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Liturgia Dominical de Abril

O amor é nossa vitória!
1º Sáb 8h – Missa com a Irmandade Imaculada Conceição
02 Dom V Domingo da Quaresma
03 Seg 7h30 - Feirão da Pastoral da Saúde - Praça do Recanto
04 Ter Visita aos doentes da Comunidade Santa Izabel 
  19h30 – CPP
05 Qua Visita aos doentes do Centro 
06 Qui Aniversário Natalício do Pe. Sebastiao
  19h – Missa de Aniversário Natalício do Pe. Sebastião na Matriz 
  19h30 – Encontro com Equipe Central de Liturgia
07 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 
08 Sáb 9h – Reunião Conselho Econômico
09 Dom DOMINGO DE RAMOS - Aniversário cidade Mogi Guaçu
  7h – Missa na Matriz 
  9h30 – Missa de Ramos com as Crianças da Catequese 
  19h – Bênção dos Ramos, na praça Pe. Armani procissão até a 
  Igreja Matriz encerrando com a Celebração da Santa Missa
11 Ter 14h – Visita na Santa Casa
  16h – Missa na Santa Casa
  19h30 – Celebração das Dores de Maria com as Crianças da Catequese 
12 Qua 19h30 – Via Sacra na Matriz
13 Qui QUINTA-FEIRA SANTA 
  8h – Missa dos Santos Óleos na Catedral em S. João da Boa Vista
  16h – Missa de Lava-pés com as crianças da Catequese 
  19h30 – Missa de Lava-pés na Matriz 
14 Sex PAIXÃO DO SENHOR 
  7h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
  9h – Hora Santa com as crianças da Catequese 
  15h – Celebração da Paixão do Senhor, adoração da Cruz na Matriz 
15 Sáb VIGÍLIA PASCAL
  7h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
  19h30 – Solene Vigília Pascal na Matriz
  23h – Vigília Pascal com as Comunidades Catecumenais 
16 Dom 9h30 – Páscoa com as Crianças e batizados
  17h - Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
  19h – Missa de Envio dos Evangelizadores, logo após a missa Ágape 
17 Seg Visitas Pascais
  15h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
18 Ter Visitas Pascais 
  15h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
19 Qua Santo Expedito 
  Visitas Pascais
  13h30 – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
20 Qui Visitas Pascais
  15h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz
  20h – Casamento na Matriz  
21 Sex Tiradentes 
  Visitas Pascais
  7h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
22 Sáb 7h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
23 Dom Festa da Divina Misericórdia, São Jorge
  7h – Missa na Matriz e Bênção dos Quadros  
25 Ter São Marcos, Evangelista 
27 Qui 19h30 – Encontro com Evangelizadores 
29 Sáb Retiro Espiritual Apostolado da Oração - Casa de Nazaré em S.J.Rio Pardo 
30 Dom III Domingo da Páscoa 
  9h30 – Rito do Creio com as Crianças da Catequese 
  Retiro Espiritual Apostolado da Oração - Casa de Nazaré em S.J.Rio Pardo
28 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia Santo Antonio

02/04 
V Domingo da 

Quaresma

Ez 37,12-14
Sl 129

Rm 8,8-11
Jo 11,1-45

09/04 
Ramos da Paixão

Is 50,4-7
Sl 21

Fl 2,6-11
Mt 26,14-27,66

23/04 
II Domingo da 

Páscoa ou Divina 
Misericórdia

At 2,42-47
Sl 117

1 Pd 1,3-9
Jo 20,19-31

30/04
III Domingo da 

Páscoa

At 2,14.22-33
Sl 15

1 Pd 1,17-21
Lc 24,13-35

16/04
RESSURREIÇÃO 

DO SENHOR
At 10,34.37-43

Sl 117
Cl 3,1-4 ou 
1 Cor 5,6-8
Jo 20,1-9 /

Lc 24,13-35
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Eu creio, amo e espero
A Páscoa que celebramos é o 

coração de nossa Fé, é a grande 
festa em que reafirmamos a vitó-
ria do amor que não pratica vio-
lência e entrega a sua vida para 
salvar a todos.  A ressurreição de 
Cristo nos ensina com todo o 
vigor que, por mais que a morte e 
suas manifestações nos agridam 
e nos façam duvidar, a vida nova 
do Ressuscitado renova nossa 
esperança e nos fortalece na luta 
contra o mal que tem mil faces.

