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03 Qui 19h30 – Reunião com Equipe Central de Liturgia

06 Dom Todos os Santos 

07 Seg 19h30 – Encontro com Catequistas

08 Ter 14h – Visita na Santa Casa

  16h – Missa na Santa Casa

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade Cristo

  Redentor

10 Qui ANIVERSÁRIO NATALÍCIO Pe. JOÃO PAULO

  19h30 – Missa de Aniversário Natalício Pe. João Paulo 

11 Sex 19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar 

12 Sáb 9h – Reunião com o Conselho Econômico

  10h – Reunião com Coroinhas

14 Seg  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Com.  Mãe Rainha

15 Ter Dia da Proclamação da República

17 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 

18 Sex 15h – Missa com Missionários da Mãe Rainha na Matriz 

20 Dom FESTA DE CRISTO REI

  Encerramento do Ano Santo da Misericórdia

  10h - Posse do novo Bispo Diocesano - São João da Boa Vista

21 Seg Apresentação de Nossa Senhora 

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade

  Imaculada Conceição

24 Qui DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS - Missa as 19h na Matriz

26 Sáb 19h – Missa da Família

27 Dom I DOMINGO DO ADVENTO

29 Ter 14h – Reunião com Pastoral da Saúde

  19h30 – Missa de Início da Novena da Padroeira na Matriz

30 Qua Santo André, Apóstolo

  19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

DEZEMBRO

01 Qui 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

02 Sex 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

03 Sáb 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

06/11

Todos os Santos 

Ap 7,2-4.9-14
Sl 23

1 Jo 3,1-3
Mt 5,1-12

13/11

XXXIII Tempo 
Comum

Ml 3,19-20
Sl 97

2 Ts 3,7-12
Lc 21,5-19

20/11

CRISTO REI DO 
UNIVERSO

2 Sm 5,1-3
Sl 121

Cl 1,12-20
Lc 23,35-43

27/11

I Domingo do 
Advento “A”

Is 2,1-5
Sl 121

Rm 13,11-14
Mt 24,37-44

Com Maria, a Mãe do Senhor!
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Surpresas franciscanas
Outubro termina com uma 

excelente notícia para os cristãos 
que rezam o que Jesus ensinou 
na chamada Oração Sacerdotal 
como vem expresso no Evange-
lho segundo João, na qual pede 
que seus discípulos “sejam um”! 

A Unidade é essencial para que 
haja comunhão entre os que 
desejam os mesmos objetivos e 
caminham em busca do mesmo 
ideal. Ninguém consegue desato-
lar sozinho o carro que encravou 
num brejo; se não houver ajuda, 
pode se afundar também. A Uni-
dade é essencial para os cristãos 
se, de fato querem ser no mundo 
sinal de Cristo. Entretanto, unida-
de exige respeito, diálogo, tempo 
para cicatrizar feridas e, sobretu-
do desejo de superar as divisões.

Dentre as surpresas boas do 
Papa Francisco, anoto as recentes 
viagens apostólicas que fez a paí-
ses cristãos nos quais o número 
de católicos é pequeno, mas a fé 
cristã é firme. O peregrino da 
Misericórdia tem proposto o diá-
logo fraterno para que os irmãos 
e irmãs que se separaram por 
questões humanas menores 
vivam hoje impulsionados “pelo 
que nos une”, que é muito mais 
valioso que qualquer desculpa 
separatista. Nisso não há nenhu-
ma artimanha para enquadrar os 
que pensam diferentes e sim para 
fazer ver que a unidade é bem 
para todos os que crêem no Cris-
to. “Estaria Cristo dividido”? Nos 
perguntava são Paulo! Se cremos 
no Cristo, e não há outro que nos 
possa salvar, não faz sentido 
vivermos desunidos.

Comemorando os cinquenta 
anos da reaproximação com os 
Luteranos, o Papa foi à Suécia e se 
reuniu com os líderes luteranos, 
rezaram juntos, fizeram memória 
de todos os passos de cinco sécu-
los até celebrarmos a reconcilia-

ção e a proposta de um caminho 
de unidade. E quem dialoga sai 
mais fortalecido do diálogo, cres-
ce na sua fé e consegue ver novos 
horizontes à sua frente. Quem 
não dialoga revela uma fraqueza 
interior, um egoísmo fanático e 
um medo desastroso de perder o 
que não conquistou. 

