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II Domingo do 
Advento

Is 11,1-10
Sl 71

Rm 15,4-9
Mt 3,1-12

11/12

III Domingo do 
Advento

Is 35,1-6.10
Sl 145

Tg 5,7-10
Mt 11,2-11

18/12

IV Domingo do 
Advento

Is 7,10-14
Sl 23

Rm 1,1-7
Mt 1,18-24

25/11

Natal 
do Senhor

Is 9,1-6
Sl 95

Tt 2,11-14
Lc 2,1-14

O amor bate à porta!
01 Qui 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

02 Sex 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

03 Sáb 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

04 Dom 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

  9h30 – Entrega do Terço 

05 Seg 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

06 Ter 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

07 Qua 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

08 Qui NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

  Padroeira de Mogi Guacu

  19h30 - Missa solene de abertura do Ano Mariano no estacionamento

  do Bigbom Supermercados (centro)

09 Sex 19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar

10 Sáb 9h - Cantata de Natal com as crianças da catequese na igreja Matriz

  10h – Reunião com Coroinhas

11 Dom 29º Aniversário de Ordenação Pe. João Paulo

12 Seg NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

13 Ter SANTA LUZIA

14 Qua São João da Cruz

  20h - Cantata de Natal na igreja Matriz

15 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 

  20h30 - Concerto de Natal de Matriz

17 Sáb 9h – Reunião com o Conselho Econômico 

24 Sáb 19h30 – Vigília de Natal na Matriz, logo após a missa sorteio do Show  

  de Prêmios

25 Dom NATAL DO SENHOR

  9h30 - Missa e batizado na Matriz

  19h - Missa na Matriz

31 Sáb 19h30 - Vigília de Ano Novo

JANEIRO

01 Dom 19h - Missa na Matriz
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Há um sinal no céu

Dezembro chega e aquela sen-
sação de final de estrada, final de 
ano e fim de jornada parece que 
se apossa de nosso coração. Con-
seguimos vencer mais uma bata-
lha de trezentos e sessenta e seis 
dias! Graças a Deus!

Começam a aparecer os enfei-
tes de natal com as árvores e 
luzes que piscam e o ambiente 
vai ganhando sinais de festivi-
dade, a alegria vai despontando 
vagarosamente e assim conti-
nuamos respirando esperança. 
Nestes dias as cidades se enfei-
tam, as músicas criam um clima 
diferente, as propagandas 
batem pesado fazendo com 
que as pessoas queiram com-
prar e gastar com o que não 
têm necessidade e só aumenta 
a despesa com o dinheiro que 
nunca é suficiente. 

Vejo as luzes enfeitando as 
casas, as praças, as árvores; a 
decoração dos ambientes ten-
tando, por vezes, disfarçar a 
realidade crua da falta de res-
peito à vida que insiste em nos 
visitar, ou do amor que incan-
savelmente teima em nos 
amar. Os índices de “natal satis-
fatório” se medem pelo volume 
de venda e lucro e não pela 
satisfação e alegria das pesso-
as. Para os indicadores econô-
micos são levados em conta o 
volume do dinheiro que circu-
lou na venda do estoque e se o 
resultado foi melhor que anos 
anteriores. Não levam em con-
ta, nem tem o pudor de pensar 
nas pessoas que se matam lite-
ralmente para satisfazer um 
desejo ou sonho de um filho ou 
de alguém muito querido... A 
ótica do mercado, do ter e 

poder vai tomando o lugar da 
ética, dos valores do Evange-
lho; aliás, o mercado do consu-
mismo não gosta de festejar o 
grande aniversariante do dia 
de natal, Jesus Cristo! Seus 
valores de amor e de partilha 
não combinam com quem só 
deseja ter e comprar, lucrar e 
ganhar. Jesus, ao contrário 
ensinou que quem doa tem 
mais alegria e quem serve aos 
irmãos é mais importante no 
seu Reino.