Eu creio que Jesus Cristo ven-
ceu a morte de uma vez por 
todas, que Ele está presente e 
vivo em nosso meio e que o amor 
que nos ensinou é a chave para 
que nossas esperanças não se 
desfaleçam apesar de tantos ata-
ques sofridos ultimamente. 
Durante a Semana Santa me lem-
brei de que alguns dos que mal-
trataram Jesus, como Pôncio Pila-
tos, Judas o traidor, Barrabás e 
Herodes ainda hoje têm admira-
dores que teimam em atraiçoar 
Jesus e seus discípulos e ainda 
em nossos dias atentam contra a 
sua vida. É carne podre, é propina 
demais, falta de Ética e de vergo-
nha por parte da classe política 
misturada com omissão de quem 
elege os maus para dirigirem a 
Nação. E o povo, que parece sem 
vida, sofre e carrega a pesada 
cruz de impostos, descasos e des-
respeito. Mas não perde a Fé!

Ao proclamar a leitura da pai-
xão na sexta feira santa, ouço o 
grito generoso, confiante e des-
temido de Jesus que semeia o 
Bem e a Verdade entre nós: “Pai 
em tuas mãos entrego o meu 
espírito” e “tudo está consuma-
do”! Estas palavras não dão por 
encerrada a sua missão entre 
nós; pelo contrário, é um desafio 

para que nós cristãos e todas as 
pessoas de boa vontade, con-
fiantes no Pai amoroso continue-
mos a missão de Jesus ao inau-
gurar na terra o Reino de Deus. A 
luta pela ética na política, nas 
relações trabalhistas e na econo-
mia é um dos pontos ensinados 
na Doutrina Social da Igreja. Na 
Cruz, Jesus não “jogou a toalha”, 
mas nos confiou a missão de 
construir o mundo novo sem 
ódio e sem guerra, mas com fra-
ternidade e amor.

Imagino a alegria e o susto das 
mulheres e dos discípulos ao 
constatar que o Senhor não esta-
va mais no sepulcro onde “O” dei-
xaram. “Não procurem entre os 
mortos aquele que está vivo”! Eis 
a postura que deve guiar a vida 
dos cristãos. Não nos intimide-
mos com a morte e suas feições 
de violência e mentira, mas revi-
gorados na Ressurreição de Cris-
to tenhamos a certeza que Ele vai 
conosco em nosso caminho, tal e 
qual na estrada de Emaús, e nos 
envia a reassumir nosso lugar na 
comunidade e na sociedade se 
de fato queremos que a falta de 
vergonha seja retirada de cena.

Eu espero que o Cristo Ressus-
citado nos impulsione a varrer do 
mundo a corrupção, o desrespei-
to e a degradação ética; espero 
que todos nós acordemos na 
manhã da ressurreição despertos 
e dispostos a fazer o mundo e a 
sociedade ressuscitarem para 
uma nova vida em que a pessoa 
humana e a natureza sejam valo-
rizadas como os protagonistas 
da história.

Feliz Páscoa!

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

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

Como não acreditar em milagres, 
quando Deus coloca a nossa frente 
pessoas boas para ensinar que exis-
te FÉ e que podemos acreditar na-
quilo que não vemos.

Acendemos uma vela da Nossa 
Senhora Imaculada, pedindo pela 
vida da Erica do pequeno Heitor, 
que após dias no hospital sem sa-
ber o que realmente lhe acontecia, 
foi submetida a uma cesariana de 
emergência para retirada de seu 
bebe e poder saber o que realmente 
lhe ocorria.

Após a cirurgia entrou em coma 
devido à gravidade. Seu intestino 
tinha se necrosado e ouve uma in-
fecção em seus órgãos. Ao chamar 
seu esposo para conversar, ele disse 
que o que estava ao alcance dos mé-
dicos eles fizeram, que agora resta-
vam orações e acreditar na fé.

