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Igreja, Casa da Comunhão e da Vida!

07/05 
IV Domingo da 

Páscoa

At 2,14.36-41
Sl 22

1 Pd 2,20-25
Jo 10,1-10

21/05 
VI Domingo 

da Páscoa

At 8,5-8.14-17
Sl 65

1 Pd 3,15-18
Jo 14,15-21

28/05
ASCENÇÃO DO 

SENHOR

At 1,1-11
Sl 46

Ef 1,17-23
Mt 28,16-20

14/05 
V Domingo da 

Páscoa

At 6,1-7
Sl 32

1 Pd 2,4-9
Jo 14,1-12
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1º Seg São José Operário, Dia do Trabalho 

02 Ter 7h30 – Feirão da Pastoral da Saúde 

03 Qua Ss. Felipe e Tiago, Apóstolos

  7h30 – Feirão da Pastoral da Saúde

05 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

  19h30 – Via Sacra da Luz com as Crianças da Catequese 

06 Sáb 20h30 – Casamento na Matriz 

07 Dom IV Domingo da Páscoa 

08 Seg 19h30 – Reunião com Catequista 

12 Sex Reunião com Padres da Forania Imaculada 

  19h30 – Encontro com a Pastoral Familiar 

13 Sáb 100 ANOS DA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

14 Dom Dia das Mães 

17 Qua Formação para os Padres com o Pe. Afonso

18 Qui Formação para os Padres com o Pe. Afonso

  15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz

19 Sex 19h30 – Encontro com Consagradas

20 Sáb 9h – Encontro com Pais da Catequese 

  10h – Encontro com Coroinhas 

21 Dom VI Domingo da Páscoa 

  9h30 – Rito de Apresentação das Crianças da Catequese para o Crisma

24 Qua Curso de Noivos no Salão Paroquial 

25 Qui Curso de Noivos no Salão Paroquial

26 Sex Curso de Noivos no Salão Paroquial 

27 Sab Curso de Noivos no Salão Paroquial 

28 Dom ASCENÇÃO DO SENHOR  

  9h30 – Missa de Coroação de Nossa Senhora com as crianças da 

  Catequese  

26 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia São Judas Tadeu 

JUNHO

  Curso de Noivos na Paróquia Nª. Sª. do Rosário

1º Qui 19h30 – Encontro com Equipe Central de Liturgia

02 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

04 Dom PENTECOSTES 

  9h30 – Rito do Pai Nosso com as Crianças da Catequese 

  26ª Jornada do Apostolado da Oração em Tapiratiba – Tema: Maria 
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O direito de nascer!

“Deixem as crianças virem a mim. 
O Reino de Deus é delas”. (cf. Mc 
10,13-16)

Um dos pontos mais interessan-
tes da Sagrada Escritura, a meu ver, 
é a narrativa da criação no livro do 
Gênesis. Deus criou tudo com um 
amor indiscutível e carinhoso e viu 
que “tudo era bom”. Ao criar o ser 
humano à sua imagem e semelhan-
ça, faz do homem e da mulher sua 
obra prima, imprimindo em cada 
pessoa o desejo do bem e a busca 
por seu amor. Entregando ao 
homem e à mulher a tarefa de “cui-
dar” da criação lhes deu a responsá-
vel missão de gerar novos filhos 
para a vida e para a fé.

O autor sagrado descreve a cria-
ção do homem e da mulher com a 
perfeição de detalhes próprios do 
amor que se entrega e que sabe 
sem ele não há felicidade. O ser 
humano se viu passar do isolamen-
to e da infelicidade à comunhão e à 
reciprocidade: “agora sim, carne de 
minha carne e ossos de meus 
ossos”!  Ao mesmo tempo, entram 
em cena os palpites e murmura-
ções do ser humano querendo mais 
e mais, e, com sua esperteza deixa 
de lado a busca pela sabedoria; cai 
no conto da serpente e daí em 
diante, sabemos que quanto mais 
longe de Deus, mais o ser humano 
fica egoísta e se desumaniza.  Do 
egoísmo surgem as mais variadas 
disputas, desavenças intrigas, divi-
sões e ódios.  Assim, os que foram 
criados para a comunhão e a frater-
nidade, para gerar a vida e aperfei-
çoá-la, acabam por desrespeitar o 
grande dom divino: a Vida!