O Natal de Luz é aquele em 
que a festa e o festejado é Jesus 
que vem se encarnar para ensi-
nar que amor não se compra 
nem se vende, amor ama sim-
plesmente. Natal iluminado 
não é o do pisca-pisca, mas da 
Estrela de Belém que continua 
a sinalizar o carinho de Deus 
que nos visita em seu amor. A 
Luz do Natal não é a dos refle-
tores ou dos flashes que têm 
brilho passageiro, mas a Luz do 
amor acolhedor, sincero e 
generoso que diariamente pro-
cura corações para se instalar e 
fazer brilhar a luz mais potente 
do amor e da bondade que 
destróem as trevas escuras da 
mesquinhez e do egoísmo.

Natal da Luz é o natal cele-
brado na fé, no amor e na sim-
plicidade de quem vive a aco-
lhida generosa, com um 
coração despojado de si e 
repleto de amor que se alimen-
ta na sua fonte genuína que é o 
amor manifestado a nós na 
manjedoura de Belém: o meni-
no-Jesus que pede acolhida 
em nossa vida.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

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

Esse tema toca profundamente a cultura capitalista, porque o tempo 
de Natal tem sido marcado pela festa do consumo, das vendas e de mo-
vimentação financeira. A mídia se encarrega de provocar a sensibilidade 
das pessoas levando-as a comprar cada vez mais. Passou a ser Natal de 
presentes, não propriamente do verdadeiro presente, do Menino Jesus, o 
Filho de Deus.

Uma verdadeira preparação para o Natal supõe austeridade, anticonsu-
mismo e mudança de mentalidade. Sabemos que não é fácil “remar contra 
a maré”, contra uma sociedade que, mesmo vivendo crise financeira, não 
consegue prever o alcance de suas condições econômicas. Em vez de um 
Natal de liberdade, de encontro com Cristo, passa a ser de arroxo por cau-
sa de dívidas adquiridas.

O momento brasileiro é de prudência nos gastos pessoais, evitando fra-
gilizar as condições para uma vida digna, sem os apertos com contas a pa-
gar. Natal é tempo de liberdade, de coração aberto para construir o bem 
na luz do Menino Deus. Não é tempo de competição, de querer agradar 
com presentes caros e nem de gastar mais do que as próprias possibilida-
des econômicas.

Nas previsões do Natal encontramos a palavra esperança, que está fun-
damentada na Palavra de Deus. No Antigo Testamento o povo esperou 
com toda paciência a realização da promessa, a chegada do Emanuel, 
no dizer do profeta Isaías (Is 7,14). Jesus vem como Deus da firmeza e do 
encorajamento para todos os povos que caminhavam na penumbra das 
previsões passadas.

Acolher Jesus no Natal significa acolher a todas as pessoas com carinho, 
superando as dificuldades na convivência. A harmonia nos relacionamen-
tos é condição essencial para uma vida feliz, e base para a celebração de 
um Natal fecundo e frutuoso. Aí está o sentido dos encontros familiares, 
também dos presentes, fortalecendo os laços de convivência para come-
çar novo ano de cabeça erguida.

A palavra “metanoia” é própria do tempo do Advento, significando mu-
dança nas atitudes de convivência social. A marca cristã está centrada na 
simplicidade, como aconteceu com Jesus Cristo, que teve como berço um 
cocho, dentro de um estábulo, e seu leito de morte foi a cruz. Portanto, 
Deus em Cristo, é Pai de todos, e não o dinheiro, que é pai só de alguns.

Dom Paulo Mendes Peixoto
Arcebispo de Uberaba

Previsões natalinas
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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
27/11

Bernardo Martini Dantonio 

Davi Guerrini Rodrigues 

Lorena Moraes Leme de Araujo

Thaemy Gabriela Gomes

Gabriel Guerrini Secco

Melissa Andrade Malta 

Maria Luiza da Cruz Recco

Ana Lívia Ferreira 

Miguel Rodrigues Novais

05/11

Ciro Carvalho Bueno e

Vanessa Ferreira

11/11

José Edgard Naressi Júnior e

Helena Martiniano

19/11

Hugo Leonardo Munhoz e

Adriana Coelho

Nossos irmãos mais novos

Notícias da Paróquia

TERÇO NA COMUNIDADE
Foi com muita alegria e fé que no dia 07 de novembro rezamos o terço no 

Edifício Jequitibá e já programamos a novena do Natal para começarmos no dia 
09 de dezembro.