As “surpresas franciscanas” 
vêm cobrar de todos os cristãos, 
principalmente os que vivem na 
mesma comunidade, atitudes de 
maior colaboração, diálogo, 
incentivo, apoio, sinceridade e 
ajuda nos diversos momentos e 
necessidades de nossas comuni-
dades.

Não tem sentido ficar os diver-
sos grupos se batendo como se 
fossem inimigos e, na sagrada 
liturgia se chamarem “irmãos”! 
Também não tem sentido as pes-
soas esconderem seus dons e não 
servir aos irmãos decretando um 
grave prejuízo ao anúncio do 
Evangelho aos que esperam a 
boa nova da salvação.

O papa nos desconcerta por-
que nos convida a viver com força 
e fé o cristianismo que se despoja 
dos aparatos e aparências supér-
fluas que encobrem o rosto de 
Cristo. Ao concluir o Ano da Mise-
ricórdia, o Papa ensina que ser 
misericordiosos e misericordiosas 
é também buscar a união e a uni-
dade, arrepender dos erros e per-
doar os dos outros, é propor, aci-
ma de tudo Jesus Cristo, e não as 
nossas manias.

Bendito seja o amor de Deus 
que faz soprar em sua Igreja essa 
brisa suave de esperança e de ale-
gria, de dialogo e desejo de comu-
nhão. Estejamos todos a serviço 
da unidade, da união e da comu-
nhão. Esse é o desejo de Jesus Cris-
to, nosso Senhor e Redentor.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

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

Um grupo de 25 pessoas e 2 padres, das cidades de Mogi Guaçu e Pereiras (tam-
bém interior de São Paulo) fizemos esta peregrinação à Terra Santa passando por 
Roma, onde recebemos a bênção do Papa Francisco estendida à cidade de Mogi 
Guaçu.

Acompanhados dos Padres João Paulo e Pe. Luiz Grillo que foram nossos orien-
tadores espirituais.

A peregrinação é uma jornada espiritual de reafirmação, descoberta é estar 
dentro da paisagem histórica, visitar os lugares e sítios sagrados mencionados na 
Bíblia.

Tivemos a bênção da renovação das promessas do batismo, as margens do Rio 
Jordão e a renovação das promessas matrimoniais na cidade de Caná da Galiléia. 
Conhecemos também as cidades de Nazaré, Tiberíades e Jericó que é a mais anti-
ga do mundo.

Em uma certa manhã celebramos a Santa Missa no Mar da Galiléia, dentro de 
uma embarcação, foi uma bênção e emoção para todos.

Em Jerusalém, fizemos a Via Sacra do Calvário até o Santo Sepulcro e depois a 
santa missa.

Monte das Oliveiras, Jardim do Getsmani, Muro das Lamentações foram outros 
lugares santos que visitamos.

A peregrinação chegou ao final, com pessoas mais unidas, fraternas, fortalecidas 
na fé e pensando em uma próxima.

Inês, Abrão e Tatiane Nohra

Peregrinação à Terra Santa: 
busca espiritual
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NOVOS CRISMANDOS 
No dia 09 de outubro na Igreja Matriz na missa das 9h30, o nosso Pároco, Pe. João 

Paulo, ministrou o sacramento do Crisma para 27 crianças e 05 adultos.
Os catequistas Neia, Miriam, Fernanda e Luís preparam a missa com muito cari-

nho, chamando as crianças a participarem ofertando os dons que receberam.
No final da Missa a Catequizanda Pietra agradeceu em nome de todos os Cris-

mandos, os Padres: João Paulo e Sebastião.
Houve também da parte do Pe. João Paulo um agradecimento especial aos Ca-

tequistas que se dedicaram com muito esmero com essas turmas, ressaltou que a 
recompensa para os catequistas vem de Deus, que só Ele retribuirá.

