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01 Sáb Santa Teresinha do Menino Jesus

02 Dom Santos Anjos da Guarda

  9h30 – Rito da Renovação das Promessas Batismais

04 Ter São Francisco de Assis

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imac. na Com. S. João XXIII

05 Qua São Benedito

08 Sáb 9h – Con�ssão com as Crianças do Crisma

  10h – Reunião com Coroinhas

09 Dom CRISMAS NA MATRIZ

11 Ter 14h – Visita na Santa Casa

  16h – Missa na Santa Casa

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imac. na Com. João Paulo I

12 Qua NOSSA SENHORA APARECIDA

                                                   8h - Missa na Capela N.S. Aparecida

  9h – Missa de 1ª Comunhão com as Crianças da Catequese

                                                19h - Missa Solene na Matriz

14 Sex 19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar

15 Sáb Santa Tereza D´Ávila – Dia do Professor

  9h – Reunião com o Conselho Econômico

16 Dom Dia Mundial das Missões

18 Ter São Lucas – Dia do Médico

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imac. na Com. S. Frei Galvão e                                                                                                       

                                                 Missa com Missionários da Mãe Rainha

20 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 

22 Sáb  São João Paulo II

  19h – Missa da Família na Matriz 

24 Seg Santo Antonio Maria Claret

25 Ter Santo Antonio de Sant’Anna Galvão

  14h – Reunião da Pastoral da Saúde

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Com. Pe. Longino

28 Sex Ss. SIMÃO E JUDAS TADEU, APÓSTOLOS

31 Seg 19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imac. na Com. Espírito Santo 

NOVEMBRO
01 Ter 19h30 – CPP

02  Qua FINADOS

  8h e 10h – Missas no Cemitério da Praça da Bíblia

03 Qui 19h30 – Reunião com Equipe Central de Liturgia

02/10
XXVII Domingo do 

Tempo Comum

Hab 1,2-3;2,2-4

Sl 94

2 Tm 1,6-8.13-14

Lc 17,5-10

09/10
XXVIII Domingo do 

Tempo Comum

2 Rs 5,14-17

Sl 97

2 Tm 2,8-13

Lc 17,11-19

23/10
XXX Domingo do 

Tempo 

Eclo 35,15-17.20-22

Sl 33

2 Tm 4,6-8.16-18

Lc 18,9-14

30/10
XXXI Domingo do 

Tempo Comum

Sb 11,22-12,2

Sl 144

2 Ts 1,11-2,2

Lc 19,1-10

Vós sois o sal e a luz!

16/10
XXIX Domingo do 

Tempo Comum

Ex 17,8-13

Sl 120

2 Tm 3,14-4,2

Lc 18,1-8

   O papa Francisco acolheu, nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, o pedido de 
renúncia do governo da diocese de São João da Boa Vista (SP) apresentado por dom 
David Dias Pimentel, em conformidade com o cânon 401 §1º. No mesmo ato, o pontí�-
ce nomeou para a Igreja particular dom Antônio Emídio Vilar, atualmente bispo da 
diocese de São Luiz de Cáceres (MT).
     Dom Antônio Emídio Vilar nasceu em 14 de novembro de 1957, em São Sebastião do 
Paraíso (MG). Salesiano, fez sua pro�ssão religiosa em janeiro de 1976. Sua ordenação 
presbiteral aconteceu em Batatais, no dia 09 de agosto de 1986, e a episcopal foi em 27 
de setembro de 2008, em São Paulo (SP).
   Dom Vilar tem mestrado em Teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana - Roma e 
iniciou doutorado em Liturgia pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção, de São 
Paulo. 
   Antes do episcopado, dom Antônio Emídio Vilar atuou, entre outras atividades, como 
juiz do Tribunal Eclesiástico de Aparecida (SP); diretor do aspirantado, em Pindamo-
nhangaba (SP); diretor, coordenador de estudos e professor no Instituto Teológico Pio 
XI, em São Paulo e membro da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (Soter).
Durante a 53ª Assembleia Geral da CNBB, foi eleito vice-presidente do regional Oeste 2 
da CNBB. 

Dom Orani falando do nosso novo Bispo:

   Aos queridos irmãos padres do clero de São João da Boa Vista, a quem tive a honra de 
pertencer, padres seculares e religiosos de todas as congregações, na pessoa Senhor 
Vigário Geral, meu caro amigo, cumprimento com o coração cheio de esperança sabendo 
que receberão o novo bispo de coração aberto continuando juntos a caminhada pastoral 
da Igreja que peregrina nestas abençoadas terras. Aos leigos e leigas, lideranças da nossa 
natal Diocese nossa saudação na certeza de que estão de coração aberto para Cristo 
acolhendo Dom Antônio Emídio Vilar, aquele que em nome do Senhor chega para pastore-
ar a Igreja de Boa Vista com o entusiasmo juvenil de São João Bosco e a força evangelizado-
ra de convocar todos para ir ao encontro do Cristo Ressuscitado como São João Batista, 
que agora o conduzirá pelos belos caminhos da Igreja de São João da Boa Vista.
Iniciamos há dias a primavera, e as primeiras chuvas caíram em nosso solo fecundando-o. 
Primavera tem tudo a ver com a Páscoa da Ressurreição. Que esperanças novas sejam 
espalhadas e perfumem os ares da região do leste paulista e sul de minas com mais esse 
momento.
   Que o ministério de Dom Vilar seja graça sobre graça dando plenamente a “sua vida pelas 
ovelhas”(Jo 10,11) de São João da Boa Vista.