Após o terço foram todos convidados a participar de uma aconchegante 
confraternização.

Zezé – Comunidade Pe. Longino

MISSA DA FAMÍLIA
Iniciando um novo ano litúrgico, com a benção e acendimento da coroa do 

advento, celebramos mais uma missa da família neste dia 26 de novembro. Padre 
João Paulo abençoou os casais aniversariantes e a imagem da sagrada família 
passou para a residência do Sr. Luis, onde ficará hospedada até mês que vem. 
Nossas famílias ouviram a homilia do evangelho de Mateus 24,37-44 que diz: “ficai 
atentos e preparados”.

Geneci

É amar a Deus e a nossa Igreja.
É reconhecer o Amor Misericordio-

so que Ele tem por nós e colaborar 
com seu Projeto que é Amor e Vida 
para todos.

É devolver com gratidão a Deus, 
nosso Pai, tudo o que Ele, por graça, 
nos concede.

É zelar pela nossa Igreja para que 
ela seja luz e seja acolhedora para 
todos os nossos irmãos que a pro-
curam.

É partilhar os dons recebidos do 
nosso Pai gerando vida de comu-
nhão, fraternidade e solidariedade 
em nossa comunidade com as co-
munidades irmãs, principalmente as 
mais necessitadas.

É cuidar da nossa Igreja. Casa do Pai, lugar onde firmamos nossa união em 
comunhão com Jesus, na eucaristia, nos batizados ou nas celebrações do ma-
trimônio, na catequese, nos encontros para oração e evangelização.

É cumprir nosso dever cristão com ajuda material, dar e repartir na comu-
nidade, o pouco ou um pouco do que temos que é também graça de Deus 
muito maior para quem oferece do que para quem recebe, porque desperta o 
desejo de construir um mundo melhor.

É ensinar a nossos filhos as virtudes e os valores cristãos com o nosso exemplo.
Eu sou DIZIMISTA e muito me alegra dar o Dízimo.

Márcia

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

3851.8700

Foi com muita alegria que a nossa co-
munidade se reuniu como uma grande 
família, no dia 10 de novembro para cele-
brar o aniversário natalício de nosso que-
rido pároco, padre João Paulo.

Foi uma celebração festiva e muito bo-
nita em que pudemos agradecer a Deus a 
vida de nosso pastor.

Sempre em espírito de irmandade, nos-
sa comunidade demonstrou o carinho e 
a ternura por nosso padre, cada mãe, pai 
o vê como um filho querido cada rapaz, 
garota o vê como um irmão, amigo, cada 

criança o vê como mestre, pai e amigo.
Encerramos com uma alegre e calorosa confraternização vivenciando este espi-

rito de irmandade, que o senhor conseguiu formar.
É sempre uma bênção participarmos da santa eucaristia!
Nosso agradecimento e carinho especial ao padre João Paulo por ser esta pes-

soa maravilhosa, amiga e sempre presente.
Que Maria, nossa Mãe Imaculada que na eucaristia perpetua e estenda sua ma-

ternidade, o tenha sempre como filho querido.
Cleuza Ribeiro Marques

Nossa alegria aumenta e a expectativa de, mais uma vez celebrarmos o nas-
cimento de Jesus emociona nossos corações. Comemoramos a chegada de uma 
criança, o Menino Deus que, em sua pequenez e humildade, vem nos ensinar a 
sermos filhos do Pai e irmãos entre nós. Os pastores foram às pressas a Belém e 
encontraram Maria e José, e o recém-nascido deitado na manjedoura. (Lc 2, 15-16).

Durante as quatro semanas do advento, nós do Apostolado da Oração come-
çamos também uma viagem em direção a Belém. Em cada semana, nas nossas 
missas, acendemos uma vela nova para que o caminho fique mais luminoso; a 
luz vai aumentando e, finalmente agora nos deparamos com aquele de quem o 
evangelista São João dizia: “ Nele estava a vida e a vida era luz dos homens e a luz 
brilha nas trevas.” (Jo 1, 4-5).

