, anteriormente, mas, nunca nessas circunstâncias, de gravidade, a ponto de exigir internação para sondagem
da bexiga; soro intermitente, carga máxima de antibióticos, e, talvez: UTI. Eu, o exemplo máximo do “apavorado”, que nunca
estivera necessitado de internação hospitalar: internado às pressas, sob o risco de uma infecção generalizada, que me debilitou a
ponto de perder 23 quilos.
Aqui, gente, passo a narrar, a minha alegria de estar permanentemente ligado ao “Sagrado”. Eu não havia dito para ninguém, que
estava doente. Eu mesmo fui pego de surpresa. Apresentei-me, no Hospital “Santo Antonio” – vejam -, da Beneficência
Portuguesa, aqui em Santos, e fui internado no Hospital Santa Clara, da mesma Sociedade, após às 19h, de um certo dia da
semana. Não lembro. O que sei, é que, no dia seguinte, por volta das 8h, da manhã, recebi a visita do Padre Toninho, que me
ministrou a Unção dos Enfermos, seguida do discurso: “Coragem, Giba”! Era o eu falava, mas, ganhei novo impulso na fé. E eu
senti nova força para rezar e rogo s de proteção, para a minha recuperação. Recolhi-me em orações e pedidos de perdão,
concentrando minha espiritualidade, em pedidos de perdão, mas, eu não podia morrer. Eu sentia que ainda precisava fazer
muito, para concretizar a minha fidelidade ao Sagrado Coração de Jesus, que sempre me ajudou, e não me deixou esmorecer. Em
10 dias de internação, eu estava livre da infecção, e tive alta hospitalar, indo para casa, ainda em observação.
Poucos dias depois, em casa, passei a te dificuldade para respirar, e sentia-me como se estivesse gripado. Consultei meu
Pneumologista, o Dr. Josué Ferreira, que pediu-me um novo Raio X do tórax, cujo resultado foi uma nova surpresa: meus
pulmões estavam cheios de água. Nova internação, de emergência, para uma eventual punção, que não aconteceu, por causa da
intervenção do Dr. Afrânio Luiz Bastos, que se prontificou de “secar” meu organismo, através da hemodiálise.
E assim, estou eu aqui, para dar testemunho de vida, dizendo: nunca fui exemplo de tranquilidade, observador dos preceitos de
paz, que me levassem ao conceito de humano a caminha da santificação. Mas, também, não fui violento, a ponto de “explodir”, à
primeira “faísca” de nervosismo. Mudei, quando descobri, que qualquer tentativa de conciliação, é melhor do que a perda de
teço com discussões.
.