Orani João, Cardeal Tempesta, O.Cist.
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ
  

Papa nomeia bispo para
 São João da Boa Vista

Novena em Louvor a Nossa 
Senhora Aparecida

de 03 a 12 de Outubro na igreja 
Matriz  D. Antonio

Nosso Novo Bispo
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O sol e o sal

Certa vez ouvi dizer que o me-
lhor tempero para um bom almoço 
é a fome; mas os temperos, os aro-
mas, condimentos e um salzinho 
ajudam bem. Temperos, como o sal 
só na medida certa. O mesmo para 
o sol que aquece, mas queima!

Ambientes com pouca luz, nos 
quais é difícil a entrada dos raios 
de sol, a umidade deixa uma im-
pressão de falência, de apodreci-
mento e até de morte. Sem a luz do 
sol até as pessoas parecem desbo-
tar... sal e sol dão o tom e o sabor 
de nossa vida.

Em nossos dias há uma questão 
que se impõe para todos nós e que 
nos pergunta pelas razões de nosso 
viver. Encontramos pessoas que 
“desgostaram”, perderam o gosto 
por viver; outras vivem uma vida 
“cinza”, sem animo nem alegria, de-
sencantados, decepcionados, ame-
drontados e até sem esperança. Para 
estes parece que o sol não brilha!

Escutamos Jesus nos dizer que 
somos o “sal da terra”, a “luz do 
mundo”! É nossa missão iluminar, 
dar sentido, sabor, alimentar a es-
perança e fazer brilhar a luz da fé 
que estimula a caridade e vive no 
amor. A nossa missão é temperar o 
mundo com sabedoria, isto é, ser o 
sal que na medida certa equilibra, 
acolhe, estimula e incentiva aos ir-
mãos e irmãs continuar lutando 
para construir a sociedade justa e 
fraterna. É preciso ser luz, ser sol, 
que aquece e ilumina gratuita-
mente e com alegria incentiva os 
corações na pratica do bem e da 
justiça por meio da vivência da ver-
dade e da caridade.

Sal e sol na dose correta fazem 
bem para o corpo e para a alma. Sal 
e sol fazem bem para a sociedade 
que precisa de temperos novos 
para curar a chaga da violência, da 
corrupção e da impunidade. Sal e 
sol para incentivar e iluminar as fa-
mílias a assumir seu papel funda-
mental na educação dos filhos e na 
formação de pessoas de bem para 
levar adiante a construção de um 
mundo no qual as pessoas se posi-
cionam como irmãos, não como 

inimigos; um mundo no qual não 
se mata em nome de religião nem 
se mata por ideologia; um mundo 
no qual a política é cuidada por 
servidores do bem e não por lará-
pios do dinheiro público; um mun-
do no qual o sol é bem vindo sem-
pre e sua luz generosa ilumina 
nossa vida, nossa sociedade, aque-
ce nosso coração e nos encoraja a 
viver as virtudes ensinadas por Je-
sus Cristo no seu Evangelho.

Sal e sol, sabedoria e luz nos de-
safiam a vencer a preguiça e o co-
modismo, nos levam a vencer 
aquele jeito errado de aceitar que 
as situações ficam ruins porque “é 
assim mesmo”, “não tem jeito”; sal e 
sol para incentivar, entusiasmar as 
pessoas a fazer o bem e a verdade 
prevalecerem sempre. Sabedoria 
que se deixa iluminar pelo Sol da 
Justiça e que se distribui à medida 
que as atitudes mostram o Deus 
em quem acreditamos, a quem 
amamos e que obedecemos.

Nossa luz brilha por meio das 
“boas obras”, aquelas que não ne-
cessitam de propaganda, pois são 
fruto de sinceridade e amor a Deus 
e ao próximo, que nos levam a 
“abrir os olhos” para a realidade e a 
tomar iniciativas urgentes para 
não permitir que façam do nosso 
povo “gato e sapato” e sim criem 
ações coletivas e organizadas con-
tra a violência e em respeito à vida 
e à família.

Sol e sal para carregar de sentido e 
alegria a nossa vida e a vida dos que 
nos rodeiam e também a vida dos 
que nos encontram e que ainda não 
conseguem ver e crer no sol do 
amor, da bondade e da caridade que 
vem nos encontrar, Jesus Cristo!

É nossa missão fazer o Sol brilhar 
nos ambientes que frequentamos 
e temperar o mundo com o Sal da 
Sabedoria divina.

    
              Pe. João Paulo Ferreira Ielo 

  

Praça Hermínio Bueno, 54 - Jd. Hedy
19 98817.9548 | michele.frizo@hotmail.com

Fé e fidelidade

Fé em Deus, mas fé também 
nas pessoas. Em tempo de elei-
ções municipais, só podemos 
acreditar num candidato se ele 
apresenta fidelidade nas atitu-
des normais na sua vida. Fideli-
dade no que diz, no que pensa 
e no que faz. Diz a Sagrada Es-
critura assim: “quem é fiel nas 
pequenas coisas também é fiel 
nas grandes, e quem é injusto 
nas pequenas também é injus-
to nas grandes” (Lc 16,10).