Recentemente a discussão que 
chega ao Supremo Tribunal Federal 
é sobre a possibilidade de se matar 
os embriões com doze semanas de 
gestação. O grande absurdo é que 
senadores, deputados e desembar-
gadores que se posicionam a favor 
do aborto, se dizem defensores da 
vida das mulheres! Menos das que 
serão abortadas com doze sema-
nas. Olha o disparate! Comparam 

um novo ser, com doze semanas, 
três meses de vida, com um furún-
culo a ser removido, ou uma “unha 
encravada” que a manicure retira... 

Um político que hoje é prefeito 
de uma grande capital chegou a 
dizer que o aborto diminuiria o nas-
cimento de menores delinquen-
tes... quanto preconceito; outra 
hipocrisia é dizer que o aborto de 
embriões até três meses é um direi-
to sexual da mulher, como afirma 
uma nobre senadora. Uma pessoa 
gerada é direito sexual de outra? 
Faça-me o favor! Direito sexual é 
orientar as pessoas a respeito das 
doenças possíveis em uma vida 
sexual desregrada; vida sexual é 
uma coisa, matar um embrião, uma 
vida que já tem três meses, é bem 
diferente. Mais espanto me causa o 
ministro do Supremo Tribunal que 
afirma que legalizar o aborto “vai 
diminuir muito o seu número”. 
Outro insulto à inteligência huma-
na.

Não será mais viável punir os que 
roubam milhões de reais do povo e 
fazer devolver aos cofres públicos 
para os Hospitais, médicos e remé-
dios que estão em falta? Não será 
melhor investir em escolas públicas 
com qualidade para que os estu-
dantes mais pobres fiquem à deriva 
num sistema que privilegia uns e 
condenando outros a viver sem 
escola e sem trabalho? 

Será um desrespeito às mulheres 
uma sociedade hipócrita e abortis-
ta comemorar o dia das mães. Se 
não se respeita o santuário da vida, 
se se nega o direito à maternidade 
não se pode celebrar a data como 
desencargo de consciência. Ouso 
aqui dizer que não pode aproximar-
-se da sagrada Eucaristia os que, 
como Herodes e Hitler querem a 
morte de inocentes.

Que o dia das mães seja celebra-
do como o dia de quem ama a vida 
que se doa e se vive no amor e por 
amor. (Jo 10,10)

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

ANUNCIE AQUI

Centenário das 
Aparições de Fátima

As aparições de Fátima são um acontecimento marcante na Igreja Católica, não 
apenas pela importância que assumiram para inúmeras pessoas e pela sua extensa 
divulgação no mundo, mas também pela sua íntima ligação à mensagem evangé-
lica, pela profundidade com que marcam a vivência da fé de muitos dos católicos 
e pelo alcance profético dos seus apelos. A Igreja confirmou que elas apresentam 
uma proposta credível e válida de concretização da vida cristã.

Com efeito, a mensagem de Fátima é eloquente para os crentes de todos os tem-
pos; não ficou presa a uma época passada mas projeta um dinamismo para o nosso 
presente e abre horizontes de fé para o futuro da história humana. Uma vez que os 
acontecimentos de Fátima são um apelo à humanidade do nosso tempo, também 
a celebração do primeiro centenário procura ser mais um instrumento deste apelo 
atual. Não se trata, portanto, de assinalar simplesmente uma efeméride histórica, 
cujas repercussões se reduzem a um momento do passado.

A peregrinação do papa Bento XVI à Cova da Iria, em maio de 2010, na sequência 
das dos seus predecessores, mostra-nos, de algum modo, que na mensagem de 
Fátima há um conjunto de elementos que a podem tornar veículo de evangeliza-
ção, caminho para a conversão e para o encontro com Jesus Cristo. Neste sentido, 
também esta celebração deverá ser um contributo qualificado para aprofundar e 
atualizar esta mensagem; poderá constituir um impulso na renovação e fortale-
cimento da fé, apresentar-se-á como um auxílio para o crescimento espiritual do 
povo de Deus.

Por isso, a celebração deste centenário é, antes de mais e sobretudo, um projeto 
pastoral, que privilegia o cariz espiritual e de reflexão da fé. Os seus objetivos são 
de caráter religioso, nas suas diversas vertentes (teológica, celebrativa, espiritual, 
catequética...) e dimensões (pessoal, comunitária, social...).

Os aspetos de âmbito cultural ou social também têm lugar nestas comemora-
ções, mas sempre na perspetiva da missão: são meio privilegiado para chegar aos 
que se situam afetivamente distantes da Igreja, são expressão da fé que se celebra, 
são concretização cristã das realidades humanas.

