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Vida, Paz e Esperança!
02 Seg Ss. Basílio Magno e Gregório Nazianzeno

07 Sáb S. Raimundo de Penyafort

  10h30 – Casamento na Matriz 

08 Dom Epifania do Senhor

09 Seg Batismo do Senhor 

13 Sex Santo Hilário

  19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar

14 Sáb 17h – Casamento na Matriz

17 Ter S. Antão 

19 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 

20 Sex São Sebastião, S. Fabiano

  19h30 – Missa do 35º Aniversário de Ordenação Pe. Sebastião

21 Sáb S. Inês 

  17h e 20h30 – Casamentos na Matriz 

22 Dom 10h30 – Batizados na Matriz 

  Encontro com Apostolado da Oração na Catedral

24 Ter S. Francisco de Sales  

25 Qua Conversão de São Paulo 

26 Qui Ss. Timóteo e Tito

  19h30 – Encontro com Evangelizadores 

27 Sex S. Ângela Mérici 

  8h – Oração das Laudes na Paróquia Nª. Sª. do Rosário

28 Sáb S. Tomás de Aquino

  17h e 20h30 – Casamentos na Matriz

31 Ter S. João Bosco 

1º/01
S. Maria 

Mãe de Deus

Nm 6,22-27
Sl 66

Gl 4,4-7
Lc 2,16-21

08/01 
Epifania 

do Senhor

Is 60,1-6
Sl 71

Ef 3,2-3.5-6
Mt 2,1-12

22/01
III Domingo do 
Tempo Comum

Is 8,23-9,3
Sl 26

1 Cor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

29/01
IV Domingo do 
Tempo Comum

Sf 2,3;3,12-13
Sl 145

1 Cor 1,26-31
Mt 5,1-12 

15/01
II Domingo do 

Tempo Comum

Is 49,3.5-6
Sl 39

1 Cor 1,1-3
Jo 1,29-34
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Neste ano, quero paz no meu coração

A minha geração cantou muito 
essa musica que parecia o “hino ofi-
cial” do final do ano; e continuava 
dizendo “quem quiser ter um amigo 
que me dê a mão”. Era bonito, emo-
cionante, mas depois do efeito emoti-
vo das festas, tudo voltava ao normal 
e a carruagem voltava a ser abóbora, 
a Cinderela continuava escrava da 
megera e ninguém se lembrava da 
paz no coração ou da mão estendida 
aos amigos.

Quantas promessas de inicio de 
ano que eu vejo e escuto de diversas 
pessoas com uma certeza que os 
grãozinhos da romã, ou as ondinhas 
do mar por si resolvem todos os pro-
blemas. Aí a pessoa acorda e a vida 
continua na mesma.

Essas promessas, desejos e sonhos 
dependem do passo que damos em 
direção a eles; a vida se transforma se 
eu der o primeiro passo. Desejos de 
início de ano parecem-se com a refor-
ma da previdência que quer econo-
mizar cortando os benefícios dos 
aposentados, como se resolvesse o 
problema. Até agora ninguém falou 
de cortar os privilégios, mordomias e 
similares que são um verdadeiro 
deboche da classe política em relação 
ao povo que sempre paga a conta.

O ano que começa precisa nos 
encher de animo e entusiasmo. Há 
muitos desejos e sonhos que podem 
se realizar; eles começam dentro de 
nós, dependem de nossa decisão. 
Quem deseja “saúde para dar e ven-
der”, no mínimo precisa cuidar da 
própria saúde; as dietas durante o 
ano novo devem significar não só 
reduzir o consumo de alimento, mas 
evitar o desperdício que gera a misé-
ria, partilhar o alimento com quem 
fica dias e meses sem comer...

Há os que querem malhar para 
ficar com o corpinho sarado, idola-
tram a academia, não podem ouvir 
falar das “rugas”... O Papa disse que as 
rugas não nos enfeiam, o que nos 
enfeia são as “manchas” do egoísmo, 
da arrogância. Investem no corpo 
que fica bonito por fora e não tem 
nada por dentro. São adultos só na 
idade, pois a fé não lhes ilumina a 
vida. Ainda escutei alguém dizer que 
no ano novo vai começar a investir no 
futuro dos seus filhos. E lhes enchem 
de presentes, tecnologia, tablets, 
games, e não ensina a buscar a Deus. 
Quantos filhos com a vida desorien-
tada por falta do incentivo da fé. Se os 
que rezam enfrentam cada “bucha-
da” no dia a dia, imagina os que idola-
tram o mundo, a fama e o poder.