No dia em que a vela foi acesa, na 

terça-feira dia 14, já tínhamos rece-
bido notícias de que seu pulmão e 
seu rim estavam limpos, ela reagia 
aos medicamentos e a passos de 
tartaruga ela estava se recuperando.

E assim dia após dia, notícias boas 
vinham, graças eram alcançadas e 
um dia antes da vela se apagar, ela 
saiu da UTI.

No quarto sua recuperação foi 
plena. O bebê Heitor que foi retirado 
de sua mãe aos sete meses, se mos-
trou um pequeno herói, fazendo 
seu corpo trabalhar a seu favor, sua 
infecção foi eliminada, aprendeu a 
respirar sozinho e ganhou peso ra-
pidamente.

Realmente um milagre foi alcan-
çado diante de nossos olhos, consa-
grado pela fé de quem a amava e de 
quem ao menos a conhecia.

Elani Bordotti

Testemunho
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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
26/03

Amora Morena Vieira Leite Valadas

Beatriz de Moraes Guizzardi

Henrique Defente do Nascimento Silva

Gabriel Teixeira Martini Proença

Lorenzo Teixeira Martini Proença

Oruam Vieira Leite Valadas 

Pietra Ferraz de Godoi

11/03

Emerson Domingos Pereira e Cristiane da Rocha

24/03

Felipe Jonas de Carvalho e Tatiane de Paiva

25/03 

Marcel Agostinho Vita e Raissa Gonçalves Coser 

Nossos irmãos mais novos

Apostolado da Oração
No dia 22/02/1931, na cela do 

convento de Plock, Irmã Faustina 
teve uma visão na qual o próprio 
Jesus se apresentou tal como a ima-
gem da Misericórdia Divina deveria 
ser pintada.

“Quero que essa Imagem (...) seja 
abençoada solenemente no pri-
meiro domingo depois da Páscoa, 
e esse domingo deve ser a Festa da 
Misericórdia”. (Diário, 49).

“Ofereço aos homens um vaso 
com o qual devem vir buscar graças 
na fonte da misericórdia. O vaso é a 
imagem com a inscrição “Jesus, eu 
confio em vós”. (Diário, 327). 

Trata-se de uma imagem sa-
grada, cuja simples contemplação 
nos traz grandes graças. Vamos co-
nhecer os significados contidos na 
imagem.

A túnica branca de Jesus: signi-
fica o amor de Deus e a sua pureza. 
O amor de Deus é puro e eterno e 
está sempre disposto a nos receber.

A mão direita levantada: neste quadro da Divina Misericórdia é o gesto de aben-
çoar. Significa a bênção que o Senhor quer dar a toda a humanidade, derramando 
sobre nós sua misericórdia.

A mão esquerda de Jesus sobre o peito: aponta para o seu Sagrado Coração, de 
onde emana todo o seu amor. É de lá que saem os raios que exprimem sua infinita 
misericórdia.

Os raios que saem do Coração de Jesus: tem um significado maravilhoso revela-
do pelo próprio Senhor. Eles relembram o sangue e a água que jorraram de seu Co-
ração quando este foi perfurado pela lança. Os raios vermelhos simbolizam o sangue 
de Jesus, que salva o homem. O raio azul claro simboliza a Água Viva, o Espírito Santo, 
que brota do Coração de Jesus e nos purifica de todo pecado. Segundo as palavras 
do próprio Jesus, ‘Os dois raios representam o Sangue e a Água: o raio pálido significa 
a Água que justifica as almas; o raio vermelho significa o Sangue que é a vida das al-
mas. Ambos os raios jorraram das entranhas da Minha misericórdia, quando na Cruz, 
o Meu Coração agonizante foi aberto pela lança. Estes raios defendem as almas da ira 
do Meu Pai. Feliz aquele que viver à sua sombra, porque não será atingido peio braço 
da justiça de Deus.’ (Diário de Santa Faustina nº 299)

A inscrição “Jesus, eu confio em vós”: é uma jaculatória, ou seja, uma pequena 
oração que deve ser repetida com frequência, com fé e devoção. Jesus também fa-
lou sobre ela: ‘Pinta uma Imagem de acordo com o modelo que estás vendo, com a 
inscrição: Jesus, eu confio em Vós. Desejo que esta Imagem seja venerada, primeira-
mente, na vossa capela e, depois, no mundo inteiro. Prometo que a alma que vene-
rar esta Imagem não perecerá. Prometo também, já aqui na Terra, a vitória sobre os 
inimigos e, especialmente, na hora da morte. Eu mesmo a defenderei como Minha 
própria glória.’ (Diário de Santa Faustina nº 47-48). 