Os objetivos da celebração do Centenário das Aparições de Fátima, que ora se 
apresentam, foram definidos dentro deste enquadramento.

1. Mostrar o relevo das aparições de Fátima para a Igreja e para o mundo.
2. Difundir a mensagem de Fátima a nível nacional e internacional.
3. Fomentar a reflexão sobre a mensagem de Fátima e as suas implicações 

para a vida cristã.
4. Desenvolver, à luz da mensagem de Fátima, subsídios de apoio à pastoral.
5. Apresentar sugestões para viver a espiritualidade de Fátima.
6. Promover a dimensão festiva do centenário com propostas rituais e culturais.
7. Dar a conhecer a espiritualidade dos videntes de Fátima. 

http://www.fatima.pt
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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

ANUNCIE AQUI

Casamentos

15/04

Luiz Carlos Semionato Vieira

Liz Donadon de Lima

Lucas Donadon de Lima

Lorenzo Ricardo Sturnichi Oliveira

Lorenzo Moraes Guarnieri

Lorena de Carmo Bauer

16/04

Davi Sanvido Brandão

Ana Alice de Souza

Natan Ignácio Belinatto

23/04

Rafael Salvalaio Dias

Rafaela Françoso Colombo Luiz

Elis Gonçalves Ramos

Victor Hugo Cassiano do Nascimento Faria

Alcides Miguel Matias Gonçalves

23/04
Leonardo Augusto Ferreira e 

Natalli Geovana Marques

Nossos irmãos mais novos

-Ser dízimista é reconhecer que Deus é o Senhor de todas as coisas.
Amo a minha Igreja e acredito no trabalho de minha comunidade.
- Ser dízimista é crer em Jesus, na vida eterna e na salvação da minha alma.
- Ser dízimista é acreditar que antes de ter dinheiro, é a palavra de Deus e 

também porque sei que só posso dizer que Amo a Deus quando aprendo a 
partilhar com os irmãos. 

Encerro dizendo que: 
- Ser dízimista é um sinal da vida espiritual abundante.

Mila - Comunidade São Francisco de Assis.

Ser DizimistaFesta da Divina Misericórdia 

Páscoa na Fundação CASA

Aconteceu em nossa Paróquia a Novena da Divina Misericórdia que precedeu a “Fes-
ta da Divina Misericórdia”, neste período Jesus nos agracia com inúmeras graças.

Nós do Apostolado da Oração quando professamos a misericórdia de Deus volta-
mos para o Coração de Cristo. A aproximação de Cristo, no mistério do seu Coração 
permite-nos deter-nos neste ponto de revelação, do amor misericordioso do Pai que 
constitui em certo sentido o núcleo central e ao mesmo tempo o mais acessível no 
plano humano da missão messiânica do Filho do Homem.

Santa Faustina cita em seu diário (528) estas palavras de Jesus: “A minha misericórdia 
passou às almas pelo Coração divino-humano de Jesus, como num raio de sol através 
de um cristal. Senti na alma e compreendi que toda a aproximação de Deus nos é dada 
por Jesus; n’Ele e por Ele”.

No Domingo da “Divina Misericórdia” a liturgia da Palavra do segundo domingo da 
Páscoa permitiu contemplar a Paixão, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo à luz do 
mistério da misericórdia. “Deus que é rico em misericórdia é aquele que Jesus Cristo 
nos revelou como Pai. Foi o seu Filho quem, em si mesmo, nô-lo manifestou e deu a 
conhecer” (DM1).

Pe. João Paulo foi o presidente da santa missa que com muita sabedoria nos deu 
a entender a importância destes mistérios. A Comunidade participou demonstrando 
interesse em ter e saber mais profundamente estes mistérios. Os quadros foram aben-
çoados com a participação ativa dos zeladores do Apostolado da Oração. Após a missa 
realizamos uma agradável confraternização.