Eu não sou contra as famosas “pro-
messas de fim de ano”, só penso que 
elas são esquecidas no dia primeiro 
de janeiro à noite. Tenho até algumas 
sugestões para a gente conquistar no 
ano novo: trabalhar a favor da Paz, 
desarmando as artimanhas da ira, do 
ódio e do preconceito. Lutar contra 
toda violência praticando o respeito 
ao pensamento do próximo, vencen-
do a intolerância e os rótulos. 

Creio que ainda tem espaço para 
mais alguma sugestão para ser vivida 
no ano novo: evitemos reclamar, 
murmurar ou ofender. Ao invés, ame-
mos mais, escutemos mais os irmãos, 
perdoemos mais, rezemos mais, aju-
demos mais, sirvamos mais, partici-
pemos mais da comunidade, da cida-
de e da sociedade e semeemos os 
valores do Evangelho.

O ano que nasce novo não pode 
trazer os vícios do ano que se foi.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

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

Parabéns Pe. João Paulo

Ao Padre Sebastião

No dia 11 de dezembro passado, comemoramos 29 anos da ordenação sacerdotal 
do Padre João Paulo.Vocação é um chamado de Deus. Com seu sim, assumiu com hu-
mildade, discernimento e determinação a tarefa de ser mais do que um guia espiritual, 
mas também um amigo e conselheiro. É uma alegria para nossa Igreja poder contar 
com uma pessoa tão especial e que não mede esforços para que a comunidade cresça 
cada vez mais enraizada na fé e em Jesus Cristo. Desejamos que Maria, mãe da igreja, 
plena do Espírito Santo lhe impulsione cada vez mais a assumir sua vida sacerdotal. 

Marcos, Mariluce, Júlia e Beatriz.

Fazemos deste tempo, em que o Menino Jesus nos convida à definição pela harmo-
nia e pela paz, pela bondade manifestada em gestos de amor e pela esperança renova-
da, ocasião para comemorarmos a vida e a presença de nosso querido Padre Sebastião.

Nosso reconhecimento:
pelas virtudes que enfeitam sua vida;
por dar o melhor de si ao outro e a todos;
pela discrição e paciência na construção de um mundo mais humano e mais justo;
pelo comportamento sóbrio, simples e linear, que brota do silêncio e da oração;
pela capacidade de entender e viver o essencial.
Ao Padre Sebastião, pelos 35 anos de sua ordenação sacerdotal, o abraço carinhoso 

e cheio de gratidão da Comunidade Paroquial Imaculada Conceição.
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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

25/12

Júlia Helena Rosas

Vitor Hugo da Silva Morais

Yuri Fuzyi  Sabanai

10/12

Carlos Alberto Malandrin 

e Lucimara Nunes Viana

17/12

Vinícius Chiarelli Guarnieri e 

Camila da Silveira Bueno Ornellas

Nossos irmãos mais novos

Notícias da Catequese

RITO DE ENTREGA DO TERÇO 
No segundo Domingo do Advento, em que nos preparamos para a chegada do 

menino Jesus, os catequizandos da catequista Shirley, Geneci e Amália, receberam 
das mãos do Padre João Paulo na missa das crianças o Terço. Padre João Paulo 
lembrou a todos da importância de se rezar o terço todos os dias, oferecendo pelas 
mãos de Maria as nossas orações a Jesus. Parabéns aos catequizandos por mais 
esta etapa concluída na catequese.

Catequista Shirley

Existem vários motivos para ser dizimista.
Um deles é aprofundar nas leituras bíblicas que ficaremos mais conscien-

tizados.
É como a fé, devemos cuidar todos os dias como se fosse uma planta.
O Dízimo é para mim fonte de bênçãos.
Ser dizimista é uma prova de confiança a Deus, e assim devolvo um pouco 

do que muito recebo.
Sendo dizimista estou colaborando para o crescimento da comunidade a 

testemunhar o Evangelho.
Sendo assim só tenho a agradecer.
Zezé - (Comunidade São João Evangelista)

Ser Dizimista

CANTATA COM AS CRIANÇAS
No dia 10 de dezembro foi uma manhã abençoada, celebramos o Encerramento 

do Ano Catequético com a Cantata de Natal e a encenação do Teatro: “O nascimento 
de Jesus Cristo” com a participação dos catequizandos. 