A fé é adesão firme em Deus, 
porque Ele é fiel. Acreditar no 
outro supõe que ele também 
seja fiel. Nisso está a identidade 
do voto, da confiança deposita-
da no candidato que a gente 
escolhe. Ele não pode ser inco-
erente e irresponsável na admi-
nistração que ora está assumin-
do. A prática que temos visto, 
nos últimos tempos, não tem 
sido essa da parte de muitas 
das nossas lideranças políticas. 

Não podemos permitir que o 
direito e as pessoas justas se-
jam pisados pelas lideranças 
inescrupulosas. Na seara dos 
políticos encontramos candi-
datos honestos e preocupados 
com o bem popular e vão tra-
balhar para isso. Mas também 
sabemos dos carreiristas e des-
preparados para uma função 
pública de responsabilidade. 
Não é fácil fazer um verdadeiro 
discernimento na hora da esco-
lha!

Os brasileiros não estão mui-
to confiantes na ação política. 

Os vexames que aparecem le-
vam a um total descrédito, a 
ponto de dizer que um novo 
Brasil é impossível de aconte-
cer. Na verdade, falta fé, porque 
falta fidelidade da parte daque-
les que deveriam ser modelos 
de coerência. Muitos eleitores 
preferiam não votar em nin-
guém, porque são muitas as 
decepções no mundo político.

Um administrador autêntico 
faz aquilo que deveria fazer, 
não atribuindo a si mesmo o 
mérito do que fez, porque faz 
parte do seu ofício. É normal a 
aplicação correta dos orçamen-
tos previstos. Anormal seria 
desviar a finalidade orçamentá-
ria para privilegiar determina-
dos grupos ou a interesses par-
ticulares. É por isso que a lei de 
responsabilidade fiscal precisa 
ser colocada em prática.

Ser mesmo fiel à fé cristã sig-
nifica criar espírito de serviço 
ao próximo, de disponibilidade 
na execução dos bens da natu-
reza, privilegiando mais a coisa 
pública do que vantagens pes-
soais. Nunca achar que está fa-
zendo demais para os outros. 
Essas dicas são fundamentais 
para quem investe na ação po-
lítica, colocando sua vida a ser-
viço de um povo ou de uma 
comunidade.

Dom Paulo Mendes Peixoto
             Arcebispo de Uberaba
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“Vinde a MIM, vós todos que 
estais afl itos sob o fardo, e EU vos 
aliviarei. Tomai MEU jugo sobre 
vós e recebei Minha Doutrina, 
porque Eu sou manso e humilde 
de CORAÇÃO e achareis o repouso 
para as vossas almas. Porque Meu 
jugo é suave e Meu peso é leve.”                   
(Mt 11,28-30)

                CONVITE

• Reunião do Apostolado da 
Oração – 1ª sexta-feira do mês às 
13h30 no Salão Paroquial com o 
Diretor Espiritual Padre João Paulo 
Ferreira Ielo

• Oração das Mil Misericórdias 
20/10/16 - 5ª Feira às15h

      ROSANGELA BERNARDI SINICO

Ana Paula Cassiano Francato
Psicóloga  CRP 06/93776

Crianças, Adolescentes e Adultos
Atendendo vários convênios

Tel: (19) 3861.4739
e-mail: anapaula_francato@hotmail.com

Centro Médico Integral
R. Nunes Pedrosa, 313 - Bairro do Lote
Mogi guaçu - SP - Cep 13840-103

Apostolado da Oração

25/09
Maria Eduarda Cordeiro de Lima

Giovana Guimaraes Bueno
Alice Cunha Veronezze

Laura Santini Diniz
Joyce Maria Ferreira da Silva

Poliana Feitosa Alves 

10/09
Pedro Augusto Brait Garros Negri

Rafaelle Zanaga Gomes
16/09 

Giovani Arruda Sgarbi
Marília Ramos Caveanha

17/09
Wellington Ferraz de Araújo
Tassiana Andrade dos Santos 

24/09
José Osvaldo Mansano de Andrade 

Fabíola Vasconcelos Lima
Diego Rossi

Larissa Rissato Leonello

Nossos irmãos mais novos

Encontro com pais e crismandos 

No dia 10  e 24 de setembro num clima descontraído, alegre e participativo Padre 
João Paulo, as catequistas Míriam, Fernanda e Néia se reuniram com os catequizandos 
que irão receber o Sacramento do Crisma. Contamos também com a calorosa 
participação dos pais.

Padre João Paulo refl etiu sobre o Tema: Espírito Santo de Deus. 
Quando recebemos o Espírito Santo, o Espírito Celeste, encontramos a verdadeira fé, 

a verdadeira luz interior.
Contamos também com a participação alegre e animada da equipe do canto da 

Matriz Imaculada: Ana Clara, Mariana e Júlia que muito animaram os catequizandos 
com músicas e brincadeiras.