               Catequista Néia

Paróquia Imaculada Conceição // Novembro 2016

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

Casamentos
02

Lucas Oliveira Boró
12

Helena Rodrigues Teixeira
23

Ana Luísa de Souza Rodrigues
Lívia Tanabe Bueno

Elza Lorena Francisco de Oliveira
Ana Laura Perina Persinoti

Elisa Cavalhieri da Silva
Mikaelly de Jesus Novaes
Dheyvid de Jesus Novaes

15
Thiago Castanho Ramos
Patrícia Soares da Silva

Juliano Stevanato
Jéssica Fernanda Cardoso

22
Raphael Bernard 

Karina Rocha Nery
Cesar Mendes Cassiano Marques 

Priscila Teixeira de Campos 
29

Wellington Mateus Gandino
Juliana Regina Caetano

Nossos irmãos mais novos

Notícias da Catequese

PRIMEIRA COMUNHÃO
Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente!
Parabéns as crianças e adolescentes que pela primeira vez se encontraram com 

Jesus na eucaristia! Agradeço a Deus que me ilumina e me faz ser perseverante 
na missão de ser catequista. Agradeço à nossa querida mãe que hoje celebramos 
como Nossa Senhora Aparecida que tem me permitido ajudá la a levar essas 
crianças até seu filho amado Jesus Cristo.

Agradeço aos nossos padres João Paulo e Sebastião e às famílias pela confiança 
e pelo apoio. Que o Senhor continue abençoando nossa caminhada! 

Catequista Vera

Pensamos que, de nada vale contribuir com o Dízimo esperando receber alguma 
coisa em troca. Se formos dizimistas deve ser de coração, sem esperar nada, só assim 
será verdadeira a nossa contribuição e seremos gratos a Deus no muito que Ele nos dá.

Agradecemos a Deus pelas bênçãos que a nós são derramadas e pelo privilégio de 
participar da vida da Igreja, sendo Dizimista.

Celso e Lurdinha

Ser Dizimista
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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

Celebramos no dia 22/10 a missa da família. O Padre Sebastião em sua homilia aju-
dou nos refletir sobre o poder e importância da oração. Deus nos  acolhe em sua sim-
plicidade diante de nossas orações. Será que através de nossas atitudes estamos sendo 
verdadeiros missionários da igreja de Jesus Cristo?

Márcia e Roberto pastoral familiar

No dia 11 de outubro tivemos uma santa missa em comemoração aos 21 anos 
da Savisc (Sociedade de Amigos Voluntários da Irmandade da Santa Casa) celebra-
da pelo nosso querido Pe. João Paulo, juntamente com a Pastoral da Saúde, onde 
pudemos refletir e pedir a Deus força, sabedoria, perseverança, humildade e união 
para podermos continuar com bastante entusiasmo nosso trabalho de voluntaria-
do servindo aos nossos irmãos doentes e necessitados.

Zezé  

O Terço dos Homens nos ajuda e nos fortalece em nossa Fé.
Rezando o Terço meditamos os mistérios da redenção que Cristo nos oferece.
Ele é imprescindível para formação da família e de uma sociedade cristã.
É uma campanha que pretende valorizar a religiosidade dos homens, como chefe 

de família.
Rezando o terço e levando a sua família também a reza-lo, ele se faz respeitar e amar.
O Terço dos homens em nossa Paróquia torna-se também um elo de amizade ver-

dadeira junto das famílias, vivendo em comunidade, rezando sempre por aqueles que 
necessitam de uma benção de Nossa Mãe Maria Santíssima.

Homens da nossa comunidade venham rezar conosco e sentir o carinho que nossa 
Senhora tem por todos nós. Rezamos todas 2ª feira as 19h30 no Salão Paroquial.

Odacir

O Projeto Protagonistas da Vida comemorou durante o mês de Outubro o dia das 
crianças, com muita alegria, jogos e brincadeiras.

As crianças do projeto tiveram a oportunidade de vivenciarem o respeito e a alegria 
de estarem juntas competindo e se divertindo. Outro ponto forte foi a alimentação, 
onde as crianças puderam ajudar a preparação dos pastéis e depois degustá-los, junto 
com refrigerantes e bolo. 