Rosângela

No dia 20/4 foi realizada na Fundação CASA Mogi Mirim a Missa de Pascoa com a 
participação dos adolescentes, familiares e funcionários. Após a Celebração realizamos 
um café da tarde para festejarmos esse momento maravilhoso.                              Tassiana
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Cristóvão de Magalhães

21 de maio

São Cristóbal Magallanes Jara, tam-
bém conhecido como Cristóvão de Ma-
galhães, é um mártir e santo venerado 
na Igreja Católica que foi assassinado 
sumariamente enquanto celebrava a 
Missa durante a guerra dos Cristeiros no 
México. Cristóvão nasceu em  Jalisco, em 
30 de julho de 1869. Filho de lavradores, 
Cristovão durante sua infância trabalha-
va  no pastoreio. Aos dezenove anos ma-
triculou-se no seminário em Guadalajara, 
e tornou-se um sacerdote de fé ardente e 
pastor zeloso que se entregou à promo-
ção humana e cristã de seus fiéis e fervo-
roso propagador do Rosário à Santíssima 
Virgem Maria. Foi ordenado com 30 anos 
em Guadalajara e trabalhou como cape-
lão da escola do Espírito Santo na mesma 
cidade. Após alguns anos foi designado 
pároco de sua cidade natal. Todos  di-
ziam ser um sacerdote piedoso e ser-
viçal. Em sua paróquia ajudou a fundar 
escolas, carpitarias e planejou a represa 
conhecida como “La Candelária”. Execu-
tou um grande trabalho pastoral entre 
os índios huichol. Fundou orfanato, asilo 
para idosos e criou capelas e pequenas 
Igrejas nas fazendas. Em 1916 fundou o 
Seminário Auxiliar de Nossa Senhora de 

Guadalupe e em 1917 foi promulgada a 
constituição anticlerical do México, assi-
nada pelo então presidente, dando início 
às perseguições religiosas e outras arbi-
trariedades contra a população no país. 
A Igreja se posicionou  contra  e   foi du-
ramente perseguida. Isso gerou a reação 
da sociedade e os leigos se organizaram 
formando a Liga em Defesa da Liberdade 
Religiosa, entrando em confronto, com 
os integrantes do governo. Dez anos 
depois, em 1926, a situação só tinha pio-
rado. O então presidente tornou a perse-
guição ainda mais violenta, expulsando 
os sacerdotes estrangeiros, fechando 
escolas privadas e obras assistenciais de 
organizações religiosas. Os integrantes 
da Liga reagiram também com vigor. 
Como esse movimento da Liga não foi 
coordenado pela Igreja, muitos sacerdo-
tes preferiam não aderir. Porém, outros 
decidiram ficar firmes em seus postos, 
para atender os fiéis, mesmo arriscando 
as próprias vidas. E assim fez Cristóvão, 
que tinha para as vocações sacerdotais 
um cuidado extremado e um lugar espe-
cial no seu ministério. Quando os perse-
guidores da Igreja fecharam o seminário 
de Guadalajara, fundou em sua paróquia 
um seminário para proteger, orientar e 
formar os futuros sacerdotes. Magalhães 
sempre escreveu e pregou contra a rebe-
lião armada, mas foi falsamente acusado 
de promover a rebelião Cristeira. Preso 
em 21 de Maio de 1927 enquanto se diri-
gia para celebrar  missa  na  fazenda,  sem 
julgamento, foi martirizado  com outros 
católicos em  Jalisco. Diante de seus as-
sassinos, São Cristóvão de Magalhães 
disse em voz alta: “Sou e morro inocente; 
perdoo de coração aos que me matam e 
peço a Deus que meu sangue sirva para 
a paz dos Mexicanos desunidos”. Vendo 
um de seus companheiros assustado lhe 
disse: “Padre, em uns momentos estare-
mos no Céu”. Estas foram suas últimas pa-
lavras. Padre Cristóvão de Magalhães foi 
beatificado pelo nosso santo Papa João 
Paulo  em l992 e canonizado em 21 de 
maio de 2.000 também pelo nosso  santo 
Papa  em Roma.

                         Maria Angela Vedovello

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

RESULTADO DO SHOW
DE PRÊMIOS

No dia 23 de abril, após a missa das 19h foram sorteados prêmios na 
Igreja Matriz, confira quem foram os ganhadores:

1º) Prêmio – Garrote – nº do bilhete 998 -  Pastoral da Saúde da Paróquia 
Imaculada contemplada no 1º Prêmio que decidiu doar o valor do Garrote 
em prol da reforma da Matriz.

2º) Prêmio – 01 par de brinco de Argola  – nº do bilhete 952 – Geraldinho 
e Cássia

3º) Prêmio – 01 Imagem de Nossa Senhora da Imaculada Conceição – nº 
do bilhete 163 – Ganhadora D. Maria da Luz
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Quando nasceu? Como entrou na 
tradição cristã? As primeiras palavras 
são da Anunciação, mas e as outras, 
como foram acrescentadas? Eu tam-
bém gostaria de saber sobre a tra-
dição do rosário e de onde vem seu 
nome.  