“Que a luz de Cristo nunca se apague dentro de nosso coração!”
Aos pais nosso muito obrigado por participarem da vida religiosa de seus fi lhos. 
                                                                                 Catequistas: Míriam, Fernanda e Néia
 

No dia 18 de setembro na missa das 9h30 presidida pelo Padre Sebastião os 
catequizandos da fase do Sacramento da Crisma realizaram o Rito da Luz, juntamente 
com seu padrinho  de crisma.

Diante da comunidade reunida  professaram a fé em Cristo, que é a luz que nos 
ajuda a ver o sentido da nossa vida, a distinguirmos o certo do errado.

Parabéns aos nossos catequizandos por mais esta etapa!
Que Jesus Cristo vos abençoe e Maria os proteja!
                                                                                       Catequistas Néia, Fernanda e Míriam  

Celebração com o sinal da luz

Casamentos

NOTÍCIAS DA CATEQUESE
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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

Notícias da Paróquia

O PAR (Projeto de Assistência Religiosa), em parceria com voluntários da Igreja Católi-
ca Nossa Senhora Imaculada Conceição realizou na Fundação CASA Mogi Mirim no dia 
9 de setembro a missa com os adolescentes e funcionários foi um momento de reflexão 
e oração, levando os adolescentes estarem em perfeita sintonia com Deus. Nossa juven-
tude necessita de um momento só pra ela, as oportunidades nos são dadas e devemos 
aproveitá-las, para que através de nós muitos outros jovens sintam-se tocados pelo amor 
de Deus, e busquem também esta em vossa presença.  

O objetivo do trabalho da assistência religiosa dentro dos Centros da Fundação CASA 
é levar uma mensagem de paz aos jovens de diversas denominações, além de realizarem 
projetos sociais que muitas vezes se expandem até os familiares.

Pois tu és a minha esperança, ó Soberano Senhor, em ti está a minha confiança desde 
a juventude. (Sl 71,5)

                                                                                                                                                                  Tassiana

Com muita alegria realizamos mais uma missa da família neste dia 24 de Setem-
bro, vários casais de nossa Paróquia receberam os cumprimentos do Padre João 
Paulo pelo aniversario de casamento. A imagem da sagrada família foi entregue 
ao casal Celso e Samara. 

Parabéns a todos! 
                                                                                                                                                Geneci 

Oito de setembro a Igreja Católica celebra a festa da Natividade de Nossa Senhora. A 
Matriz Imaculada Conceição de Mogi Guaçu reuniu as legionárias e legionários da Legião 
de Maria, de várias paróquias da nossa cidade, juntamente com a Irmandade da Ima-
culada Conceição para glorificar a Deus por tão grande Mãe a nós concedida. Com boa 
participação de fiéis a celebração foi presidida pelo padre João Paulo e concelebrada pele 
padre Sebastião. Aconteceu também a entrega da fita da Irmandade da Imaculada Con-
ceição a senhora Pedrina. Ao final da missa aconteceu um lanche comunitário. A Virgem 
Maria é pessoa importante na história da salvação da humanidade.

                                                                                                                                                            Casimiro

O Centro de Ação Social de Mogi Guaçu – CASMOÇU realizou nesta quarta-feira dia 
21 de setembro a missa em comemoração aos 50 anos da Casa da Criança fundada em 
1966 pelo Padre Longino Vastbinder que se comoveu ao ver a necessidade das mães que 
ingressavam no mercado de trabalho e não tinham com quem deixar os seus filhos.

Inicialmente eram atendidas12 crianças, hoje a Casa da Criança atende 128 crianças 
e além de todos os cuidados a elas também recebem todo atendimento pedagógico.

A Missa foi celebrada pelo Padre João Paulo e contou também com muitos convidados 
importantes.

A primeira presidente da Casa da Criança em 1966 foi a Sra Alexandrina de Ramos 
Vasconcelos e nesses 50 anos tivemos outros muitos que contribuíram para essa grande 
causa e também estavam presentes.

Atualmente a Casa da Criança possui uma coordenadora e é administrada pela direto-
ria do Casmoçu seguindo com excelência no atendimento de todas as crianças.

                                                                                                                  Maria do Carmo – CASMOÇUMissa na Fundação CASA
Missa da Família 

Festa da Natividade de
 Nossa Senhora

Casa da Criança comemora 50 anos 
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BOB LOC
EMPILHADEIRAS

LOCAÇÕES E VENDAS

RUA JURUNAS - Nº 540 - JD IGAÇABA - MOGI-GUAÇU / SP

EMPILHADEIRAS OUTRAS MÁQUINAS PEÇAS
WWW.BOBLOCMOGI.COM.BR CONTATO@BOBLOCMOGI.COM.BR

CARLOS

9 9643-818919
3831-62421919

www.mecseguros.com.br
Rua Leontina Zambaldi, 251 - Jd. Serra Dourada

3569-7001
mecseguros@mecseguros.com.br

Missa na Comunidade da Sagrada Família
Entoando o hino de louvor à nossa Padroeira, recebemos dos nossos irmãos 

da Comunidade São José, a imagem da nossa Mãe Imaculada Conceição. A missa 
foi realizada na residência da Tita, presidida pelo padre Sebastião no dia cinco de 
setembro. Na sua homilia, o padre refletiu sobre o milagre de Jesus, através da cura 
de um homem no dia de sábado. Hoje, Deus nos convida para a cura das nossas 
enfermidades do corpo e do espírito, pois só Ele dignifica, restaura, acolhe e nos 
liberta do pecado e das amarras do mundo. Após a Celebração Eucarística, todos 
participaram do lanche festivo.