O olhar de Jesus Misericordioso: nesta imagem tem um significado maravilho-
so. Ele mesmo disse: ‘O Meu olhar, nesta Imagem, é o mesmo que eu tinha na cruz.’ 
(Diário de Santa Faustina nº 326).

A imagem de Jesus Misericordioso e as obras de misericórdia: não teria o 
mesmo valor espiritual sem as obras de misericórdia que devem ser praticadas por 
nós. As obras de misericórdia são aquelas que fazemos em favor de nossos irmãos 
necessitados.

As graças concedidas através da imagem: sobre as graças concedidas através 
da imagem, Jesus disse: “O valor da Imagem não está na beleza da tinta nem na habi-
lidade do pintor, mas na Minha graça.” (Diário de Santa Faustina nº 313)

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 20/04/17 - quinta-feira às 15h

CONVIDAMOS A PARTICIPAR DA NOVENA E FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA:

ROSANGELA BERNARDI SINICO

  

1 14/04 SEXTA-FEIRA SANTA 7h 

2 15/04 SÁBADO - SANTO 7h 

3 16/04 DOMINGO – PÁSCOA 17h 

4 17/04 SEGUNDA-FEIRA 15h 

5 18/04 TERÇA-FEIRA 15h 

6 19/04 QUARTA-FEIRA 13h30 

7 20/04 QUINTA-FEIRA 15h 

8 21/04 SEXTA-FEIRA – FERIADO 7h 

9 22/04 SÁBADO 7h 
FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA - 23/04 – DOMINGO 

SANTA MISSA 7h – BENÇÃO DOS QUADROS 
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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

No dia vinte e cinco de março celebramos na Paróquia Imaculada Conceição a 
missa da família. O padre João Paulo nos ajudou a refletir que Jesus é o Senhor, e é 
Ele que nos abre os olhos para que enxerguemos como estamos cuidando de nós 
mesmos, de nossas famílias e se estamos refletindo a Luz de Cristo a  nossos irmãos.

No final da missa o padre abençoou os casais aniversariantes do mês de março e 
sorteou uma sagrada família e um livro do padre Mauro e ainda quem irá hospedar 
a sagrada família neste mês.  A missa da família é celebrada todo quarto sábado de 
cada mês.

Dirceu e Vania pastoral familiar

É uma palavra latina que significa “um exército em ordem de batalha”. É a soleni-
dade em que os legionários como um só corpo se reúnem para renovar à sua fide-
lidade à Maria, rainha da legião e dela receber forças e bênçãos para mais um ano 
de combate contra o exército do mal. Essa consagração é feita todos os anos no dia 
25 de março ou nos dias próximos desta data. Nesta festa participam legionários 
de todos os Praesidiuns. A festa da Ácies foi comemorada no dia 19 de março as 
15h  na Igreja Matriz Nª. Sª. da Imaculada Conceição, celebrada pelo Pe. João Paulo. 

Miriam Nazaré F. Alves - Secretária 

A missão do Terço dos Homens é resgatar para o seio da Igreja de Cristo, homens 
de todas as idades, pois a presença masculina na Igreja é imprescindível para a forma-
ção da família e de uma sociedade cristã. O Terço dos Homens é um exemplo de fé e 
devoção, que além de nos conduzir para a oração, leva-nos a meditar sobre os princi-
pais mistérios da redenção que Cristo nos oferece. O encontro Nacional do Terço dos 
Homens reuniu em fevereiro, em Aparecida, 70.000 peregrinos. Junte-se a nós. Venha 
rezar o terço todas as segundas-feiras, na Matriz Imaculada Conceição.           Francisco

Nós, Cursilhistas participamos de um retiro em S. José do Rio Pardo nos dias 18 e 19 
de março com o Pe. Célio que nos falou sobre o amor, perdão, misericórdia e serviço.