Tivemos também a alegria de contar com a Cidinha, que nos proporcionou mo-
mentos lindos, estimulando a imaginação das crianças com sua contação de histórias, 
enfim, um mês abençoado, cheio de alegria e vida.

Rogério

Missa da Família
Missa da Savisc

Terço dos Homens
NOTICIAS DA PARÓQUIA Outubro, um mês 

cheio de alegrias
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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

Comunidade João Paulo I 
Dia 11 de outubro, um dia de festa para a Comunidade João Paulo I, que acolheu 

em seu meio a imagem peregrina de Nossa Senhora Imaculada Conceição, santa 
padroeira de nossa cidade. Uma noite de graças pois nem a forte chuva que caía, 
impediu que os devotos comparecessem no Salão São Matheus, para celebrar 
junto com o Padre João Paulo, a santa missa em homenagem àquela que gerou 
em seu ventre o Salvador da humanidade. Celebrar a Eucaristia é uma graça mui-
to grande que recebemos do Pai, pois bem sabemos que ela fortalece os laços 
da nossa vida comunitária e faz crescer em nós, o amor e a fé na Trindade Santa. 
Por essa razão, temos muito a agradecer aos nossos sacerdotes, padre João Paulo 
e padre Sebastião, sem os quais não teríamos o privilégio de contar com essas 
celebrações e também agradecer de modo especial, o casal Moacir e Neide que 
cedeu o salão de festas e a todos acolheu com muita alegria e carinho . Que nossa 
Senhora Imaculada Conceição, nossa fiel intercessora junto a Jesus, nos fortaleça e 
nos guie em nossa caminhada!

Tereza

Comunidade Frei Galvão
Em 18 de outubro, dia da Renovação da Aliança de Amor com nossa Mãe San-

tíssima, dia de São Lucas a Comunidade Frei Galvão foi agraciada com a visita da 
Imagem de Nossa Senhora Imaculada da Conceição, padroeira da nossa cidade.

A celebração da santa eucaristia foi presidida pelo Pe. Sebastião que nos fez 
refletir sobre a nossa vocação missionária. Somos chamados a viver os ensinamen-
tos de Jesus e anunciar o Evangelho aos nossos irmãos, para assim participar do 
Reino de Deus e ter o nome gravado no livro da vida.

Agradecemos ao Sr. José Carlos Camatari que nos ofereceu a sua residência ao 
Pe. Sebastião e a todas as pessoas que participaram da celebração, que é uma 
fonte de graças e bênçãos.

Finalizamos a noite festiva com uma confraternização.
Mary – Comunidade Frei Galvão

Comunidade Pe. Longino
Foi no dia 25 de outubro que a Comunidade Pe. Longino, cantando e louvando com 

chuvas de pétalas de rosas, recebeu a imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição, 
trazida pela Comunidade Frei Galvão.

A missa foi celebrada no Edifício Jequitibá e presidida pelo Frei Paulo que teve como 
concelebrante o Pe. Sebastião.

Em sua homilia o Frei Paulo ressaltou que o amor de Deus é como uma semente plan-
tada em nossos corações que vai se alimentar com a Palavra. E Maria, mãe de Deus, uma 
humilde serva que soube acolher esse amor, intercede para nós. Mencionou que o Papa 
Francisco abriu o ano Mariano no dia 22 de outubro que vai até 22 de outubro de 2017.

Um ano dedicado à nossa Mãe. No final da homilia o Pe. Sebastião também falou do 
amor do Pai e de Maria.