A história do rosário é complexa e, 
de certa maneira, tem relação com a 
difusão, no Ocidente, da prática da 
oração da Ave-Maria. 

A primeira parte da Ave-Maria (co-
meçando com “Ave, Maria, cheia de 
graça…” até “bendito é o fruto do 
vosso ventre”) é a mais antiga e está 
composta pelas palavras do Evange-
lho de Lucas, na parte da Anunciação 
(Lc 1, 28) e da visita a Isabel (Lc 1, 42).

Desde os primeiros séculos, o 
mundo cristão usou a saudação do 
anjo Gabriel com intenção cultual 
(diversos hinos litúrgicos são exem-
plo disso; entre eles, o mais famoso 
é o hino Akathistos, que retoma con-
tinuamente o “Ave” de Gabriel, cele-
brando Maria no mistério do Verbo 
encarnado.

 No entanto, sabemos também, de 
fontes históricas, que, na Igreja Oci-
dental, essa primeira parte da Ave-
-Maria foi introduzida, no século VI, 
na liturgia do IV domingo do Adven-
to e depois na liturgia da Anunciação 
(século VII).

 É somente entre os séculos XI-XII 
que encontramos um uso generaliza-
do e popular da oração da Ave-Maria 
(sempre até “bendito é o fruto do vos-
so ventre”), e frequentemente, nesta 
época, os concílios recomendavam 

que a oração fosse ensinada aos fiéis.
 Nessa mesma época, nos mostei-

ros, começou a prática do rosário, 
chamado de “Saltério da Ave-Maria” 
(havia outro “Saltério do Pai-Nosso”): 
uma repetição devota da Ave-Maria, 
150 vezes, substituindo os 150 sal-
mos (saltério) para os monges que 
não sabiam ler.

 No século XIV, o “Saltério da Ave-
-Maria” foi subdividido em 15 deze-
nas, intercaladas com a oração do 
Pai-Nosso. Nesse período, espalhou-
-se a lenda da instituição do rosário 
por parte de São Domingos; na rea-
lidade, como vimos, o saltério maria-
no está documentado antes de São 

Domingos, mas foi ele e seus frades 
pregadores que, usando esta forma 
de oração, contribuíram para sua di-
fusão.

 No século XV, a oração da Ave-Ma-
ria foi completada com o nome de Je-
sus (“… fruto do vosso ventre, Jesus”) 
e com toda a segunda parte: “Santa 
Maria, Mãe de Deus…” (cujo texto 
mais antigo parece ter sido formula-
do, um pouco antes, no santuário da 
Santíssima Anunciação de Florência).

Desse período procedem as pri-
meiras tentativas de conjugar a ora-
ção da Ave-Maria com a mediação 
dos principais mistérios evangélicos, 
e o saltério mariano mudou de nome, 
para chamar-se “rosário da bendita 
Virgem Maria”.

Finalmente, em 1569, o Papa Pio 
V, com a bula “Consueverunt romani 
pontifices”, consagrou uma forma de 
rosário que é praticamente idêntica à 
que usamos ainda hoje.

Este complexo percurso histórico 
nos diz que tanto a oração da Ave-
-Maria quanto a do terço nascem da 
fé da Igreja em Cristo, Verbo eterno, 
que se encarnou no ventre de Nossa 
Senhora para a nossa salvação.

“O interminável louvor que o ro-
sário tributa a Maria tem seu funda-
mento em Jesus, a quem se dirige 
todo louvor. Os louvores dirigidos a 
Ela buscam apenas proclamar e de-
fender com toda severidade a fé em 
Jesus como Deus e como Homem. 
Toda Ave-Maria recitada em sua eter-
na memória nos recorda que houve 
um Homem que, sendo eternamente 
beato, não desprezou, por amor aos 
pecadores, o corpo da Virgem” (car-
deal Newman).

Pesquisa: Selma

Fique por Dentro
Você sabia que o terço já era rezado quando 

a Ave-Maria ainda não estava completa?

5

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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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

Com a celebração da Ceia do Senhor, iniciamos o Tríduo Pascal, culminan-
do com a celebração da Vigília Pascal, no sábado a noite.