Foi um retiro proveitoso, no silêncio pudemos avaliar nosso interior e aprendemos 
que devemos ser presente na presença de Deus, dialogar com Ele, partilhar sentimen-
tos perante Ele. Nós como Cursilhistas temos que Evangelizar, essa é nossa missão. 
Espero que como eu, que todos que participaram possam ter saído de lá renovados 
para celebrar uma sincera e feliz Páscoa.                                                                              Fátima

Missa da Família Festa da Ácies

Terço dos Homens Retiro Quaresmal
NOTICIAS DA PARÓQUIA
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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

Aconteceu no sábado, dia 11 a sempre esperada reunião dos pais que tem seus 
filhos na catequese. Presidida pelo padre João Paulo, que leu o Evangelho e me-
ditou junto com os pais. Explicou o tema da Campanha da Fraternidade: Biomas 
brasileiros e defesa da vida e o lema:  cultivar e guardar a criação.

A Campanha da Fraternidade todo ano, nos faz pensar e mudar nossos hábitos 
em relação a vida.

Papa Francisco e a Igreja nos propõem uma mudança ecológica, temos que to-
mar atitudes em relação a melhoria do nosso universo.

Inês

No dia 17 de março,  as crianças da catequese se reuniram na matriz Imaculada 
Conceição para relembrar o caminho que Jesus Cristo fez até sua crucificação, a via 
sacra da cruz. 

 Ao fazermos este caminho nos unimos em prece, recordando o sacrifício que 
Jesus fez por todos nós.

Catequista Shirley

Foi com intensa alegria que os catequizandos que se preparam para receber o 
Sacramento do Crisma no final deste ano participaram no último dia 5 de março, na 
missa das crianças às 9h30, na Igreja Matriz Imaculada Conceição de Mogi Guaçu, do 
Rito da Admissão. Com este Rito as crianças confirmam o propósito de continuarem 
sua participação ativa nos encontros da catequese, na Santa Eucaristia e a inserção na 
vida da comunidade cristã.Desejamos aos crismandos felicidades e perseverança. E 
que a caminhada de vocês seja firmada no amor misericordioso de Deus, abençoada 
por Jesus Cristo e iluminada pelo Espírito Santo. Parabéns!                                         Adilson

Neste 2º Domingo da Quaresma, na Missa das 9h30 o Padre João Paulo acolheu 
com carinho e alegria os novos catequizandos e seus catequistas e apresentou-os à 
comunidade.

Em sua homilia Padre João Paulo explicou a importância da Oração, da Catequese e 
da Missa Dominical e também o versículo 5 do evangelho segundo Matheus capítulo 
17 “ Este é o meu Filho amado, no qual Eu pus todo o meu agrado. Escutai-O”.

Catequista – Cássia

Encontro com Pais Via Sacra da Cruz 

Rito de Admissão das Crianças Acolhida Novos Catequizandos 
NOTICIAS DA CATEQUESE

• 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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ATENÇÃO! TODO SÁBADO ÀS 12H MUNDO MELHOR CRIANÇA NA MUNDO MELHOR FM 87,9
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BEATA MARIA ASSUNTA 
PALLOTA - 07de abril

Com alegria celebramos mais uma 
mulher em nossos dias (1954) que foi 
proclamada e abençoada para fortalecer 
nossa Igreja. Trata-se, da BEATA MARIA 
ASSUNTA PALLOTA, uma religiosa italiana 
nascida em 1878 numa pequena vila da 
Itália de família paupérrima, que aos seis 
anos foi para a escola primária, mas logo 
saiu porque a família tinha necessidade 
de sua ajuda nas tarefas domésticas. Mas, 
chegou o momento em que ela precisou 
trabalhar fora para ter um salário e lá foi 
ela ser servente de pedreiro carregando 
cestos de cimentos e tudo mais que pu-
desse. Fazia tudo com perfeição e alegria, 
daí ser muito respeitada pelos pedreiros. 
Conheceu no início da vida o que era 
sacrifício e trabalho. Entrementes, foi 
alfabetizada  por senhoras da paróquia 
e a ação do Espírito Santo na alma da 
menina Maria era cada vez mais notada. 
Com doze anos, fez a Primeira Comu-
nhão e a partir daí, aumenta sua devo-
ção a Nossa Senhora e muitas horas de 
oração. Tornou-se, a pedido do pároco, a 
“pequena professora de catecismo”. Du-