A Coordenadora da Catequese, Inês deu início ao encontro com belas palavras 
de agradecimento as crianças, pais, aos Padres João Paulo e Sebastião e aos 
funcionários da Igreja.

No final, Pe. João Paulo nos abençoou com a oração que o Senhor nos ensinou.
Parabéns aos Catequizandos! Vocês arrasaram!

Catequista Néia

Fone: (19) 3569-4740  /  Cel.: (19) 9 9656-1445
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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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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

3º dia - Pe. Luis Antonio Penna, “Bendita sois vós entre as mulheres”!
Podemos traduzir a palavra bem-aventurada como benção, felicidade.
Somos revestidos pela camisa de nosso Batismo: ser sempre feliz, alegre. Não 

fiquemos desesperados, não nos deixemos que roubem a nossa alegria. Sejamos 
bem-aventurados como Maria, como um grande exemplo para nós. Ela guardava 
tudo em seu coração. Não importa o que fazemos, se o fizermos com amor exala o 
carinho. Quando assumimos o projeto de salvação exalamos alegria que se traduz 
em amor e felicidade. O que fazemos com amor será abençoado e brilhará a força 
do Evangelho, como Maria que teve um papel importante no projeto de salvação. 
O nosso coração deve estar disponível sempre para servir com amor, com cuidado, 
com qualidade, com entrega  para a nossa comunidade.

6º dia - Pe. João Paulo Ferreira Ielo, “Rogai por nós Pecadores”!
Estamos no segundo domingo do Advento, tempo de arrumar o coração e a 

vida para que o Senhor se instale e podemos pedir à Virgem Maria que nos ajude 
a viver a fé neste tempo.

A tarefa da Virgem Maria não atrapalha a nossa convivência com Jesus, Ela 
intercede pelo povo de Deus desde que recebeu a mensagem do Anjo Gabriel. 
Jesus ganha a carne humana através de Maria e pelo Espírito Santo, Ele se fez gente, 
como nós, no seio da Virgem Maria. Precisamos da intercessão da Virgem Maria 

porque ela foi eleita e predestinada a ser a Mãe do Salvador e incessantemente 
roga por nós. A Virgem Maria é aquela que nos fala a fazer o que seu Filho nos pede 
e nos ajuda a fazer o que é preciso nos indicando o caminho a seguir. Ela roga por 
nós pecadores. A Igreja, desde o começo, venera Maria e graças a esta devoção 
o povo conhece a salvação. Sempre que temos algum problema, rogamos a ela. 
Aprendamos de Maria a fazer o que Jesus nos pede e se quisermos que o Natal 
seja de fato cristão peçamos a Ela, que acolheu a vida e fez a vontade de Deus,  que 
rogue por todos nós. 

5º dia - Pe. Sebastião Mendes da Cruz, “Santa Maria, Mãe de Deus”!
A primeira coisa que fazemos ao conhecer uma pessoa é perguntar o 

seu nome. Poucas palavras são tão expressivas aos nossos ouvidos quanto 
o nosso próprio nome.  O nome revela a identidade e a missão da pessoa. 
Nossa Senhora, nossa Mãe, tem um nome: Maria. Não é uma Maria qualquer, 
é Santa Maria. Nela se revela “sede santos como vosso Pai do céu é Santo”. Nós 
nos santificamos à medida que vivermos o mistério de nossa salvação e  nos 
colocamos  no Corpo Místico de Jesus: o filho de Maria, o filho do homem. 

No Batismo somos filhos de Maria, aquela que se despojou de si mesma para 
nos encher de bênçãos e graças. Maria é a Mãe de Deus, da Igreja e de todos 
nós. Se quisermos revelar a nossa identidade é preciso contemplar o rosto de 
Maria, Santa Maria, a bendita entre todas as mulheres, cheia de graça e de 
virtudes. Temos Maria por mãe porque foi o próprio Jesus que nos deu aos 
pés da cruz, e como João Batista a acolheu carinhosamente como Mãe, nós 
também podemos fazer o mesmo e pedimos: Santa Maria, Mãe de Deus, rogai 
por nós!