Celebramos a Ceia, na qual o Senhor se entrega por nós. Com o gesto do 
Lava-pés, onde existem ensinamentos essenciais de Jesus deixados à comu-
nidade, ele mostra o sentido do amor pleno recebido do Pai e oferecido a 
nós mediante a entrega total da vida.

Padre João Paulo, presidente desta celebração falou em sua homilia ”que 
este é o dia dedicado à Eucaristia e ao Sacerdócio. Hoje estivemos com o 
Bispo renovando nossas promessas e dizemos a ele que colocamos nossa 
vida nas mãos de Cristo. Celebrar o mistério de Jesus é tomar as mesmas 
atitudes que ele tomou. Para vivermos a Eucaristia é preciso lavar os pés de 
nossos irmãos. Se não nos deixamos lavar por Cristo não temos parte com 
ele. Se não convertemos o nosso coração teremos uma vida vazia, não nos 
preocupamos com o problema do outro, não nos arrependemos, não vol-
tamos atrás. Jesus amarrou a toalha na cintura e não a tirou, levou-a até a 
cruz. Vamos nos lembrar de que quem ama serve com alegria e o gesto do 
lava-pés é um grito de Jesus que nos chama a servir nossos irmãos. Vivamos 
a Páscoa servindo com amor e amor sem medida.”

A celebração desta noite termina em silêncio e o Santíssimo Sacramento 
é colocado na Capela do Santíssimo, devidamente preparada para adoração 
dos fiéis.

Quando acompanhamos os passos de Jesus em sua paixão até sua entre-
ga total na cruz. Neste dia, somos convidados a um sincero pedido de per-
dão acompanhado de jejum, pelos pecados que, como Igreja, cometemos 
contra nossos irmãos.

Celebração iniciada em clima de profundo silencio e ambiente despojado.
Padre João Paulo falou que “a celebração da paixão do Senhor é na nossa 

vida uma esperança. Olhemos para a cruz não como um sinal de sofrimen-
to, mas como sinal de resistência. Abraçar a cruz é abraçar o amor que se 
concretiza. Quando rejeitamos a cruz pensamos que os problemas são dos 
outros. Depois da cruz vem a felicidade perfeita da vida de Deus em nós. É 
preciso que continuemos na firmeza da fé, comprometidos com Cristo que 
dá a vida. Assumir a cruz do Senhor é assumir a vida, é celebrar o seu reino 
já presente entre nós. Celebrar a cruz é também assumir a vida da Natureza. 
O único bem que Jesus teve, Ele nos doou: a sua Mãe e neste Ano Mariano 
contemplemos Maria como nossa Mãe, que aos pés da cruz nos foi dado de 
presente”. 

Ao final da celebração toda a Assembleia, em um momento de Adoração 
da Cruz, se posiciona para beijar a Cruz.

QUINTA-FEIRA SANTA SEXTA-FEIRA SANTA
TRÍDUO PASCAL
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Celebramos na noite de sábado a VIGÍLIA PASCAL, Mãe de todas as Vigílias. 
Iniciamos esta vigília com a benção do fogo. Com esse fogo acendemos o 
Círio Pascal, no qual vemos o Cristo Ressuscitado.

Padre João Paulo disse que: “nesta noite, Deus renova todas as coisas re-
novando o nosso coração. Deus viu que o que fez era muito bom. Se o pri-
meiro homem e a primeira mulher foram infiéis, Deus é fiel. Esta é a noite 
da libertação e nos convida a sair da escuridão e viver na fé. Deus não nos 
criou para o mal, para a escuridão, mas à sua imagem. Nesta noite Deus quer 
iluminar o nosso coração. Nós cristãos devemos fazer a diferença neste mun-
do, devemos clarear o mundo com nossas obras. Nesta noite passamos da 
morte para a vida. Vamos proclamar aos faraós que somos luz que vence o 
mal, o amor que vence o pecado, o amor que nos faz ressuscitar. O amor de 
Deus remove as pedras do sepulcro, não nos deixando acomodados, mas 
sim queremos viver este mundo novo da ressurreição. Vamos hoje também, 
fazer festa por estes novos irmãos que serão batizados. Vamos celebrar a 
vida nova pela ressurreição.”

Nesta noite foram batizadas as crianças: Luiz Carlos, Liz, Lucas, Lorenzo, 
Lorenzo Ricardo e Lorena. Que estas crianças através do Espírito Santo, 
aprendam a seguir Jesus Ressuscitado.