rante toda esta fase, achava tempo para 
visitar e ajudar doentes e idosos levando 
consolo espiritual e material. Maria au-
menta a preparação para a vida religio-
sa com duras penitências, jejuns, oração 
constante e leitura da vida dos santos. 
Após a oposição inicial, os pais dão o seu 
consentimento e ela manifesta sua voca-
ção ao padre que consegue que ela seja 
aceita em Roma no Instituto Franciscano 
Missionárias de Maria. A jovem sai de sua 
casa com dezenove anos com o cora-
çãozinho plenamente entregue a Jesus. 
Qualquer tarefa que lhe pedisse, o ser-
viço mais humilde, ela sempre aceitava 
e executava-os com eficiência e alegria. 
Após vários meses de postulado, tomou 
o hábito e recebeu o nome de Irmã Maria 
Assunta. Faz seus votos com vinte e dois 
anos na Igreja Santa Helena em Roma e 
com vinte e quatro segue para a China. 
Depois de uma terrível e dolorosa via-
gem chega à missão. No final de 1904, 
surgiu uma epidemia de febre tifóide 
e muitas irmãs adoeceram. Irmã Maria 
Assunta sentiu um amor espiritual reno-
vador e  cuidava de  todos se doando de 
corpo e alma. Quando ia completar um 
ano de sua estadia na missão da China, 
Irmã  Maria Assunta  ficou doente vítima 
do tifo e faleceu em 07 de abril de 1905 
com vinte e sete anos. Consta nos anais 
do Instituto que após sua morte per-
maneceu por três dias na casa um odor 
agradável, como uma mistura de violetas 
e incenso que não se assemelha a nada 
que se conheça. Em 1913, quando exu-
mado seus restos mortais seu corpo foi 
encontrado intacto e incorrupto e foi be-
atificada pelo Papa Pio XII em 1954. Essa 
é mais uma prova que Deus é simples e 
bondosa misericórdia, fato que para ser-
mos santos, vocação que todos nós rece-
bemos no batismo, é preciso apenas ser 
sua imagem e semelhança e viver como 
Jesus viveu.

Maria Angela Vedovello

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

Nossa Comunidade Paroquial abraça, com gratidão e carinho,  o querido Padre 
Sebastião, pelo seu aniversário natalício.

Mais um ano de vida, caminhando conosco, repartido alegrias, esperanças, 
conquistas e sofrimentos; partilhando vivências.

Mais um ano de ação e contemplação, como forças que se entrelaçam e com-
plementam.

Mais um ano de abnegação, espírito de fé e construção do reino.
Mais um ano, respirando a Vida e o Amor de apóstolo, que se oxigena na Fonte 

cujo nome é a vontade do Pai.
Desejamos-lhe saúde e muitas alegrias, hoje e sempre.

Comunidade Paroquial Imaculada Conceição

Parabéns ao Padre Sebastião

Para mim ser Dizimista é devolver o Dízimo que é simplesmente um gesto de grati-
dão a Deus de reconhecer que Ele tem parte naquilo que ganhamos.

Dízimo não tem nada com esmola, Dízimo é oferta que fazemos livre e de espon-
tânea vontade.

Sou Dizimista da Paróquia desde quando casei em 1969, minha esposa já era Dizi-
mista desde solteira e me incentivou e me conscientizou sobre ser DIZIMISTA.

Manoel Brentegani 

Ser Dizimista
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O fenômeno jamais pôde ser ex-
plicado pelos cientistas que o estu-
daram.

Vivendo o “Ano Mariano” encontra-
mos algumas surpresas que a igreja 
guarda em seu tesouro de fé. Uma 
dessas alegres surpresas é o Santu-
ário de Nossa Senhora de Loreto, na 
Itália, chamado também de “Santa 
Casa de Loreto”.

A tradição conta que, para não ser 
destruída durante invasões de bárba-
ros, a Casa de Nossa Senhora foi trazi-
da pelos anjos para Loretto, na Itália 
e se transformou num dos lugares de 
intensa peregrinação. Fique por den-
tro com sua leitura.