Um sacerdote, em uma de suas pregações de Advento, recordou que a Euca-
ristia não só remete à Paixão e à Ressurreição, mas está ao mesmo tempo em 
continuidade com a Encarnação: “ Maria concebeu na anunciação o Filho Divino, 
inclusive na realidade física de seu corpo e seu sangue, antecipando em si o que 
se realiza sacramentalmente em todo aquele que recebe nas espécies do pão e do 
vinho, o corpo e sangue do Senhor”. Na manjedoura, Jesus também se faz alimen-
to dos que tem fome de felicidade, de justiça, de paz, de amor, de verdade. Porque 
os homens não podem continuar em uma eterna mentira, vivendo como se não 
tivessem consciência. O menino Jesus quer nascer na consciência humana, para 
que voltemos a ser imagem e semelhança de Deus.

Para nós zeladores do Apostolado da Oração para que o Natal tenha um sólido 
significado necessitamos fazer com que o Menino Jesus nasça dentro da consci-
ência dos homens de hoje, para isto precisamos ter coragem, convicção, perseve-
rança e oração.

Avisos:
• Reunião do Apostolado da Oração – 1ª sexta-feira do mês às 13h30 na Sacristia 

da Igreja Matriz com o Diretor Espiritual Padre João Paulo Ferreira Ielo

• Oração das Mil Misericórdias 15/12/16 - 5ª Feira às 15h

ROSANGELA BERNARDI SINICO

No dia 28 de novembro passado, a Câmara Municipal de Mogi Guaçu entregou o 
título de “Cidadão Guaçuano” ao senhor Antonio Carlos Barbieri, nosso muito querido 
Toninho. A iniciativa foi do Vereador Daniel Rossi, nosso vice prefeito eleito e a sessão 
da Câmara contou com a presença de diversas personalidades, amigos e familiares do 
Toninho.

A honraria concedida foi uma das mais justas homenagens que aquela Casa Leis 
prestou a um cidadão que vindo morar em Mogi Guaçu se fez parte da cidade, criou 
amizades e zelou delas, se embrenhou nos trabalhos solidários e nas pastorais sociais 
da Igreja além de ser um renomado profissional da área bancária e excelente marido 
e pai de família. É membro fundador da Associação Comunitária Mundo Melhor, pre-
sidiu a Federação das Entidades Assistenciais Guaçuanas além de ser voluntário em 
diversas campanhas a favor da vida e da dignidade humanas.

A Camara Municipal, através do Vereador Daniel Rossi, na entrega desse título reco-
nhece o valor de quem efetivamente trabalha em prol da comunidade.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Parabéns Padre João Paulo

Apostolado da Oração - NATAL Justa homenagem
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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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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

No último dia 20 de novembro, na cidade de São João da Boa Vista-SP., por volta 
das 10h, realizou-se a solene concelebração eucarística com o rito de posse de 
Dom Antonio Emídio Vilar, como o quinto (5°) Bispo Diocesano de São João da Boa 
Vista. A cerimônia teve início com uma carreata, trazendo Dom Antonio Emídio 
Vilar do bispado em direção as imediações do Centro de Integração Comunitária, 
CIC, onde foi recebido pelas crianças da Infância Missionária.

Foi recebido festivamente pelas autoridades civis, militares, eclesiásticas e nu-
merosos fiéis que o aplaude com carinho e alegria, vai em direção ao altar e beija 
a cruz em sinal de entrega a Igreja de São João da Boa Vista; em seguida benze a 
água e asperge os mais próximos; vai em direção ao sacrário e ajoelhando-se, reza 
por alguns instantes.

Após esses atos, iniciou-se a solene concelebração eucarística que contou com 
a presença de Dom Moacir Silva, Arcebispo de Ribeirão Preto, e Dom David Dias 
Pimentel Administrador Apostólico da Diocese de São João da Boa Vista, de vários 
bispos; dezenas de padres e religiosos e religiosas de vida consagrada, semina-
ristas  e muitos irmãos em Cristo  das Dioceses de São João da Boa Vista, São Luis 
de Cáceres – MT e de outras Dioceses.  Após a saudação inicial Dom Moacir Silva, 
Arcebispo de Ribeiro Preto, procedeu ao rito de posse e pediu ao Chanceler do 
Bispado Pe. Marcos Antonio Campanhari que apresentasse ao Colégio de Consul-
tores as Letras Apostólicas e procedesse sua leitura.

