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  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 

05 Seg 19h30 – Encontro com Catequistas 

06 Ter 19h30 – CPP

09 Sex 19h30 – Encontro com Pastoral Familiar 

10 Sáb 9h – Reunião com Pais dos Catequizandos 

11 Dom SANTÍSSIMA TRINDADE

12 Seg 19h30 - Tríduo de Corpus Christi na Matriz 

13 Ter 14h – Visita na Santa 

  16h – Missa na Santa Casa 

  19h30 – Tríduo de Corpus Christi na Matriz 

14 Qua 19h30 – Tríduo de Corpus Christi na Matriz

15 Qui CORPUS CHRISTI

  15h – Missa Solene e procissão

16 Sex 19h30 – Missa na Comunidade Santa Izabel 

  19h30 – Encontro com Consagradas

17 Sáb 10h – Encontro com Coroinhas

  20h30 – Casamento na Matriz  

20 Ter 19h – Tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz

21 Qua 15h – Tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz 

22 Qui 19h – Tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz 

  19h30 – Encontro com Hostiários, Equipes de Liturgia, Ministros e  

  Cantores

23 Sex SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

  15h – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, renovação do Ato de 

  Consagração dos Zeladores ao Divino Coração de Jesus, Dia de Oração 

  pela Santi�cação do Clero 

24 Sáb São João Batista 

25 Dom 9h30 – Celebração da Água com os padrinhos de batismo 

27 Ter 19h30 - Missas nas Comunidades: João XXIII e São José 

29 Qui 19h30 – Encontro c              om Evangelizadores 

30 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia São José – Estiva Gerbi

  19h30 – Encontro com Ministros 

  19h30 – Terço Luminoso com as crianças da Catequese na Matriz 

JULHO

  Curso de Noivos na Paróquia Santa Tereza 

1º Sáb 8h – Missa com a Irmandade da Imaculada 

04/06

PENTECOSTES

At 2,1-11
Sl 103
1 Cor 

12,3-7.12-13
Jo 20,19-23

11/06

Santíssima 
Trindade 

Ex 34,4-6.8-9
Sl (Dn) 3,52-56
2 Cor 13,11-13

Jo 3,16-18

18/06

XI Domingo do 
Tempo Comum

Ex 19,2-6
Sl 99

Rm 5,6-11
Mt 9,36-10,8

25/06

XII Domingo do 
Tempo Comum

Jr 20,10-13
Sl 68

Rm 5,12-15
Mt 10,26-33
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O fogo aceso

Uma das imagens mais admirá-
veis e misteriosas que existem é o 
fogo. Quando um vulcão entra em 
erupção, ou os fogos reluzem em 
festas como o final do ano, as 
fogueiras de são João, a fogueira 
em torno da qual se aquecem os 
que esperam a sua condução e as 
velas na procissão sugerem um 
encanto de luz e calor. Calor que 
atrai e luz que indica o caminho. 
Contudo, há um aspecto do fogo 
que é tão destruidor quanto 
admirável, tão cruel e arrasador 
que parece um dragão faminto 
devorando tudo a sua volta.

Contemplando o Coração de 
Jesus perfurado pela lança do sol-
dado, podemos ver que o amor é 
o fogo que arde e se contenta em 
só fazer o bem; é o amor o com-
bustível para fazer arder em ale-
gria as pessoas que doam, que 
entregam a sua vida sem buscar 
vantagens ou compensações. “No 
final de nossa vida seremos julga-
dos pelo amor”, já dizia o grande 
São João da Cruz; é o amor que 
move a vida do cristão o envolve 
todo inteiro e o leva a amar e ser-
vir, dar a vida, doar-se para que a 
vida de todos os filhos e filhas de 
Deus seja respeitada. O fogo do 
amor nos leva a fazer o bem para 
os irmãos, mas o fogo da paixão, 
na maioria das vezes é irracional e 
leva a atos de loucura e de malda-
de terrorista. 

Há ainda uma paixão trágica 
que alguns alimentam pelo maior 
ídolo de todos os tempos, o 
dinheiro, que arrasa com os prin-
cípios da fraternidade e da solida-
riedade. O apego ao dinheiro gera 
uma escravidão que faz a vida 
humana ser desvalorizada por 
aquelas pessoas que deveriam 

defendê-la. Quando vemos as 
notícias de desvios de dinheiro 
público, propinas, contrabando, 
enriquecimento ilícito, e o conse-
quente deboche pelo povo, pois a 
jóia que um governador deu de 
presente para sua esposa custa o 
mesmo valor de uma UTI móvel, 
as propinas que o frigorífico 
pagou para eleger deputados e 
senadores faria cair o déficit da 
previdência sem contar os gran-
des bancos, emissoras de televi-
são, que devem horrores para a 
Previdência e não se manifestam 
em pagar o que devem aos 
pobres, nos permite afirmar que o 
apego ao dinheiro leva certas 
pessoas a se tornarem carrascos 
de seus semelhantes. “A raiz de 
todos os males é o amor ao 
dinheiro”, escreveu São Paulo.