Animaram a Santa Missa os cantos as nossas queridas amigas: Maria, Rosa e Luzia.
Encerrando o Frei Paulo e Pe. Sebastião deram as bênçãos de nosso Pai e em seguida foi 

compartilhada uma calorosa confraternização.
Zezé – Comunidade Pe. Longino

Comunidade Espírito Santo 
Com muita alegria e expectativa recebi em minha casa, dia 31 de outubro, a 

Imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, nossa Padroeira.
Nesta celebração, presidida pelo Pe. Sebastião, estiveram presentes os integran-

tes da comunidade Espírito Santo, familiares e amigos de outras comunidades.
Pe. Sebastião falou sobre a importância de colocarmos as pessoas menos favo-

recidas acima de nós para que possamos, assim, agradar a Deus.
Agradeço a Deus por essa oportunidade tão especial e a todos os participantes.
Finalizamos com uma confraternização festiva.

Izabel Braido 

Missa nas Comunidades
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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
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• 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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BEATO EUGÊNIO BOSSILKOV

O Céu! O Céu!! Morada de DEUS - neste  
novembro, como nos faz bem, o pensa-
mento do Céu! Ajuda-nos a sofrer e nos 
enche de Esperança! Mas, para lá chegar 
é preciso Viver em TUDO, a Santíssima 
Vontade do nosso amado Jesus. E foi 
assim a vida do nosso Beato EUGÊNIO... 
Vicente Bossilkov nasceu na cidade de 
Belém do Danúbio, Bulgária, no dia 16 de 
novembro de 1900. Filho de campone-
ses católicos romanos, fez os seus votos 
na Congregação da Paixão, e ordenou-
-se sacerdote em 1926, com o nome 
de EUGÊNIO, tendo uma vida pastoral 
multifacetada, seguindo de perto seus 
jovens paroquianos, organista e maes-
tro compondo a conhecida Regina coeli, 
estudando, se doutorando em Teologia. 
Demonstrou grande piedade cristã aco-
lhendo muitas famílias judias deportada 
durante a 2º Guerra  mundial; Homem 
dotado de grande inteligência, muito 
contribuiu para o desenvolvimento da 
diocese de Nicópolis. Era um padre ati-
vo e colaborador autentico missionário, 
trabalhando para a aproximação entre a 
Igreja Católica e a Ortodoxa russa. Eugê-
nio acabou sendo eleito para a sucessão 
em 1947, e tornou-se o bispo de Russe, 
na Bulgária. A Bulgária vivia, então, sob o 
domínio do regime comunista do russo 

Josef Stálin. O bispo Eugênio foi preso no 
auge da repressão desse regime, inicia-
da, em 1944, contra os cultos religiosos, 
principalmente contra a Igreja Católica. 
Na ocasião, foram proibidos: feriados 
religiosos, manifestações fora das igrejas 
e obras sociais dos católicos romanos. 
Também fecharam escolas, hospitais e 
orfanatos. O objetivo era promover a 
adesão da pequena comunidade católi-
ca búlgara ao culto ortodoxo através de 
uma lei especial que induzia a total de-
sobediência ao sumo sacerdote da Igreja. 
Assim, iniciaram a perseguição aos cató-
licos romanos. O bispo Eugênio Bossilkov 
foi convidado a passar para o grupo dos 
ortodoxos, mas recusou-se e confirmou 
sua fidelidade ao sumo pontífice romano. 
Ele foi preso em 1952 e negou-se a acei-
tar aquela lei especial de desobediência 
à Santa Sé. A polícia política do regime 
stalinista búlgaro acusou-o de subversão 
e espionagem por conta do VATICANO. 
A sentença de morte foi ditada.. Dom 
Eugênio, após ser torturado, morreu fu-
zilado no dia 11 de novembro do mesmo 
ano, em Sófia, Bulgária. Foi enterrado em 
uma vala comum e em lugar desconheci-
do. Numa das últimas cartas que enviou 
da prisão antes de morrer, para um dos 
seus amigos ortodoxos, escreveu: “Não 
vos preocupeis comigo; eu estou assis-
tido pela graça de Deus e permaneço 
fiel a Cristo e à Igreja”. Eugênio Bossilkov 
foi beatificado pela Igreja Católica em 
15 de março de 1998, numa cerimônia 
solene presidida pelo papa João Paulo 
II na Basílica de São Pedro, em Roma, 
quando foi proclamado “primeiro mártir 
do século XX da Europa do Leste”, morto 
em nome da fé e da fidelidade ao papa. 
Logo estaremos na eternidade e veremos 
plenamente realizados, conforme nosso 
ardente desejo o sonho de eterna felici-
dade! Não nos impacientemos. A Figura 
deste mundo passa - diz o profeta Isaias 
- e passa depressa. Chegaremos á pátria 
Celeste. E lá não haverá lágrimas, nem 
morte, nem dor...