Nos ritos finais Dom José Vieira Lima, Bispo Emérito de Cáceres, fez um agradeci-
mento a Dom Antonio Emídio Vilar pelo seu trabalho realizado na Diocese de São 
Luiz de Cáceres. Também Dom David Dias Pimentel, deu suas boas vindas a Dom 
Antonio Emídio Vilar desejando benção abundantes no seu ministério. Em nome 
de nossa Diocese o Padre João Marcos Moreira, agradeceu a todos que participa-
ram e auxiliaram, para que a Celebração Eucarística pudesse acontecer.

Dom Antonio Emidio Vilar, fez sua exortação a Diocese de São João da Boa Vista, 
agradecendo a todos os presentes pela linda celebração, fazendo um breve histó-
rico de sua caminhada vocacional e ministerial. Agradecendo a todos e ao regional 
na pessoa de Dom Moacir Silva; agradeceu a todos os bispos presentes e a toda 
Diocese de São Luiz de Cáceres. Com carinho saudou sua família na pessoa de sua 
mãe. Depois Dom Vilar acompanhado de sua mãe ofereceu um buquê de flores ao 
Coração Imaculado de Maria.

Fonte: www.diocesesaojoao.org.br

Posse do novo BispoUma Visita Especial

Finalizando nossa peregrinação com a Mãe Imaculada, nos sentimos gratos e 
felizes com a recepção que tivemos por onde passamos.

Guardamos em nossos corações cada sorriso ao receber nossa Mãe. Nossa gra-
tidão pelo acolhimento.

Encerramos com o agradecimento de Letícia Brunelli.
Hoje, recebemos uma visita muito especial, Nossa Senhora Imaculada Concei-

ção, a mãe de Jesus e também nossa Mãe!
Sabemos que Ela está conosco todos os dias, mas neste, sentimos sua presença 

com mais intensidade.
Ela veio para aumentar nossa fé, para trazer mais união, paz, proteção e luz à 

nossa casa.
Ela é Mãe; mãe que protege, mãe que perdoa, mãe Imaculada e justa.
Sua visita vem nos lembrar que não estamos sozinhos, Ela está sempre conosco.
Agradecemos por tudo, por ela estar sempre do nosso lado, sempre ao lado de 

seus filhos, conduzindo-nos no caminho de Deus e do amor, amparando-nos e 
protegendo-nos.

Rogai por nós, Nossa Senhora Imaculada Conceição!
Casas visitadas: Hélio Brunelli, José Carlos Brunelli, José Geraldo Brunelli e Escri-

tório de Contabilidade ORRU.
Luis e Conceição 
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Santa Maria do Crucificado 

de la Rosa - 15 de Dezembro
Missa nas Comunidades

Graças a nossa Igreja CATÓLICA, a mu-
lher foi elevada a uma dignidade nunca 
antes atingida. As mulheres virtuosas 
- heroinas - também contribuiram para 
a grandeza da Cristandade. Glorificadas 
pela Igreja, o foram, para que as mulhe-
res de todos os tempos as tomassem 
como exemplo. É  o caso de SANTA  MA-
RIA DO CRUCIFICADO DE LAS ROSAS; 
Seu nome de batismo era Paula Francis-
ca Maria; nasceu dia 6 de novembro de 
1813, em Bréscia, na Itália. Ficou órfã de 
mãe quando tinha apenas 11 anos. Es-
tudou no colégio das Irmãs da Visitação. 
Quando tinha 17 anos, seu pai lhe apre-
sentou um jovem, dizendo-lhe que havia 
decidido que ele seria seu esposo. A jo-
vem se assustou e foi procurar o pároco 
para comunicar que havia planejado 
permanecer sempre solteira e dedicar-
-se totalmente a obras de caridade. O 
sacerdote procurou seu pai e contou os 
planos da filha. O Sr. de la Rosa aceitou 
quase imediatamente a decisão dela e a 
apoiou mais tarde na realização de suas 
obras de caridade. O pai de Maria tinha 
umas fábricas de tecidos e, com as operá-
rias que ali trabalhavam, a jovem fundou 
uma associação destinada a se ajuda-
rem mutuamente e a se exercitarem nas 
obras de piedade e de caridade. Na pro-
priedade de seus pais fundou também, 
com as camponesas dos arredores, uma 
associação religiosa que as afervorou. Em 