4º dia – Pe. Ricardo Ramos, “Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus”!
Cego é todo aquele que não conhece a bondade de Deus e não só os cegos de 

nascença ou que perderam a visão. 
Jesus, o abençoado é aquele que destrói as obras do diabo. O fruto do ventre de 

Maria é abençoado. Todos os frutos do ventre são abençoados. Hoje o mundo não 
está enxergando esta benção porque não se deixa iluminar pelo filho de Maria que 
nos faz ver, enxergar. No mundo de hoje não se respeita ninguém, não há ética, 
vive-se na cegueira, longe daquele que é abençoado, Jesus. Somos chamados a 
nos comportar diferente do mundo, mas sim como cristãos, fazendo escolhas a 
favor da vida desde a sua concepção até a morte natural. Descubramos a vontade 
de Deus em cada vida gerada. Maria, o ventre abençoado, onde nós podemos 
achar o conforto, o amor e contemplar as maravilhas de Deus. Por Maria recebemos 
o abençoado e por Ele todas as bênçãos do céu.

Novena e festa em louvor à Padroeira
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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

8º Dia – Pe. Antonio Celso de Morais, “Virgem Maria, Mãe de todos os filhos de Deus”!
Maria é tão grande que nunca se esgota quando estamos dando títulos a Ela. 

Ela é concebida sem a mancha do pecado original. É muito fácil para nós, cristãos, 
chama-la de mãe. Hoje se questiona muito sobre nossas crenças, mas é preciso dar 
uma resposta para a nossa fé em Maria. Há quem não acredita que Ela é virgem, 
antes, durante e depois do parto. Aos pés da cruz, Jesus dá a João por sua mãe, e 
ali vemos a maternidade de Maria. Ser filho de Deus é uma condição especial para 
nós batizados. Jesus é filho legítimo de Deus, nós somos filhos adotivos, irmãos de 
Jesus Cristo, herdeiros da graça de Deus. Deus deu a Jesus Cristo uma mãe e nós 
como irmãos de Jesus Cristo nos dá a condição de ter Maria como nossa mãe. A 
Igreja decreta Maria, Mãe da Igreja, porque sempre acreditou nesta verdade. Os 
católicos sempre acreditaram que Maria seja a nossa mãe e esta devoção é algo 
surpreendente que nos ajuda no caminho da salvação. Vemos a presença de Maria 
em muitas aparições e isto contribui para a devoção a Ela. Maria é nossa Mãe que 
caminha conosco e nos ajuda a entender o que Deus quer de nós, que nunca se 
perca nenhum de nós e não nos deixe ir para o inferno. Que Maria nos ajude a ser 
filhos cada vez melhores, fugindo de todas as maldades deste mundo.

7º Dia - Pe. João Luiz Majarro, “Agora e na hora da nossa morte”!
Durante a novena meditamos a oração da Ave Maria e hoje vamos concluí-la. Uma 

oração tão simples, mas cheia de significados. Para meditar este tema de hoje voltemos 
ao de ontem: rogai por nós pecadores. Todos os dias pedimos a intercessão de nossa 
Mãe ao seu filho, Jesus. Pedido de mãe nunca é esquecido. Mãe roga a seu filho, Jesus, 
agora, neste instante e na hora de nossa morte. Às vezes para nós falta acreditar na Mãe 
de Deus que roga por nós. Sabemos que vamos passar desta vida para a eternidade e 
se estamos na presença de Deus e se acreditarmos na presença amorosa de Maria, tudo 
ficará mais fácil. O servo de Maria nunca perece. Que Maria seja a nossa intercessora 
junto a Deus Pai e a medianeira junto a seu filho Jesus.

9º Dia – Padre Toninho, “Virgem Maria, Mãe e Modelo dos que servem os irmãos”!
Uma das grandes carências de hoje é a falta de modelo: de pai, de autoridade, 

de políticos, de liderança e muitos outros. Temos poucos seguidores de Jesus Cristo 
e às vezes contamos com grande numero de participantes, mas será que são todos 
seguidores de Jesus Cristo? E nós, estamos dispostos a ser seguidores de Jesus Cristo? 
Amanhã, com certeza haverá muita gente, na celebração do Dia da Imaculada, grande 
devoção a Maria, modelo a ser seguido. O Papa, hoje,é um grande modelo para a 
sociedade. Maria é para nós um grande modelo porque nos leva a Jesus Cristo. Ela é 
modelo de santidade e de serviço. A imagem de Maria é tão marcante, que mesmo 
nossos irmãos não cristãos, têm por Ela um verdadeiro carinho. Pedimos à Imaculada   
que nos ensine a obedecer a Palavra de seu filho, como aconteceu nas Bodas de Caná. 
Quando acolhemos a Palavra de Deus em nosso coração, o grande milagre acontece, e 
muitas vezes   não percebemos isso nos pequenos detalhes em nossa vida. 