Salve Maria !
Claudinéia

Comunidade São Judas Tadeu
No dia 13 de setembro a comunidade São Judas Tadeu recebeu com alegria a 

Imagem Peregrina de Nossa Senhora da Imaculada Conceição levada pela Comu-
nidade Sagrada Família.

A celebração Eucarística presidida pelo Padre Sebastião contou com número de 
fiéis da nossa comunidade e de outras.

Padre Sebastião refletiu o Evangelho de Lc 7,11-17 e nos frisou bem de que Je-
sus é o caminho a verdade e a vida e que veio ao mundo para que todos tenham 
vida em abundância.

Após a celebração eucarística todos os devotos, com entusiasmo e fervor fize-
ram a consagração à Nossa Senhora.

Todos foram convidados a participar de uma aconchegante confraternização. 
Agradecemos à Lena e ao Balota que sempre estão disponíveis a ceder seu espaço 
para que o nosso encontro com Jesus na Eucaristia acontecesse em nossa comu-
nidade. Deus lhes pague.

                                                                                                                                                       Vera

Comunidade Nossa Senhora de Fátima 
Foi com grande expectativa e alegria que no dia 20 de setembro, recebemos a Imagem de 

Nossa Senhora da Imaculada Conceição na residência do Sr. Carlos e Srª Elza. Uma caminhada 
de fé, um encontro com Deus através de Nossa Senhora visitando as comunidades. Esta ce-
lebração foi presidida pelo Pe. Sebastião que, em sua homilia, tomando as palavras de Cristo, 
anunciou com sabedoria o desejo de Deus na unidade, na vida dos cristãos, que todos sejam 
com a Trindade Santa, minha mãe e meus irmãos são aqueles que ouvem a Palavra de Deus, e 
a coloca em prática. Maria é sempre solidária, está incansavelmente a serviço do Reino, unindo 
os corações através de seu filho na Eucaristia, ajuda-nos ser perseverantes na fé. A Comuni-
dade agradece Sr. Carlos e Elza e família, que nos ofereceram sua casa para esse encontro. 
Agradecemos Pe. Sebastião pela sua disponibilidade e atuação a serviço do Reino de Deus em 
nossa Comunidade, oferecendo-nos o verdadeiro banquete, o pão da vida. Agradecemos a 
todos que participaram desta celebração e que de algum modo ofereceram sua colaboração, 
provando assim seu amor e carinho à Nossa Senhora. Finalizamos com a confraternização.

                                                                                                                                Maria Aparecida de Gusmão

Missa e Visita da Imagem da Imaculada nas Comunidades

Comunidade São João Evangelista
No dia 27 de setembro com muito amor e alegria a Comunidade São João Evangelista, 

acolheu a Imagem de Nossa mãe a Imaculada Conceição, vindo da Comunidade Nossa Se-
nhora de Fátima, que está visitando todas as comunidades, para a celebração da santa missa 
presidida com carinho e dedicação pelo Pe. Sebastião.

Em sua homilia enfatizou que Jesus nos mostra o caminho onde devemos estar abertos 
para escolher e viver o Reino de Deus, que é verdade justiça, paz para participarmos deste 
Reino precisamos amadurecer, amar com todo coração, defender a vida de nossos irmãos, e 
tomar decisões que nos levam a servir a exemplo de Jesus Cristo, que veio para servir e não 
ser servido, para fazer a vontade do Pai.

Que nós estejamos atentos à sua presença nos sinais dos tempos, exige de nós serviço 
para o Reino de Deus e para o próximo.

Agradecemos ao casal Maurício e Zezé que gentilmente nos ofereceu sua residência, e 
todas as pessoas que vieram celebrar conosco.

Foi uma noite abençoada, festiva e animada com a confraternização finalizando o encon-
tro.

                                                                                                                                                                                 Lourdes
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Paróquia Imaculada Conceição // Setembro 2014

ATENÇÃO! TODO SÁBADO ÀS 12H MUNDO MELHOR CRIANÇA NA MUNDO MELHOR FM 87,9

Rua Chico de Paula, 837 - Mogi Guaçu - SP
Fone: (19) 3841.9094

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

Loja 2 - Buriti Shopping

ESPAÇO CRIANÇA

OUTUBRO, mês MISSIONÁRIO!

ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO

VAMOS ENFEITAR O MANTO DE 
NOSSA SENHORA APARECIDA

12 DE OUTUBRO - DIA DA PADROEIRA DO BRASIL
NOSSA SENHORA APARECIDA

Em outubro de 1717 passavam pela vila de Guaratinguetá, 
em São Paulo, o governador, o Conde Assumar e Dom 

Pedro de Almeida. Para recebê-los, os pescadores preparavam 
um evento onde apresentariam todos os peixes que pudessem 
pescar. Mas, por várias vezes, as redes jogadas ao rio voltaram 
vazias até que João Alves tirou das águas, para sua surpresa, a 

imagem de uma senhora sem cabeça. Ao jogar a rede novamente, 
surpresa maior: ele viu surgir a cabeça que faltava daquela 

imagem que fora recolhida. Depois disso, as redes que foram 
jogadas novamente voltaram repletas de peixes.