Mas o que vale mesmo é o ensi-
namento de Jesus: “onde está o 
teu tesouro, aí está o teu coração”; 
se aprendemos a amar as pessoas 
como nossos irmãos e irmãs sabe-
mos a diferença entre “preço” e 
“valor”, sabemos reconhecer o 
que verdadeiramente é importan-
te para o “bem” acontecer e esco-
lhemos melhor as atitudes para 
construir mais fraternidade, res-
peito e tolerância em nossas con-
vivências.

É preciso deixar o amor do cora-
ção de Jesus arder em nosso cora-
ção. Só o amor vai transformar a 
face da terra, da sociedade, da 
cidade e é só o amor que desmas-
cara o mal, a mentira e a violência 
pois quem ama aos seus irmãos 
vive na clara e límpida luz da Ver-
dade.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Floricultura

Flor de Liz
Tel/Fax: 19 3831-2774

Tradição e Qualidade em Arranjos,
Decoração para Eventos, Cestas, Buquet.

Rua São José, 74, Centro, Mogi Guaçu/SP

Quando os homens se manifestam, a graça acontece e Deus age. Nós 
homens somos convidados a ser intercessores: guerreiros que combatem 
na oração. Para isso, precisamos ser cheios do Espírito Santo, para assumir a 
missão que o Senhor e Nossa Senhora nos confia.

Deus quer resgatar no coração do homem o gosto pela oração.
O Senhor está convocando os homens para serem homens de Deus, ho-

mens de oração, para que as decisões dele se realizem aqui na terra.
Que a graça de Deus que sopra onde quer, faça com que mais e mais pes-

soas se encantem com Jesus Cristo através da prática da oração do Terço.
Feliz a família que possui um Pai que se preocupa em rezar pelos seus.  
Feliz a Igreja que continua a unir seus filhos pela devoção à Nossa Senho-

ra, Virgem Mãe nossa.
Não se sinta envergonhado, se você não sabe rezar, procure ajuda. É assim 

que se começa. Comece a falar com Deus, a desabafar com Ele do jeito que 
você souber. Não existem fórmulas ou maneiras estabelecidas para isso.

Faça da sua vida uma oração e a cada dia você poderá testemunhar as 
maravilhas que Deus tem operado em sua vida.

Quando o homem se ajoelha para rezar até a terra extremesse.
João Cezaroni

Terço dos Homens
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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

28/05
Isabelly Vitória Ramos Castiglioni

Marina Ribeiro Gomes
Luan Barreto da Silva

Ezequiel Barreto de Souza Conceição

06
Ricardo Adriano Toro Macedo 

Izabela Juncioni Minaier 
27

Guilherme Camuri
Fernanda Oliveira Alves 

Nossos irmãos mais novos

Apostolado da Oração
Tríduo e Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Dia de Oração pela Santificação do Clero

Neste período, somos convidados a nos aproximar da vida de Cristo, a apro-
ximar nosso coração do Coração de Jesus para louvar e agradecer tanto bem e 
graças que temos recebidos do Senhor. Ele mesmo nos envia para sermos teste-
munhas do seu amor neste mundo tantas vezes marcado por violência, deses-
pero e confusão. 

Seremos testemunhas do Senhor em primeiro lugar pelo acreditar, tenho que 
crer o que estou vivendo para levar o irmão a isto. A fé é exatamente acreditar 
em algo que não vejo e não posso tocar. Acreditar, portanto, é o que nos ajuda a 
experimentar já agora a salvação, que Deus deseja para nós.

Pela esperança podemos testemunhar Jesus Cristo. Esperança que nos man-
tem na lida de cada dia, confiantes de que a vida é sempre maior que a morte.

A terceira atitude para a salvação é saber o que fazer. É algo muito importante 
para não nos perdermos no imenso oceano das tarefas de cada dia. Pelo agir o 
ser humano vai expressando sua criatividade. Neste sentido, toda a nossa vida é 
uma ação do divino que trabalha em nós.