Maria Angela Vedovello

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

02 de novembro, Dia de Finados, cuja 
data tem por objetivo relembrar a me-
mória dos mortos e nossos entes que-
ridos que já partiram para junto do Pai. 

No cemitério da Praça da Bíblia, nossa 
Paróquia celebrou missa às 8h e às 10h.

Na missa das 8h, presidida por Padre 
João Paulo, que disse em sua homilia 
que “sentimos saudades e ficamos tris-
tes, mas temos a certeza de que mor-
rer é viver a felicidade sem fim junto 
de Jesus. A vida nos é dada para viver a 

experiência de cada dia e nos lançar nas 
mãos misericordiosas de Deus. Precisa-
mos lembrar que nossa vida não termi-
na no cemitério, mas da vida que vence 
a morte, por isso a cada dia fazemos a 
experiência do perdão, da justiça, do 
acolhimento. Celebramos hoje a nossa 
saudade, o nosso amor daqueles que 
nos deixaram. Celebramos a nossa espe-
rança na ressurreição que nos inspira a 
cada dia a ser promotores da vida nova.”

Celso e Lurdinha

Aconteceu em nossa paróquia  a 
novena em louvor a N. S. Aparecida. 
Todas as pastorais e movimentos tive-
ram  oportunidade  de participar  das 
celebrações. Entravam  com a peque-
na imagem de Nossa mãe  Aparecida 
e depois lhes ofereciam flores o altar 
dela ficou muito florido  durante a no-
vena. Os Padres João Paulo e Sebastião  
todas as noites  em suas homilias au-
mentavam em nós a devoção a nossa 
senhora, com suas palavras de amor e 
confiança e no final da celebração  fo-
mos consagrados a mãe todos  os dias.

E no dia 12 celebramos o grande 
dia dedicado a ela foi  quando unimos 
nossa voz ao clamor de todo povo bra-
sileiro. No início da celebração recebe-

mos a imagem de Nossa Senhora  Apa-
recida, trazida por alguns  pescadores 
dentro de um barco relembrando a 
história dela. Pe. João Paulo em sua ho-
milia que Maria, rosto misericordioso   
de Deus que nos ensina com sua ma-
ternal intercessão a fazer o que Jesus 
pediu, a sermos disponíveis  ao Reino 
de Deus rezou também  pelas  crianças 
para que com o olhar de Maria sejam 
abençoadas e respeitadas. No final 
da celebração tivemos um momento  
muito  emocionante, foi quando padre 
João  Paulo passou com a imagem no 
meio da assembleia e podermos toca-
-la para pedir e agradecer que Nossa 
Senhora interceda sempre por nós.

Marli

DIA DE FINADOS

Novena e Festa em louvor a N. Sra. Aparecida
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Um estudo britânico sobre depres-
são entre adultos com mais de cin-
quenta anos, desenvolvido pela Lon-
don School of Economics and Political 
Science (Escola de Negócios e Ciências 
Políticas de Londres), trouxe uma re-
velação surpreendente. Segundo os 
pesquisadores, pessoas com mais de 
cinquenta anos que participam de 
atividades religiosas com frequência 
obtêm mais benefícios à saúde mental 
do que aqueles que praticam esportes, 
fazem ação social ou estudam.

A pesquisa envolveu o acompanha-
mento de 9 mil europeus com mais 
de cinquenta anos de idade durante 
quatro anos. Foi dirigida pelo epide-
miologista Mauricio Avendano, e os re-
sultados finais mostraram que, entre as 
diversas atividades nas quais pessoas 
dessa faixa etária estão envolvidas, ne-
nhuma traz sensação de felicidade tão 
duradoura quanto frequentar celebra-
ções religiosas em igrejas, sinagogas e 
mesquitas.