Nossa Senhora de Loreto é uma 
devoção mariana que surgiu a partir 
do relato do milagroso traslado da 
casa em que viveu a Virgem Maria 
em Nazaré.

Casinha pequena feita de pedras, 
ela tinha se tornado uma relíquia pro-
tegida pelos católicos na Terra Santa. 
Sob aquele teto, afinal, “o anjo do Se-
nhor tinha anunciado a Maria e ela 
concebera do Espírito Santo“. Tinha 
sido lá que São José ensinou a Jesus 
o seu ofício de carpinteiro; era lá que 
Jesus “crescia em estatura, sabedoria 
e graça diante do Senhor“; era lá que 
a Família de Nazaré vivia em amor e 
felicidade.

Séculos depois, em 1291, época de 
grande expansão islâmica e antes da 
chegada dos muçulmanos a Nazaré, 
a casa da Sagrada Família desapare-
ceu inexplicavelmente e, tão inexpli-
cavelmente quanto, apareceu na ci-
dade de Tersatz, na antiga Dalmácia, 
região dos Bálcãs correspondente 
hoje a territórios da Croácia, Bósnia e 
Herzegovina e Montenegro.

O padre local, que estava muito 
doente e ficara curado por milagre, 
foi agraciado com uma visão de 
Nossa Senhora em que ela própria 
afirmava: “Esta é a casa onde Jesus 
foi concebido pelo poder do Espírito 
Santo e onde a Sagrada Família mo-
rou em Nazaré“.

Sim: a casa da Sagrada Família fora 
transportada inteira, de Nazaré para 
Tersatz, sem ser demolida.

O povo começou a fazer peregri-
nações e a obter graças e milagres. 
O governador local, embora impres-
sionado com o fato, enviou quatro 
estudiosos à Terra Santa para confir-
marem se aquela era mesmo a verda-
deira casa de Nossa Senhora.

Em Nazaré, os enviados só encon-
traram os alicerces da casa e o es-
panto dos nazarenos com o seu de-
saparecimento. Os alicerces tinham 
as mesmas medidas dos que haviam 
aparecido em Tersatz e são conserva-
dos até hoje na Basílica da Anuncia-
ção, em Nazaré.

Quanto à casa que aparecera em 
Tersatz, ela estava intacta e sem si-
nais de ter sido desmontada e re-
construída.

Após pouco mais de três anos, 
ocorreu um novo milagre: em 10 de 
dezembro de 1294, a casa da Virgem 
Maria foi elevada por sobre o mar 
Mediterrâneo e levada para os bos-
ques de Loreto, em Recanati, na Itália.

Os fiéis se lembraram então de 
uma profecia de São Francisco de 
Assis: “Loreto será um dos locais mais 
sagrados do mundo. Lá será construí-
da uma Basílica em honra a Nossa Se-
nhora de Loreto“. De fato, a basílica er-
guida em volta da casa se tornou um 
dos maiores santuários da Europa.

A pedido da Igreja, vários estudos 
foram realizados por engenheiros, 
arquitetos, físicos, historiadores e es-
tudiosos, que, quanto mais analisam 

o caso, mais comprovam o caráter 
inexplicável do surgimento dessa 
casa:

1. Ela se ergue do solo sem nenhu-
ma base de sustentação e é possível 
passar uma barra de ferro por baixo 
dela sem qualquer impedimento.

2. As pedras da construção não 
existem na Itália: somente na região 
de Nazaré, na Terra Santa.

3. Sua porta é de cedro, madeira 
que também não existe na Itália, mas 
é encontrada na Palestina.

4. As pedras das paredes foram 
levantadas com uma espécie de ci-
mento feito de sulfato de cálcio e pó 
de carvão, mistura usada na Palestina 
dos tempo de Jesus, mas desconhe-
cida na Itália quando a casa surgiu 
em Loreto.

5. As medidas da casa correspon-
dem perfeitamente às da base que 
permaneceu em Nazaré.

6. A casa, pequena e simples, segue 
o estilo nazareno da época de Jesus.

O fenômeno do aparecimento da 
casa de Nossa Senhora em Loreto 
nunca foi explicado pelos cientistas 
que o estudaram.