Oração do Mês Missionário 2016

Pai de misericórdia, que criaste o mundo 
e o confiaste aos seres humanos. 

Guia-nos com teu Espírito para que, 
como Igreja missionária de Jesus,
cuidemos da Casa Comum com 

responsabilidade.
Maria, Mãe Protetora, inspira-nos nessa 

missão. Amém

Kauã Estrela Neves 01/10
Marina Carvalho de Souza 05/10
Rodrigo Ferne Pacolla 11/10
Lucas Virgínio Oliveira 12/10

Vinicius Brentegani dos Santos 15/10
Anne Schiavon Pacobelo 16/10
Bruno Bonini Anunciato 20/10
Matheus Simeonato Silva 28/10
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VIVA NOSSA SENHORA APARECIDA!

15 DE OUTUBRO
DIA DO PROFESSOR

ESCREVA UM RECADO BEM BONITO PARA SEU 
PROFESSOR!!

AJUDE ESSAS CRIANÇAS A ENCONTRAREM JESUS

CRIANÇA TAMBÉM PODE SER MISSIONÁRIA: FALANDO DE JESUS;
CONTRIBUINDO COM AS CAMPANHAS; ORANDO.

• Alarmes

• Câmeras

• Cancelas

• Cerca Elétrica

• Portões Eletrônicos

• Vídeo Porteiro

 

• Computadores

• PABX

• Parabólicas

• Ronda Eletrônica

• Telefonia

• TV por assinatura

 

• Alarmes

• Câmeras

• Cancelas

• Cerca Elétrica

• Portões Eletrônicos

• Vídeo Porteiro

 

• Computadores

• PABX

• Parabólicas

• Ronda Eletrônica

• Telefonia

• TV por assinatura

 

Monitoramento
24 Horas

3861.6234

ALARMES

www.acsalarmes.com.br
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SANTA MARIA BERTILLA BOSCARDIN
 20 de Outubro

Meditando sobre a vida de SANTA 
MARIA BERTILLA, nos deixa valiosas 
observações sobre a santidade.  O  que 
nos ensinam os santos, com palavras e 
obras, é que não basta traçar na areia 
uma leve linha que separe o bem do 
mal; e que é preciso, resolutamente, 
entre os céus e os infernos, erguer mu-
ralhas de fraquezas, de odio, e cavar 
abismos de amor. Ana Francisca nasceu 
em 06 de outubro de 1888, na cidade 
de Vicenza, na Itália. Os pais eram sim-
ples camponeses e sua infância trans-
correu entre o estudo e os trabalhos do 
campo, rotina natural dos filhos e filhas 
de agricultores dessa época. Aos dezes-
sete anos mudou o modo de encarar a 
vida e ingressou no convento das Irmãs 
Mestras de Santa Dorotéia dos Sagra-
dos Corações, quando adotou o nome 
de Maria Bertilla. Durante seu período 
de formação religiosa estudou também 
enfermagem, de modo que pôde tratar 
os doentes com ciência e fé. Teve uma 
existência de união com Deus no silên-
cio, no trabalho, na oração e na obedi-
ência. Tinha apenas vinte e dois anos de 
idade quando teve que enfrentar em 
seu próprio corpo a marca de um tu-
mor. Logo foi operada e antes que pu-
desse se recuperar totalmente, já esta-

va aos pés dos seus doentes outra vez. 
Não descansava nunca, mesmo diante 
das humilhações pessoais que precisa-
va enfrentar. Naquela época estourou 
a Primeira Guerra Mundial e Irmã Maria 
Bertilla surpreendeu com sua incansá-
vel disposição e solidariedade religiosa 
e enfermeira, no tratamento dos feridos 
de guerra. Porém, sua doença se agra-
vou e aos trinta e quatro anos sofreu a 
segunda cirurgia. Não resistiu e mor-
reu no dia 20 de outubro de 1922. Foi 
beatificada em 1952, pelo Papa Pio XII 
e canonizada pelo Papa João XXIII em 
1961. Uma simples camponesa pôde 
demonstrar, com suas atitudes diárias, 
que mesmo sem êxtases, sem milagres, 
sem grandes feitos, o ser humano traz 
em si a santidade e a marca de Deus 
em sua vida. Modelo de recolhimento 
e de oração, durante a vida teve uma 
profunda união com Deus, no silêncio e 
no trabalho. Se vivermos com pureza e 
fé, a graça divina vai se manifestar em 
cada detalhe da nossa vida, da mesma 
forma que se manifestou na vida de Ma-
ria Bertilla. 

                       Maria Angela Vedovello 

Rua José Pedrini, 186 - Centro
Mogi Guaçu - SP - 19 3818.3232

Iniciando nossa peregrinação com a Mãe Imaculada nos alegramos pela aco-
lhida que cada lar vem demonstrando ao recebe-la.

São bênçãos copiosas que nos emocionam a cada dia e a participação dos que 
a recebem.

Que a Imaculada Conceição proteja e abençoe cada lar visitado, nos preparan-
do para sua festa no dia 08 de dezembro.