Lurdinha

Novena e festa em louvor à Padroeira
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FESTA DA PADROEIRA

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

8 de dezembro, dia em que nossa Paróquia acorda festiva para celebrar Nossa Se-
nhora Imaculada Conceição, Padroeira de nossa cidade.

Logo de manhã a alvorada festiva, depois Oração das Laudes, Oração do Terço, ao 
meio dia Oração do Ângelus e à noite Missa Solene no estacionamento do Super-
mercado Big Bom.

A missa presidida por Padre João Paulo Ferreira Ielo foi ocasião também da aber-
tura do Ano Mariano de nossa Forania. 

Saudamos com alegria nossos irmãos das Paróquias Bom Jesus, São Benedito e 
Santa Cruz, de Aguai e São José de Estiva Gerbi, bem como de todas as Paróquias de 
Mogi Guaçu que conosco vieram celebrar a Festa de nossa Mãe Imaculada.

Após o Canto de Entrada, incenso no altar e saudação houve a apresentação de 
todos os Padres da Forania e em seguida Padre Carlos, vigário foraneo, proclamou a 
abertura do Ano Mariano.

Padre João Paulo, na homilia disse que “a Virgem Maria nos ajuda a pensar que o 
mundo pode ser diferente e nos convida a vencer o desânimo através da esperança 
e a ter uma fé mais consistente em Jesus Cristo. Celebramos hoje a Virgem Maria que 
teve o privilégio de não ter pecado a Deus e é um grande exemplo de serviço para 
nós. Nossa celebração hoje é de agradecimento por tudo que Deus realiza em nossa 
vida. A Virgem Maria é uma pessoa de fé e a sua humildade se fez no serviço.  Maria 
não é deusa, não é mais que Deus, mas se deixou conduzir por Deus. Precisamos 
entrar na escola de Maria para aprender o que Jesus nos diz e ensinar tudo isso às 
nossas crianças.” 

Para encerrar esta celebração tão linda houve a coroação de Nossa Senhora pela 
menina Mariana. 

Como chovia muito e não houve a procissão até a Igreja, a Consagração de Mogi 
Guaçu à proteção de Nossa Senhora e a Benção foram realizadas ali mesmo no local 
da Missa.

Lurdinha

Resultado do Show de Prêmios

1º Prêmio: Cordão
Nº 7083 - Sr. Fonseca

4º Prêmio: Anel
Nº 7039 - Sra. Antonia Bernadete

3º Prêmio: Pingente
Nº 1697 - Lavinia

5º Prêmio: Medalha Sto. Expedito
Nº 5654 - Sra. Rita
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Festa da Sagrada Família Festa na Associação 

Comunidade em Oração

A festa da Sagrada Família de Nazaré, celebrada por nossa paróquia dia 30 de de-
zembro, foi uma bonita homenagem à vida! O Padre João Paulo nos orientou sobre 
a importância de honrar pai e mãe (Ecl 3,3-7.14-17) e fez uma maravilhosa reflexão 
sobre a defesa da vida (Mt 2,13-15.19-23) ao final da celebração abençoou os casais 
aniversariantes e presenteou o Sr. Francisco com a imagem da Sagrada Família. Que 
bela celebração!

Geneci

Foi com muito amor e dedicação que mais um ano realizamos nosso Projeto Pro-
tagonistas da Vida, que atende crianças e adolescentes de 6 a 15 anos no Jardim 
Nova Mogi Guaçu (Limoeiro) com atividades pedagógicas, esporte e atendimento 
psicossocial. 

Festejamos com alegria a nossa festa de final de ano com brincadeiras, doces e 
presentes.

Daniela e Ana Cláudia

Foi com muita fé e alegria que nós do Edifício Jequitibá rezamos a novena de Natal 
dos dias 9 a 17 de dezembro foi muito gratificante pois cada dia aumentava mais as 
pessoas.

Durante a novena fizemos uma campanha de brinquedos para as crianças de uma 
comunidade carente e entregamos no último dia.