Pesquisa: Selma

Fique por Dentro
O milagre que levou a casa da Virgem Maria de Nazaré para Loreto

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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Liturgia Dominical de Abril

O amor é nossa vitória!
1º Sáb 8h – Missa com a Irmandade Imaculada Conceição
02 Dom V Domingo da Quaresma
03 Seg 7h30 - Feirão da Pastoral da Saúde - Praça do Recanto
04 Ter Visita aos doentes da Comunidade Santa Izabel 
  19h30 – CPP
05 Qua Visita aos doentes do Centro 
06 Qui Aniversário Natalício do Pe. Sebastiao
  19h – Missa de Aniversário Natalício do Pe. Sebastião na Matriz 
  19h30 – Encontro com Equipe Central de Liturgia
07 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 
08 Sáb 9h – Reunião Conselho Econômico
09 Dom DOMINGO DE RAMOS - Aniversário cidade Mogi Guaçu
  7h – Missa na Matriz 
  9h30 – Missa de Ramos com as Crianças da Catequese 
  19h – Bênção dos Ramos, na praça Pe. Armani procissão até a 
  Igreja Matriz encerrando com a Celebração da Santa Missa
11 Ter 14h – Visita na Santa Casa
  16h – Missa na Santa Casa
  19h30 – Celebração das Dores de Maria com as Crianças da Catequese 
12 Qua 19h30 – Via Sacra na Matriz
13 Qui QUINTA-FEIRA SANTA 
  8h – Missa dos Santos Óleos na Catedral em S. João da Boa Vista
  16h – Missa de Lava-pés com as crianças da Catequese 
  19h30 – Missa de Lava-pés na Matriz 
14 Sex PAIXÃO DO SENHOR 
  7h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
  9h – Hora Santa com as crianças da Catequese 
  15h – Celebração da Paixão do Senhor, adoração da Cruz na Matriz 
15 Sáb VIGÍLIA PASCAL
  7h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
  19h30 – Solene Vigília Pascal na Matriz
  23h – Vigília Pascal com as Comunidades Catecumenais 
16 Dom 9h30 – Páscoa com as Crianças e batizados
  17h - Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
  19h – Missa de Envio dos Evangelizadores, logo após a missa Ágape 
17 Seg Visitas Pascais
  15h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
18 Ter Visitas Pascais 
  15h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
19 Qua Santo Expedito 
  Visitas Pascais
  13h30 – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
20 Qui Visitas Pascais
  15h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz
  20h – Casamento na Matriz  
21 Sex Tiradentes 
  Visitas Pascais
  7h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
22 Sáb 7h – Apostolado da Oração – Novena da Divina Misericórdia na Matriz 
23 Dom Festa da Divina Misericórdia, São Jorge
  7h – Missa na Matriz e Bênção dos Quadros  
25 Ter São Marcos, Evangelista 
27 Qui 19h30 – Encontro com Evangelizadores 
29 Sáb Retiro Espiritual Apostolado da Oração - Casa de Nazaré em S.J.Rio Pardo 
30 Dom III Domingo da Páscoa 
  9h30 – Rito do Creio com as Crianças da Catequese 
  Retiro Espiritual Apostolado da Oração - Casa de Nazaré em S.J.Rio Pardo
28 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia Santo Antonio

02/04 
V Domingo da 

Quaresma

Ez 37,12-14
Sl 129

Rm 8,8-11
Jo 11,1-45

09/04 
Ramos da Paixão

Is 50,4-7
Sl 21

Fl 2,6-11
Mt 26,14-27,66

23/04 
II Domingo da 

Páscoa ou Divina 
Misericórdia

At 2,42-47
Sl 117

1 Pd 1,3-9
Jo 20,19-31

30/04
III Domingo da 

Páscoa

At 2,14.22-33
Sl 15

1 Pd 1,17-21
Lc 24,13-35

16/04
RESSURREIÇÃO 

DO SENHOR
At 10,34.37-43

Sl 117
Cl 3,1-4 ou 
1 Cor 5,6-8
Jo 20,1-9 /

Lc 24,13-35
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