Dentre os lugares e lares estão: Beto’s Lanchonete, Relojoaria Brunelli, Casa da 
Maria Rosa e Bertão e Lena e Toninho.

                                                                                                                   Conceição Lealdini 

Uma Visita Especial



9

Fevereiro 2014Paróquia Imaculada Conceição // Outubro 2016    

Mundo Melhor

Isto é meu corpo, isto é meu san-
gue.

Somente a fé pode nos oferecer 
a resposta!

Você sabia que o Papa Francisco 
presenciou o Milagre Eucarístico de 
Buenos Aires?

No dia 18 de agosto de 1996, uma 
hóstia consagrada tornou-se carne e 
sangue quando, na missa das 19 ho-
ras, o padre Alejandro Pezet celebra-
va em uma igreja do centro comer-
cial de Buenos Aires.

Ao fim da celebração uma mu-
lher informou que tinha encontrado 
uma hóstia descartada em um can-
delabro na parte de trás da igreja. O 
padre Alejandro viu a hóstia consa-
grada e como não pode consumi-la, 
a colocou em uma vasilha com agua 
para que se dissolvesse, conforme 
costume. 

Ao abrir o tabernáculo, uma se-
mana depois, viu, com espanto, que 
a hóstia tinha se tornado uma subs-
tancia sangrenta. Relatou o fato para 
o arcebispo local, Dom Jorge Mario 
Bergoglio (o Papa Francisco), que 
determinou que a hóstia fosse foto-
grafada profissionalmente. As fotos 
foram tiradas em 6 de setembro da-
quele ano. 

Durante anos a hóstia permane-
ceu no tabernáculo e o acontecido 
foi mantido em segredo. Como a 
partícula não sofreu decomposição 
visível, o cardeal Bergoglio decidiu 
analisa-la cientificamente.

Uma amostra foi mandada para 
um laboratório local, e na primeira 
analise foram encontradas células 
de sangue vermelhas e brancas do 
tecido de um coração humano, que 
apresentava características de mate-
rial ainda vivo, com células pulsan-
tes. 

Em 1999, o médico Ricardo Cas-
tañon Gomes foi solicitado para que 
realizasse alguns testes adicionais. 
Sem saber do que se tratava, retirou, 
na presença do Cardeal, amostras do 
tecido para serem enviadas a Nova 
York para uma nova analise. Lá, tam-

bém se revelou um tecido de cora-
ção humano ainda vivo. 

Cinco anos mais tarde, um car-
diologista renomado, Frederic Zu-
gibe, foi chamado para reavaliar a 
amostra sem saber de sua origem. O 
diagnostico ainda era o mesmo: car-
ne e sangue provido de um coração 
humano. Mas nessa avaliação mais 
completa, se identificou que o teci-
do cardíaco era originário da parede 
do ventrículo esquerdo, responsável 
pela contração do coração e pelo 
bombeamento de sangue para 
todo o corpo. O material dissecado 
tinha uma inflamação e grande nu-
mero de células brancas de sangue 
haviam penetrado no tecido, o que 
indicava que o coração estava vivo 
no momento da coleta e que este 
tinha passado por grande estresse, 
como se o proprietário tivesse sido 
espancado. 

Os cientistas que presenciaram 
os testes ficaram surpresos ao sabe-
rem da origem da amostra. “Como 

e porque uma hóstia consagrada 
pode mudar e tornar-se carne e 
sangue humano? Permanece um 
mistério inexplicável para a ciência e 
totalmente fora da minha jurisdição” 
desabafou o cardiologista Frederic 
Zugibe. 

Assim chegamos a conclusão de 
que Deus quer que estejamos cons-
cientes que Ele está realmente pre-
sente no Sacramento da Eucaristia.

                                    Pesquisa: Selma 

Fique por Dentro

LINGUIÇA DE PORCO

Contato com Luciene
Fone: 3861.6762
98204.6215(Whastapp)

Ser Dizimista

  Contribuir com o Dízimo é dar 
a Deus o que a Deus pertence. A 
fé faz com que nós descubramos 
que tudo é dEle, e por isso ao ofe-
recer o dízimo não sintamos como 
quem paga e sim como quem de-
volve e partilha com o Senhor um 
pouco de tudo que sou e tenho.   
   Sou Dizimista desde que comecei   
a receber meu primeiro salário em 
1966. Sinto o dízimo como uma gra-
tidão a Deus.
                                Cidinha Francato
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01 Sáb Santa Teresinha do Menino Jesus

02 Dom Santos Anjos da Guarda

  9h30 – Rito da Renovação das Promessas Batismais

04 Ter São Francisco de Assis

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imac. na Com. S. João XXIII

05 Qua São Benedito

08 Sáb 9h – Con�ssão com as Crianças do Crisma

  10h – Reunião com Coroinhas

09 Dom CRISMAS NA MATRIZ

11 Ter 14h – Visita na Santa Casa

  16h – Missa na Santa Casa

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imac. na Com. João Paulo I

12 Qua NOSSA SENHORA APARECIDA

                                                   8h - Missa na Capela N.S. Aparecida

  9h – Missa de 1ª Comunhão com as Crianças da Catequese

                                                19h - Missa Solene na Matriz

14 Sex 19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar

15 Sáb Santa Tereza D´Ávila – Dia do Professor

  9h – Reunião com o Conselho Econômico

16 Dom Dia Mundial das Missões

18 Ter São Lucas – Dia do Médico

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imac. na Com. S. Frei Galvão e                                                                                                       