Encerramos com uma gostosa confraternização.
Zezé – Com. Pe. Longino 
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SÃO VICENTE PALLOTTI

22 de Janeiro
Apostolado da Oração

A origem do apostolado  exercido 
pelo LEIGO  e sua  fundamental im-
portância na Igreja de JESUS CRISTO 
remonta a 1835, por inspiração divi-
na, com a idéia de que todos os bati-
zados são chamados á empenhar-se 
ativamente em todas as pastorais, que 
serão mais eficazes se realizadas de 
forma associada e orientada para a ta-
refa comum da vida e de propagação 
do EVANGELHO. E foi nosso santo do 
mes SÃO VICENTE POLLETTI que com 
seu carisma fundou uma obra em que  
todos os membros do Povo de Deus 
pudessem participar unidos na missão 
evangélica do SENHOR DEUS. Vicente 
Polletti nasceu em Roma em 21 de abril 
de 1795, numa família de classe média. 
Mesmo com saúde frágil, a realização 
profética de seu apostolado como LEI-
GO influiu de modo relevante na histó-
ria da IGREJA CATÓLICA APOSTÓLICA 
ROMANA no século XIX  (1795-1850). 
Foi um sacerdote romano que com a 
sua profunda vida espiritual, suas múl-
tiplas atividades apostólicas e a reali-
zação profética do apostolado,   fez  a 
vontade do PAI.  VICENTE PALLOTTI vi-
veu num tempo em que foram impos-
tos fundamentos do mundo moderno 
e de uma nova ordem sócio-política. 
As idéias do iluminismo, as turbulên-
cias de Napoleão e o surgimento das 
questões operárias  que culminou com 
o  movimento  comunista  e  nacio-
nalista na  Europa  são algumas vozes 
que caracterizaram os tempos de São 
Vicente Pallotti. Ao mesmo tempo 
operaram os chefões da Alemanha, 
França e Itália. Pallotti confrontava-se 
com os problemas que dificultavam a 
vivência da fé e o crescimento das ta-

refas ligadas ao anúncio do Evangelho 
nas terras de missão. Diante de tais 
problemas que a Igreja devia afrontar, 
Pallotti voltava sua atenção sobre a ne-
cessidade urgente de reavivar a fé e de 
reacender a caridade entre os católicos 
para anunciar a todos os homens a boa 
notícia da salvação. No território da ci-
dade de Roma ele, com um grupo de 
colaboradores, desenvolveu uma no-
tável célula de atividades  apostólicas 
e ao mesmo tempo ocupou-se em unir 
e coordenar tais atividades. Disto nas-
ceu a idéia de fundar uma nova insti-
tuição, ou seja, a “União do Apostolado 
Católico”, para unir todas as iniciativas 
apostólicas. Nos múltiplos escritos 
Pallotti desenvolveu a visão global da 
obra na Igreja, a fim que a boa notícia 
pudesse ser levada a todos os homens 
de maneira ordenada e sistemática. 
São Vicente Pallotti morreu no dia 22 
de janeiro de 1850 sem ter visto o ple-
no desenvolvimento da sua obra. Seus 
colaboradores mais próximos continu-
aram sua missão, assegurando à Socie-
dade um posterior desenvolvimento. 
Vicente Pallotti foi beatificado em 
1950 e canonizado em 1963 durante o 
Concílio Vaticano II. Como se constata, 
a figura do LEIGO na vida da Igreja de 
NOSSO SENHOR JESUS CRISTO, princi-
palmente no serviço direto do prédio  
da paróquia,  nas obras de caridade e 
não se esquecendo nunca de evoluir 
no conhecimento da doutrina que  é 
imprescindível na Evangelização e fa-
lando francamente, saindo do proto-
colo, não é favor nenhum que se faz ao 
pároco, mas dever de todo batizado,  
se responsabilizar  concretamente nas 
obras paroquiais.

Maria Angela Vedovello

Do amor que transborda o Coração de Jesus os zeladores do Apostolado da Ora-
ção desejam a toda a comunidade um ano repleto da Paz, da Alegria, do Amor de 
Deus.

Quando rezamos colhemos as sementes da Palavra, nos Gestos, no Ser, no Agir 
do nosso Amado Senhor. Ao abrir nosso coração a estes momentos, vamos repartir 
com todos que estejam perto, longe, tristes, alegres, sedentos, famintos, do Amor do 
Coração misericordioso de Jesus, aberto para todos nós. A palavra possui, em si mes-
ma, tal potencialidade que não a podemos prever, nos inspira a orar e a transformar 
a oração em ação. 