“A igreja parece desempenhar um 
papel social importante para manter 
a depressão sob controle e funciona 
também como um mecanismo de su-
peração em períodos de doença na 

vida adulta”, diz Avendano.
O especialista conta que cogitou 

considerar que os resultados apon-
tariam apenas ao sentimento de per-
tença a determinado grupo, e não 
necessariamente à atividade religiosa, 
mas os dados do estudo revelam que 
o simples pertencimento a outros tipos 
de grupo, como instituições comunitá-
rias ou políticas, por exemplo, só pro-
porcionam benefícios por um curto 
período em termos de saúde mental e 
chegam a influenciar no aparecimento 
de sintomas depressivos a longo prazo.

Falando de grupos não religiosos, 
Avendano explica que os participan-
tes da pesquisa realmente mostraram 
sentir um forte sentimento de recom-
pensa logo que se unem a uma orga-
nização, mas, quando o seu pertenci-
mento a essa organização exige muito 
esforço e não se tem muito retorno, os 
benefícios desaparecem depois de um 
tempo. O mesmo fenômeno não ocor-
re com a religião.

Rezar! Pratique essa idéia.
Fonte: Sempre Família
Pesquisa: Selma 

Fique por Dentro
Religião é melhor que esporte para saúde 

mental na terceira idade, diz estudo

LINGUIÇA DE PORCO

Contato com Luciene
Fone: 3861.6762
98204.6215(Whastapp)

Continuando a peregrinação com a imagem da Virgem Imaculada, nos emo-
cionamos a cada dia, pois passamos nos lares das pessoas mais tradicionais de 
nosso quarteirão.

Nos tocam profundamente pela alegria e sorrisos sinceros ao receber nossa 
mãe.

Ouvimos agradecimentos espontâneos e palavras confortantes.
Como tudo isso é maravilhoso Mâe Imaculada.

Luiz e Conceição

Uma Visita Especial
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03 Qui 19h30 – Reunião com Equipe Central de Liturgia

06 Dom Todos os Santos 

07 Seg 19h30 – Encontro com Catequistas

08 Ter 14h – Visita na Santa Casa

  16h – Missa na Santa Casa

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade Cristo

  Redentor

10 Qui ANIVERSÁRIO NATALÍCIO Pe. JOÃO PAULO

  19h30 – Missa de Aniversário Natalício Pe. João Paulo 

11 Sex 19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar 

12 Sáb 9h – Reunião com o Conselho Econômico

  10h – Reunião com Coroinhas

14 Seg  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Com.  Mãe Rainha

15 Ter Dia da Proclamação da República

17 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 

18 Sex 15h – Missa com Missionários da Mãe Rainha na Matriz 

20 Dom FESTA DE CRISTO REI

  Encerramento do Ano Santo da Misericórdia

  10h - Posse do novo Bispo Diocesano - São João da Boa Vista

21 Seg Apresentação de Nossa Senhora 

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade

  Imaculada Conceição

24 Qui DIA NACIONAL DE AÇÃO DE GRAÇAS - Missa as 19h na Matriz

26 Sáb 19h – Missa da Família

27 Dom I DOMINGO DO ADVENTO

29 Ter 14h – Reunião com Pastoral da Saúde

  19h30 – Missa de Início da Novena da Padroeira na Matriz

30 Qua Santo André, Apóstolo

  19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

DEZEMBRO

01 Qui 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

02 Sex 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

03 Sáb 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

06/11

Todos os Santos 

Ap 7,2-4.9-14
Sl 23

1 Jo 3,1-3
Mt 5,1-12

13/11

XXXIII Tempo 
Comum

Ml 3,19-20
Sl 97

2 Ts 3,7-12
Lc 21,5-19

20/11

CRISTO REI DO 
UNIVERSO

2 Sm 5,1-3
Sl 121

Cl 1,12-20
Lc 23,35-43

27/11

I Domingo do 
Advento “A”

Is 2,1-5
Sl 121

Rm 13,11-14
Mt 24,37-44

Com Maria, a Mãe do Senhor!