sua paróquia organizou retiros e missões 
especiais para as mulheres, e a transfor-
mação delas foi tão admirável, que ao 
pároco parecia que eram outras mulhe-
res. Assim foi seu caminho, sempre se 
doando aos necessitados e ainda com 24 
anos era estimada  em toda a cidade, que 
viam nesta jovem apostóli as qualidades 
excepcionais. Após a peste que grassou a 
cidade, Maria do Crucificado formou ofi-
cinas artesanais, abrindo,  um Internato 
para as meninas orfãs ou pobres e depois 
mais outro internato para meninas surda 
- mudas. Em certos casos muito difíceis 
quase insolúveis se  ouvia de seus lábios  
respostas tão cheias de inteligencia que 
solucionavam os problemas que pare-
ciam impossiveis. Fundou em Bréscia 
uma Associação de mulheres piedosas 
com o objetivo de atender doentes nos 
hospitais, que adotou o nome de SERVAS 
DA CARIDADE.  Quando Bréscia sofreu 
com a guerra contra a Austria, Maria do 
Crucificado e suas companheiras tra-
balharam incansavelmente, dia e noite, 
cuidando dos feridos. Numa tentativa 
de alguns soldados atrevidos querendo 
molestá-las,ela enfrentou-os com deter-
minação e coragem com um crucifixo 
na mão, impedindo-os de qualquer mal. 
Este crucifixo foi  guardado religiosamen-
te considerado um sacramental. Em 1850 
fez sua profissão religiosa, adotando o 
nome de Maria do Crucificado. O Mon-
senhor da Paróquia exclamava sempre; 
“A vida desta mulher é um milagre que 
assombra a todos, com a saúde tão frágil 
faz trabalho como de três pessoas robus-
tas”. Santa Maria de la Rosa foi canoniza-
da por Pio XII em 1954. Hoje suas Irmãs  
das SERVAS DA CARIDADE encontram es-
palhadas por todos os continentes. Com 
apenas 42 anos, suas forças já estavam 
totalmente esgotadas de tanto trabalhar 
pelos pobres e doentes. Na Sexta-feira 
Santa de 1855 recobrou sua saúde como 
por milagre e pode trabalhar alguns me-
ses mais. Porém, no final do ano sofreu 
um ataque e no dia 15 de dezembro de 
1855 passou para a Eternidade. Nós mu-
lheres que fomos agraciadas  por Deus 
com o dom da maternidade precisamos 
gerar dia a dia o Reino dos Céus, já, aqui 
e agora. 

Maria Angela Vedovello

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

MISSA NA COMUNIDADE CRISTO REDENTOR
Com muita alegria a Comunidade Cristo Redentor acolheu no dia 8 de novem-

bro, a Imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição a Padroeira de nossa 
cidade.

A missa foi celebrada pelo Padre João Paulo, que muito nos enriqueceu com sua 
homilia, que devemos estar sempre a serviço do Reino de Deus.

Agradecemos o Beto Suzigan e Leonilda que nos ofereceram sua residência  e 
todos que participaram da celebração. 

Finalizamos com uma confraternização.
 Neusa Odoni 

VISITA DA IMAGEM DA IMACULADA CONCEIÇÃO
No dia 22 de novembro, nós da Comunidade Imaculada Conceição, nos reuni-

mos em minha casa para recebermos a imagem peregrina da Imaculada Conceição 
que a Comunidade Mãe Rainha gentilmente trouxe para nós.

A imagem da nossa padroeira percorreu todas as comunidades de nossa paró-
quia, convocando todos a escutar Jesus e fazer sempre o que Ele disser.

A noite foi alegre e abençoada pois colocamos em ação de graças a festa da 
“Apresentação de Nossa Senhora”, o aniversário de um aninho dos meus netos, 
gêmeos Davi e Vinícius, o aniversário de minha cunhada Guacyra, os sete anos de 
casamento da Claúdia e do meu filho André e outras intenções.