A chave de compreensão das três atitudes é a reforma interior, a mudança de 
vida que nasce do discernimento.

É Deus que abre seu Coração, comunicando pessoalmente conosco. A esse 
fato chamamos revelação. Deus fala de Si, mostra Seu interior, Seu plano, Sua 
intimidade, Seu coração, abriu-se a nós por amor. Deus mostra-se aproxima-se 
de nós e fala conosco como amigos. O coração de Deus se abre, se mostra e fala 
ao mundo através do Seu filho, e deixa-se encontrar e experimentar na história, 
nos acontecimentos. 

Esta solenidade é precedida pelo tríduo em Louvor ao Coração de Jesus. Neste 
dia devemos orar pela Santificação do Clero especialmente pelos sacerdotes de 
nossa diocese e pelo nosso Pároco: Padre João Paulo e Vigário: Padre Sebastião 
pelo zelo para com seu rebanho.

ROSANGELA BERNARDI SINICO

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

TRÍDUO EM LOUVOR AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS NA MATRIZ NOSSA 
SENHORA IMACULADA CONCEIÇÃO

20/06 – Terça-feira
19h – TEMA: Coração de Jesus e a mansidão – “Felizes dos mansos” 

21/06 – Quarta-feira
15h – TEMA: Coração de Jesus e a paciência – “Vinde a mim, vós que estais cansados” 

22/06 – Quinta-feira
19h – TEMA: Coração de Jesus e a misericórdia – “Tendo amado os seus, amou-os 

até o fim”
 
23/06 – SEXTA-FEIRA 
15h – SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, RENOVAÇÃO DO ATO 

DE CONSAGRAÇÃO DOS ZELADORES AO DIVINO CORAÇÃO DE JESUS, DIA DE 
ORAÇÃO PELA SANTIFICAÇÃO DO CLERO. 

PARTICIPE COM SEUS FAMILIARES E AMIGOS!
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SANTA VICÊNCIA GEROSA

1784-1847

Mais uma mulher simples sobe aos 
altares da nossa Igreja apenas por ter 
grande intimidade com o CORAÇÃO DE 
JESUS que celebramos neste mês. Com 
o nome de Catarina Gerosa, nasceu em 
29 de outubro de 1784, em Lovere, no 
norte da Itália, sendo reservada, tímida, 
e viveu um período da sua infância atrás 
do balcão do pequeno comércio da fa-
mília. De saúde muito débil, não podia 
estudar,  mas modesta e caridosa, vivia 
uma espiritualidade simples, desenvol-
vida na missa, que frequentava todos os 
dias. Os anos seguintes à invasão napo-
leônica da Itália mudaram sua vida. e  a 
crise econômica levou à morte primeiro 
seu pai, depois sua irmã Francisca e, por 
último,  sua mãe. Apesar da tragédia pes-
soal, com ânimo e fé inabalável, Gerosa 
aceitou tudo com resignação e confian-
te em Deus, sofreu no silêncio do seu 
coração, encontrando forças na oração 
e na penitência. Teve o grande amparo 
de seu confessor e orientador espiritual, 
que pediu ajuda a Gerosa nas atividades 
religiosas desenvolvidas pela paróquia às 
jovens carentes. Com zelo, ela organizou 
um oratório feminino com encontros de 
orações e palestras religiosas.  e  foi lá 
que, conheceu Bartolomeia Capitanio. 
Era uma jovem professora de dezessete 
anos, nascida também numa família hu-
milde, em Lovere.  e que desde menina, 
pensava em dedicar-se a praticar a cari-
dade aos pobres e aos doentes e  por isso 
se diplomou professora no colégio das 
clarissas de sua cidade natal. Conhece-