O Senhor ressuscitou! Aleluia! 
Na homilia, Padre João Paulo falou que “parece que nossos olhos estão 

cegos, sem esperança e vamos conversando sem nos preocupar com o que 
está acontecendo na vida. Parece que nos esquecemos que a nossa missão 
é anunciar a Ressurreição. A vida hoje é tão desrespeitada que já se tornou 
banalizada. Mas, Jesus está presente em nossa história e é o autor da nova 
vida. No coração do cristão não pode haver lugar para o não perdão, para a 
falta de amor. Muitas vezes estamos tão preocupados com tantas coisas que 
não percebemos a presença de Jesus. Jesus está ressuscitado e nos convida 
a ressuscitar da morte, da escravidão, da preguiça. Jesus esquenta o nosso 
coração e fala conosco. A tarefa da Igreja é anunciar a Ressurreição de Cristo, 
a vitória sobre o mal. É preciso que vivamos a fé com alegria, destrancando o 
nosso coração deixando que Jesus o aqueça para que anunciemos a Ressur-
reição, transformando a nossa realidade.”

Após a Missa houve um Ágape festivo na praça, desejando a todos uma 
FELIZ PÁSCOA.

Lurdinha

VIGÍLIA PASCAL DOMINGO DE PÁSCOA
TRÍDUO PASCAL

• Alarmes

• Câmeras

• Cancelas

• Cerca Elétrica

• Portões Eletrônicos

• Vídeo Porteiro

 

• Computadores

• PABX

• Parabólicas

• Ronda Eletrônica

• Telefonia

• TV por assinatura
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Monitoramento
24 Horas

3861.6234

ALARMES

www.acsalarmes.com.br
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NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

Terço dos homens

Páscoa na Associação

Participar do Terço dos homens não exige nada, não cobra nada, não nos 
obriga a fazer nada, a não ser meditar e rezar os Santos Mistérios  que Cris-
to nos oferece. Fazendo isso pelo poder do Espirito Santo que nos ilumina, 
possamos obter de Deus as graças e bênçãos, por intermédio de nossa Mãe 
Santíssima. A missão do terço dos homens é resgatar para o seio da Igreja 
de Cristo, homens de todas idades, pois a presença masculina na Igreja é 
imprescindível para a formação da família e de uma sociedade Cristã. Atu-
almente em pesquisas realizadas pela comissão nacional do Terço dos Ho-
mens estima-se que mais de 200.000 homens de nosso país participam des-
te movimento. É o movimento Católico que mais cresceu nos últimos anos. 
Venha você também homens de nossa Paroquia participar conosco toda 2ª 
feira as 19h30 na Matriz da  Imaculada Conceição.

Odacir

As crianças e os Adolescentes do Projeto Protagonistas da Vida da Asso-
ciação Comunitária Mundo Melhor  contaram com uma linda festa para co-
memorar a Páscoa, com Ovos de chocolate, cachorro quente, brincadeiras e 
muita diversão.

Daniela e Camila

Envio dos Evangelizadores

Missa da família

Domingo da Páscoa do Senhor, dia 16 de abril deste ano, na missa da noi-
te, aconteceu o envio dos evangelizadores da paróquia Nossa Senhora da 
Imaculada Conceição. Ao final da missa o padre João Paulo que presidia a 
celebração, abençoou os evangelizadores e entregou-lhes a missão de levar 
a Boa Nova da Ressurreição de Jesus Cristo a toda a comunidade paroquial. 
Cada evangelizador recebeu o nome da rua da paróquia que visitaria. Cada 
dupla ficou responsável por uma área da paróquia. E com liberdade de esco-
lher o dia e a hora que faria as visitas.

COMIPA

A Pastoral Familiar convida todas as famílias a participarem da “Missa da 
Família” que se realiza todos os quartos sábados de cada mês.

Neste dia 22/04 os casais aniversariantes foram abençoados pelo Padre 
João Paulo, durante a missa foi sorteada a imagem da Sagrada Familia que 
será hospedada até dia 27/05, quando se realizará a próxima missa.