O padre João Paulo na homilia nos disse que a festa “Apresentação de Nossa Se-
nhora” não está na bíblia mas sim na tradição cristã da nossa fé católica.

E que a bíblia não deve ser decorada e sim meditada e colocada na vida. 
Maria é modelo de fidelidade, de fé e de Evangelho. Maria é o verdadeiro templo, 

onde Deus fez sua morada.
As cantoras Maria, com seu violão, e a Zoraide, nos entusiasmaram a participar 

alegremente da Santa Missa. 
Coroando esta noite festiva tivemos a gostosa confraternização.
Que Jesus nos abençoe e Maria sempre nos proteja.

Nancy – Comunidade Imaculada Conceição 
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NO MAIS ALTO DO CÉU
Na Estação Espacial Internacional, 

apesar de estar repleta de equipamen-
tos robóticos, há um ambiente espe-
cialmente procurado: a “Cúpula” — um 
pequeno módulo com sete janelas, de 
onde os membros da tripulação podem 
apreciar espetaculares vistas panorâmi-
cas do nosso planeta.

O astronauta americano Michael S. 

Hopkins, “Mike”, coronel católico per-
tencente à Força Aérea, desejava ansio-
samente ir à Cúpula, porque o que via lá 

o deixava maravilhado.
“Quando você vê a Terra daquela 

perspectiva e observa toda a beleza 
natural que existe, é difícil não querer 
ficar lá e concluir que tem que haver 
uma força suprema que criou tudo isso”, 
declarou.

E, para surpresa de muitos, em 2013, 
na Cúpula, Mike rezava e… comungava! 
Isso porque, graças a um acordo espe-
cial com a arquidiocese de Galveston-
-Houston e a ajuda do Pe. James H. 
Kuczynski, pároco da igreja de Santa 
Maria Rainha em Friendswood, Texas, o 
astronauta, que é fiel daquela paróquia, 
pôde levar consigo uma píxide com seis 
hóstias consagradas, como explica ma-
téria publicada no site Aleteia.

Cada uma das hóstias estava reparti-
da em quatro pedaços, de modo que ele 
pudesse comungar uma vez em cada 
uma das 24 semanas de sua permanên-
cia na Estação Espacial Internacional.

“Era extremamente, extremamente 
importante para mim”, enfatiza Mike, 
hoje com 47 anos de idade.

O astronauta cresceu em uma área 
rural nos arredores de Richland, Missou-
ri, filho de pais metodistas. Pouco antes 
de viajar para o espaço, após aprender o 
Catecismo, Mike tornou-se católico.

Sua conversão, segundo ele, foi moti-
vada não só porque sua esposa e suas 
duas filhas adolescentes são católicas, 

mas porque “eu sentia que faltava algo 
na minha vida”.

Mike fez duas caminhadas espaciais 
para trocar uma bomba do módulo, jun-
to com o colega Rick Mastracchio.

Antes de sair da estação, ele comungou.
“O nível de estresse nessas atividades 

pode ser muito alto”, continua ele, em 
conversa com a agência Catholic News 
Service. “Saber que Jesus estava lá comi-
go, no vazio do espaço, era importante 
para mim”.

Mike relata que as práticas de fé na 
estação espacial são comuns, especial-
mente entre os astronautas católicos, e 

que existe respeito por elas. “Meus co-
legas sabiam que eu tinha a Eucaristia 
comigo”. […] Eu me coordenava com o 
meu comandante russo. Ele sabia o que 
era. Todos sabiam, mas eu não fazia alar-
de. Eles respeitavam a minha fé e o meu 
desejo de vivê-la, mesmo lá, na órbita 
espacial”.

As fotos do astronauta rezando na-
quela “capela espacial”, dentro da “cú-
pula” que servia de átrio tecnológico de 
cristal se espalharam pelas redes sociais.

O fato lembrou a muitos da Noite de 
Natal de 1968, quando o astronauta 
americano Frank Borman, a bordo da 
Apolo 8 em órbita em torno da Lua, leu 
ao vivo pela televisão o livro do Génesis.

Em 1994, os astronautas Sid Gutiér-
rez, Thomas Jones y Kevin Chilton re-
zaram juntos no Shuttle, voando a 125 
milhas por cima do Oceano Pacífico.