O nosso Santo Padre Francisco, quer que saiamos do comodismo, para vivermos 
em comunhão com os irmãos, derrubando as barreiras que permitimos que se er-
gam, pelo medo que o toque do irmão machuque nossas feridas abertas, justamente 
porque não temos a coragem de nos levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima 
através da oração e da ação nas nossas vidas.

A alegria do Evangelho rezado, vivido diariamente nas nossas orações, na Euca-
ristia nos impulsionam ao outro, a ir à frente, a tomar a iniciativa sem medo, ir ao 
encontro, procurar os afastados e chegar às encruzilhadas dos caminhos para con-
vidar os excluídos. Precisamos viver em comunhão, estreitar os laços de amor, que 
aconchegam física, espiritual emocionalmente nossos irmãos. 

Precisamos adquirir intimidade com nosso amado, para que possamos transmitir 
a sua ternura, sua misericórdia, mostrar sua face, sempre voltada para nós; com tes-
temunho de vida, de gestos sinceros, concretos.

Nós do Apostolado da Oração necessitamos no início de mais um ano firmar um 
compromisso de amor com o Sagrado Coração de Jesus.

Pedimos as luzes do teu Santo Espirito, a presença materna de tua Mãe e Mãe nos-
sa também, para que tenhamos a força de honrar o que assumimos como zeladores 
do Apostolado da Oração. Pedimos a benção aos nossos caminhos, nossos gestos, 
firma os nossos testemunhos para que possamos colocar as sementes que nos das 
no terreno fertilizado pela fidelidade à 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 19/01/17 - 5ª Feira às 15h

Rosangela Bernardi Sinico
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“Família que reza unida permanece 
unida” não é só uma frase bonitinha: a 
ciência explica por que isso acontece

Diversos estudos científicos chegaram 
à conclusão de que as famílias que oram 
juntas são mais felizes, permanecem mais 
unidas e, por isso, vivem melhor, confir-
mando assim a conhecida frase “família 
que reza unida, permanece unida”, que 
acunhou o sacerdote Patrick Peyton e que 
dizia com grande frequência São João 
Paulo II. A agência de notícias ‘Religión en 
Libertad‘ tomou a tarefa de compilar vá-
rios destes estudos.

Um deles foi o que realizou o professor 
de psicologia da Universidade Estatal de 
Dakota do Norte, Estados Unidos, Clay 
Routledge, que centrou sua investigação 
nos efeitos que a oração e a prática reli-
giosa tem nas pessoas, não somente em 
relação à alma, mas na parte física e nas re-
lações com os demais e com a sociedade.

“Há uma evidência que indica que a 
oração, um comportamento associado à 
religião, pode ser útil para os indivíduos 
e para a sociedade”, diz o professor sobre 

uma pesquisa recolhida pela UCCR, que 
menciona a agência de notícias.

O professor, após estudar os resultados 
de uma leitura científica sobre o tema, co-
menta que está demonstrado que a ora-
ção melhora o autocontrole, ajuda a ser 
pacientes, faz que se seja mais tolerante, 
e traz benefícios para a saúde e baixa o 
estresse.

Ligada a esta investigação está a que 
realizou o Departamento de Sociologia 
da Universidade de Carolina do Norte 
baseada nos adolescentes. Com o título 
“Relação das famílias religiosas e qua-
lidade da relação dos pais com o início 
da adolescência”, o estudo oferece várias 
conclusões importantes, entre elas que as 
crianças cujos pais oram juntos mais de 
uma vez por dia tem uma melhor relação 
com eles, inclusive se os menores não par-
ticiparam desses momentos de oração.

Outra pergunta por esta mesma linha, 
realizada pela Associação Americana de 
Psicologia sobre Psicologia da Religião e 
Espiritualidade, fala da relação positiva 
que existe entre o aumento da confiança 
recíproca e o tempo que o casal de espo-
sos dedica à oração.

Além disso, também se demonstrou 
os efeitos positivos da oração nas pes-
soas com enfermidades severas e que se 
encontram diante do perigo da morte. 
Como assegurou o já convertido médi-
co e biólogo francês Alexis Carrell, que 
foi prêmio Nobel em Medicina em 1912. 
Ele em um dos seus livros disse que não 
podia comparar a oração com a morfina, 

porque ela vai além.
“Os efeitos da oração não são uma ilu-

são. Não é necessário reduzir o sentido 
sagrado à angústia do homem diante 
dos perigos que os circundam a frente 
do mistério do universo, nem tampouco 
é necessário fazer a oração uma poção 
calmante, um remédio contra nosso 
medo e o sofrimento da enfermidade da 
morte. O sentido sagrado parece ser um 
impulso proveniente do mais profundo 
de nossa natureza, uma atividade fun-
damental, por meio da oração o homem 
vai a Deus e Deus entra nele”, escreve o 
médico e biólogo em seu livro “A Ora-
ção”.