Que a Sagrada Família nos ajude a vivermos no amor e na paz.
Marcelo e Geneci 



NOTÍCIAS DA CATEQUESE
Domingo de Ramos

Dores de Maria

A presença das famílias, com as crianças da catequese, no dia 09/04, na 
tradicional missa do domingo de Ramos foi importantíssima para fazer des-
te dia uma grande celebração, que se iniciou na praça Padre Armani e seguiu 
em procissão até a paróquia, tendo como celebrante o Padre João Paulo. Os 
ramos foram aspergidos com água benta e a pastoral catequética fez uma 
pequena leitura orante sobre o julgamento, a condenação de Jesus por Pôn-
cio Pilatos e a crucificação. Bendito seja o que vem em nome do Senhor, 
Hosana nas alturas!

Geneci

Meditar as dores de Maria nos revela as virtudes que devemos praticar 
para estar, um dia, junto à Jesus. As crianças da catequese participaram, dia 
11/04, da encenação dessas sete dores e vivenciaram um pouco da experi-
ência de Maria ao lado de seu filho Jesus. A noite foi maravilhosa e carregada 
de muita emoção para todos os presentes. 

Geneci

Lava-pés com as crianças

Rito do Creio

Na Quinta-feira Santa, dia 13 de abril as 16h foi realizada a missa de lava-
-pés com as crinças da catequese e seus familiares.

A celebração foi presidida pelo Pe. Sebastião que lavou os pés de 12 crian-
ças de várias etapas da catequese, no final como tradição foi distribuído pa-
ezinhos para os participantes.

Amália.

No domingo 30 de abril as crianças que receberão em outubro a primeira 
Eucaristia participaram do rito do creio. 

A oração do creio é um resumo da fé cristã. 
O padre João Paulo lembrou as crianças que a oração  deve ser feita frase 

a frase como uma declaração de amor ao Pai.
Nós mamães e papais devemos rezar com os nossos filhos diariamente 

agradecendo a Deus pelo dom a vida e professando a Ele toda nossa devo-
ção e fé. 

Catequista Shirley
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Liturgia Dominical de Maio

Igreja, Casa da Comunhão e da Vida!

07/05 
IV Domingo da 

Páscoa

At 2,14.36-41
Sl 22

1 Pd 2,20-25
Jo 10,1-10

21/05 
VI Domingo 

da Páscoa

At 8,5-8.14-17
Sl 65

1 Pd 3,15-18
Jo 14,15-21

28/05
ASCENÇÃO DO 

SENHOR

At 1,1-11
Sl 46

Ef 1,17-23
Mt 28,16-20

14/05 
V Domingo da 

Páscoa

At 6,1-7
Sl 32

1 Pd 2,4-9
Jo 14,1-12
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1º Seg São José Operário, Dia do Trabalho 

02 Ter 7h30 – Feirão da Pastoral da Saúde 

03 Qua Ss. Felipe e Tiago, Apóstolos

  7h30 – Feirão da Pastoral da Saúde

05 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

  19h30 – Via Sacra da Luz com as Crianças da Catequese 

06 Sáb 20h30 – Casamento na Matriz 

07 Dom IV Domingo da Páscoa 

08 Seg 19h30 – Reunião com Catequista 

12 Sex Reunião com Padres da Forania Imaculada 

  19h30 – Encontro com a Pastoral Familiar 

13 Sáb 100 ANOS DA APARIÇÃO DE NOSSA SENHORA DE FÁTIMA 

14 Dom Dia das Mães 

17 Qua Formação para os Padres com o Pe. Afonso

18 Qui Formação para os Padres com o Pe. Afonso

  15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz

19 Sex 19h30 – Encontro com Consagradas

20 Sáb 9h – Encontro com Pais da Catequese 

  10h – Encontro com Coroinhas 

21 Dom VI Domingo da Páscoa 

  9h30 – Rito de Apresentação das Crianças da Catequese para o Crisma

24 Qua Curso de Noivos no Salão Paroquial 

25 Qui Curso de Noivos no Salão Paroquial

26 Sex Curso de Noivos no Salão Paroquial 

27 Sab Curso de Noivos no Salão Paroquial 

28 Dom ASCENÇÃO DO SENHOR  

  9h30 – Missa de Coroação de Nossa Senhora com as crianças da 

  Catequese  

26 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia São Judas Tadeu 

JUNHO

  Curso de Noivos na Paróquia Nª. Sª. do Rosário

1º Qui 19h30 – Encontro com Equipe Central de Liturgia

02 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

04 Dom PENTECOSTES 

  9h30 – Rito do Pai Nosso com as Crianças da Catequese 

  26ª Jornada do Apostolado da Oração em Tapiratiba – Tema: Maria 