                                                 Missa com Missionários da Mãe Rainha

20 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 

22 Sáb  São João Paulo II

  19h – Missa da Família na Matriz 

24 Seg Santo Antonio Maria Claret

25 Ter Santo Antonio de Sant’Anna Galvão

  14h – Reunião da Pastoral da Saúde

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Com. Pe. Longino

28 Sex Ss. SIMÃO E JUDAS TADEU, APÓSTOLOS

31 Seg 19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imac. na Com. Espírito Santo 

NOVEMBRO
01 Ter 19h30 – CPP

02  Qua FINADOS

  8h e 10h – Missas no Cemitério da Praça da Bíblia

03 Qui 19h30 – Reunião com Equipe Central de Liturgia

02/10
XXVII Domingo do 

Tempo Comum

Hab 1,2-3;2,2-4

Sl 94

2 Tm 1,6-8.13-14

Lc 17,5-10

09/10
XXVIII Domingo do 

Tempo Comum

2 Rs 5,14-17

Sl 97

2 Tm 2,8-13

Lc 17,11-19

23/10
XXX Domingo do 

Tempo 

Eclo 35,15-17.20-22

Sl 33

2 Tm 4,6-8.16-18

Lc 18,9-14

30/10
XXXI Domingo do 

Tempo Comum

Sb 11,22-12,2

Sl 144

2 Ts 1,11-2,2

Lc 19,1-10

Vós sois o sal e a luz!

16/10
XXIX Domingo do 

Tempo Comum

Ex 17,8-13

Sl 120

2 Tm 3,14-4,2

Lc 18,1-8

   O papa Francisco acolheu, nesta quarta-feira, dia 28 de setembro, o pedido de 
renúncia do governo da diocese de São João da Boa Vista (SP) apresentado por dom 
David Dias Pimentel, em conformidade com o cânon 401 §1º. No mesmo ato, o pontí�-
ce nomeou para a Igreja particular dom Antônio Emídio Vilar, atualmente bispo da 
diocese de São Luiz de Cáceres (MT).
     Dom Antônio Emídio Vilar nasceu em 14 de novembro de 1957, em São Sebastião do 
Paraíso (MG). Salesiano, fez sua pro�ssão religiosa em janeiro de 1976. Sua ordenação 
presbiteral aconteceu em Batatais, no dia 09 de agosto de 1986, e a episcopal foi em 27 
de setembro de 2008, em São Paulo (SP).
   Dom Vilar tem mestrado em Teologia pela Universidade Pontifícia Salesiana - Roma e 
iniciou doutorado em Liturgia pela Faculdade Nossa Senhora da Assunção, de São 
Paulo. 
   Antes do episcopado, dom Antônio Emídio Vilar atuou, entre outras atividades, como 
juiz do Tribunal Eclesiástico de Aparecida (SP); diretor do aspirantado, em Pindamo-
nhangaba (SP); diretor, coordenador de estudos e professor no Instituto Teológico Pio 
XI, em São Paulo e membro da Sociedade de Teologia e Ciências da Religião (Soter).
Durante a 53ª Assembleia Geral da CNBB, foi eleito vice-presidente do regional Oeste 2 
da CNBB. 

Dom Orani falando do nosso novo Bispo:

   Aos queridos irmãos padres do clero de São João da Boa Vista, a quem tive a honra de 
pertencer, padres seculares e religiosos de todas as congregações, na pessoa Senhor 
Vigário Geral, meu caro amigo, cumprimento com o coração cheio de esperança sabendo 
que receberão o novo bispo de coração aberto continuando juntos a caminhada pastoral 
da Igreja que peregrina nestas abençoadas terras. Aos leigos e leigas, lideranças da nossa 
natal Diocese nossa saudação na certeza de que estão de coração aberto para Cristo 
acolhendo Dom Antônio Emídio Vilar, aquele que em nome do Senhor chega para pastore-
ar a Igreja de Boa Vista com o entusiasmo juvenil de São João Bosco e a força evangelizado-
ra de convocar todos para ir ao encontro do Cristo Ressuscitado como São João Batista, 
que agora o conduzirá pelos belos caminhos da Igreja de São João da Boa Vista.
Iniciamos há dias a primavera, e as primeiras chuvas caíram em nosso solo fecundando-o. 
Primavera tem tudo a ver com a Páscoa da Ressurreição. Que esperanças novas sejam 
espalhadas e perfumem os ares da região do leste paulista e sul de minas com mais esse 
momento.
   Que o ministério de Dom Vilar seja graça sobre graça dando plenamente a “sua vida pelas 
ovelhas”(Jo 10,11) de São João da Boa Vista.

Orani João, Cardeal Tempesta, O.Cist.
Arcebispo Metropolitano de São Sebastião do Rio de Janeiro, RJ
  

Papa nomeia bispo para
 São João da Boa Vista

Novena em Louvor a Nossa 
Senhora Aparecida

de 03 a 12 de Outubro na igreja 
Matriz  D. Antonio

Nosso Novo Bispo