O próprio Papa Francisco, em uma de 
suas catequeses de Quarta-feira na Pra-
ça de São Pedro, convidou a descobrir 
a beleza da oração na família, para que 
rezando uns pelos outros sejamos prote-
gidos pelo Amor de Deus.

Pesquisa: Selma 
(fonte: aleteia português)

Fique por Dentro
Famílias que oram unidas são mais felizes e vivem melhor, revelam estudos

Em setembro de 2015 descobri um câncer de cólon muito agressivo, fiquei de-
sesperada, tive que fazer uma cirurgia de emergência para a retirada do tumor.

Junto com esse tumor o médico notou mais dois nódulos nos pulmões. Fiquei 
muito triste, mas mantive minha fé e pedi a Nossa Senhora que olhasse por mim.

Depois da cirurgia o médico contou as minhas filhas de que teve medo que eu 
não aguentasse, mas se surpreendeu com a minha força.

Após a cirurgia quando refiz os exames esse nódulo do pulmão já havia reduzi-
do, foi um resultado positivo segundo o médico e já podíamos descartar a hipóte-
se de ser outro tumor.

Terminando o processo da cirurgia começou a batalha da quimioterapia; foram 
longos seis meses em que perdi as minhas forças, a sensibilidade das minhas mãos, 
parte dos meus cabelos, mas não perdi a fé e com a ajuda de todos que estavam ao 

meu redor consegui superar.
Quando chegou o dia da última quimioterapia a expectativa de como ficariam 

as coisas. Passei praticamente dois meses fazendo muitos exames sem saber como 
seria ou como eu ficaria no final das contas.

Mas hoje estou aqui para dizer que com a graça da intercessão de Nossa Senho-
ra estou curada.

Não cabe aqui tantas palavras para agradecer as pessoas que estiveram comigo, 
minha família, minhas amigas, toda comunidade, Pe. João Paulo, que me deram 
sustentação para não cair, que me fortaleceram com palavras de apoio e carinho.

Enfim agradeço pelas orações, tenho absoluta certeza de que Nossa Senhora 
ouviu a cada um de vocês e me concedeu essa grande graça!

Tereza Bulgarelli

Graça Alcançada
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Vida, Paz e Esperança!
02 Seg Ss. Basílio Magno e Gregório Nazianzeno

07 Sáb S. Raimundo de Penyafort

  10h30 – Casamento na Matriz 

08 Dom Epifania do Senhor

09 Seg Batismo do Senhor 

13 Sex Santo Hilário

  19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar

14 Sáb 17h – Casamento na Matriz

17 Ter S. Antão 

19 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 

20 Sex São Sebastião, S. Fabiano

  19h30 – Missa do 35º Aniversário de Ordenação Pe. Sebastião

21 Sáb S. Inês 

  17h e 20h30 – Casamentos na Matriz 

22 Dom 10h30 – Batizados na Matriz 

  Encontro com Apostolado da Oração na Catedral

24 Ter S. Francisco de Sales  

25 Qua Conversão de São Paulo 

26 Qui Ss. Timóteo e Tito

  19h30 – Encontro com Evangelizadores 

27 Sex S. Ângela Mérici 

  8h – Oração das Laudes na Paróquia Nª. Sª. do Rosário

28 Sáb S. Tomás de Aquino

  17h e 20h30 – Casamentos na Matriz

31 Ter S. João Bosco 

1º/01
S. Maria 

Mãe de Deus

Nm 6,22-27
Sl 66

Gl 4,4-7
Lc 2,16-21

08/01 
Epifania 

do Senhor

Is 60,1-6
Sl 71

Ef 3,2-3.5-6
Mt 2,1-12

22/01
III Domingo do 
Tempo Comum

Is 8,23-9,3
Sl 26

1 Cor 1,10-13.17
Mt 4,12-23

29/01
IV Domingo do 
Tempo Comum

Sf 2,3;3,12-13
Sl 145

1 Cor 1,26-31
Mt 5,1-12 

15/01
II Domingo do 

Tempo Comum

Is 49,3.5-6
Sl 39

1 Cor 1,1-3
Jo 1,29-34