O astronauta Mike Massimino, no ano 
2000, quis se confessar antes de partir. 
Além do mais, levou consigo uma ban-
deira da Cidade do Vaticano, a qual, de 
regresso à Terra, entregou ao Papa João 
Paulo II, reinante nesse momento.

A Sagrada Eucaristia, os Sacramentos 
e os símbolos católicos, em graus diver-
sos que vão do divino ao humano, têm 
um valor tal que inspiraram todas as 
formas de devotamento imagináveis (e 
inimagináveis) ao longo dos séculos.

Pesquisa: Selma

Fique por Dentro

A comunidade paroquial de Nossa Senhora da Ima-
culada Conceição, mais uma vez, está em festa.

Comemorar 29 anos de vida sacerdotal de nosso 
líder religioso, é realmente, motivo de muita alegria 
para todos nós.

Resgatando o passado, e lembrando do jovem sa-
cerdote que atendendo ao chamado de Deus, chegou 
à Mogi Guaçu, para conduzir os paroquianos da nossa 
Igreja Matriz, confesso que foi um momento admirável 
e inesquecível. Quanta expectativa! Quanta emoção!

Muito confiantes, nossa convivência foi acontecen-
do, os laços de amizade se estreitando e a espirituali-
dade evoluindo.

Somos muito gratos pelo seu constante zelo, fir-
meza, paciência, dedicação, tolerância, humildade e 

sobretudo pelo carinho e amor para com a nossa co-
munidade.

E nós, da Paróquia da Imaculada Conceição, tivemos 
o privilégio de fazer parte dessa sua caminhada e de 
sermos presenteados com suas homilias, bênçãos, pa-
lavras, aconselhamentos, perdão.

Pedimos à Deus e à Virgem Santíssima que o pro-
teja, abençoe e ilumine cada dia mais, a sua vocação 
sacerdotal.

Louvamos e agradecemos a Deus por fazermos parte 
dessa Paróquia que tem o Senhor como nosso Pastor.

Com imenso carinho, receba as nossas felicitações e 
o nosso abraço.

 Maria Amélia Franco de Oliveira Caveanha

Mui estimado Padre João Paulo

LINGUIÇA DE PORCO

Contato com Luciene
Fone: 3861.6762
98204.6215(Whastapp)
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04/12

II Domingo do 
Advento

Is 11,1-10
Sl 71

Rm 15,4-9
Mt 3,1-12

11/12

III Domingo do 
Advento

Is 35,1-6.10
Sl 145

Tg 5,7-10
Mt 11,2-11

18/12

IV Domingo do 
Advento

Is 7,10-14
Sl 23

Rm 1,1-7
Mt 1,18-24

25/11

Natal 
do Senhor

Is 9,1-6
Sl 95

Tt 2,11-14
Lc 2,1-14

O amor bate à porta!
01 Qui 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

02 Sex 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

03 Sáb 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

04 Dom 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

  9h30 – Entrega do Terço 

05 Seg 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

06 Ter 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

07 Qua 19h30 – Novena da Padroeira na Matriz

08 Qui NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

  Padroeira de Mogi Guacu

  19h30 - Missa solene de abertura do Ano Mariano no estacionamento

  do Bigbom Supermercados (centro)

09 Sex 19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar

10 Sáb 9h - Cantata de Natal com as crianças da catequese na igreja Matriz

  10h – Reunião com Coroinhas

11 Dom 29º Aniversário de Ordenação Pe. João Paulo

12 Seg NOSSA SENHORA DE GUADALUPE

13 Ter SANTA LUZIA

14 Qua São João da Cruz

  20h - Cantata de Natal na igreja Matriz

15 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 

  20h30 - Concerto de Natal de Matriz

17 Sáb 9h – Reunião com o Conselho Econômico 

24 Sáb 19h30 – Vigília de Natal na Matriz, logo após a missa sorteio do Show  

  de Prêmios

25 Dom NATAL DO SENHOR

  9h30 - Missa e batizado na Matriz

  19h - Missa na Matriz

31 Sáb 19h30 - Vigília de Ano Novo

JANEIRO

01 Dom 19h - Missa na Matriz