ram-se por meio do pároco, porque ele 
queria que Gerosa criasse alguns gru-
pos de orações para jovens e sabia que 
Bartolomeia havia criado uma escola 
para instruir e dar formação religiosa às 
meninas pobres e abandonadas. Lá, Ge-
rosa daria orientação nas práticas das 
atividades domésticas e a  escola tornou-
-se um centro de ENCONTRO. Estavam 
tão empenhadas em auxiliar os pobres 
e enfermos que foram chamadas para 
ajudar no hospital de Lovere. Na oportu-
nidade, tiveram a inspiração de dar vida 
a uma comunidade religiosa feminina do 
tipo das irmãs de caridade vicentinas.  . 
Com muita dificuldade, junto com a 
companheira, Gerosa fundou, um novo 
instituto religioso regular, para dar as-
sistência aos doentes, instrução gratuita 
às meninas abandonadas, e  juventude. 
Foi chamado de Instituto das Irmãs de 
Maria Menina, com sede em Lovere e 
com as regras escritas por Bartolomeia. 
Para evitar objeções de caráter político, o 
instituto foi fundado autônomo. e assim 
independente ele permaneceu, cresceu 
e se difundiu nos anos subsequentes. 
Mas, em 1833, Bartolméia morreu, com 
apenas vinte e seis anos de idade. Gerosa 
continuou sozinha, recebendo, mais uma 
vez, o apoio e o estímulo de seu orienta-
dor espiritual. O instituto estabeleceu-se 
e recebeu aprovação canônica em 1840 
e Catarina Gerosa emitiu os votos, vestiu 
o hábito e tomou o nome de VICÊNCIA 
sendo eleita madre superiora. Morreu 
depois de uma longa doença, em 28 de 
junho de 1847, e foi sepultada ao lado da 
co-fundadora, no santuário da Casa-mãe, 
em Lovere. Atualmente, o Instituto das 
Irmãs da Caridade Maria Menina , atu-
am em toda a Europa, África, Ásia e nas 
Américas. Santa VICÊNCIA GEROSA é ce-
lebrada no dia de sua morte e foi canoni-
zada pelo papa Pio XII.   Como se percebe 
claramente, os santos nos levam à DEUS, 
e conhecer suas vidas, nos santificam, 
ensinam que o caminho  da santidade 
é FAZER  A VONTADE  DO PAI SANTO,  
porque nos  leva a Jesus, o MODELO DE  
SANTIDADE.

                         Maria Angela Vedovello

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

APRESENTAÇÃO ADOLESCENTES 
DO CASA MOGI MIRIM

Os gestores e representantes dos setores pedagógico, técnico (psicólo-
gas e Assistentes Sociais), administrativo e socioeducativo do CASA  Mogi 
Mirim, participaram nos dias 24 e 25 de maio de 2017, do Seminário Esta-
dual de Fortalecimento do Sistema de Garantias de Direitos Humanos 
de Crianças e Adolescentes, na cidade de Santa Cruz das Palmeiras. 

No evento estavam presentes representantes de vários órgãos munici-
pais da regional DRADS de São João da Boa Vista, contando também com 
a presença do Sr. Márcio Biscuola de Moraes, Diretor da Divisão Regional 
Metropolitana de Campinas, a Diretora Adjunta Fábia Cristiane Galves Do-
mingos dos Reis e da Diretora da UAISAS Campinas Regina Luiza da Silva. 

No período da tarde seis adolescentes do CASA Mogi Mirim, juntamen-
te com o educacional Carlos de Souza, abrilhantaram o evento realizan-
do uma apresentação teatral e roda de Capoeira, com o tema “Luta pela 
Igualdade Social e Racial”. Os adolescentes interagiram com as pessoas 
presentes, participaram do brunch e sensibilizaram todos com o desem-
penho e desenvoltura da apresentação realizada.

A Diretora do CASA Mogi Mirim Jiuliana Zavarize Evangelista Gabriel 
juntamente com a Coordenadora Pedagógica Tassiana Ongaro de Olivei-
ra, realizaram a apresentação das boas práticas desenvolvidas no Centro 
de Atendimento, bem como, expondo sobre a atuação dos parceiros no 
trabalho realizado, o quanto vem a contribuir diante de nossa incomple-
tude institucional, parcerias como: Secretaria de Saúde de Mogi Mirim, 
SENAC, SESI, CIEE, articulação com a rede socioassistencial de municípios 
do domicílio de origem dos adolescentes em cumprimento de medida, 
Visafértil, entre outros.

O Seminário foi produtivo e nos trouxe a reflexão quanto a atuação de 
cada órgão e de seu fortalecimento no processo de garantia de direitos da 
criança e do adolescente.

Tassiana
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Temos que dar o devido respei-
to ao Nosso Senhor

O grande tesouro da Igreja Cató-
lica é a Eucaristia – o próprio Jesus 
disfarçado sob as aparências do 
pão e do vinho. Cremos que, como 
diz o Catecismo, “No santíssimo sa-
cramento da Eucaristia estão ‘con-
tidos verdadeiramente, realmente 
e substancialmente o Corpo e o 
Sangue juntamente com a alma e 
a divindade de Nosso Senhor Jesus 
Cristo e, por conseguinte, o Cristo 
todo’”(CCC 1374).

Além disso, esta presença real 
de Cristo na Eucaristia não termina 
imediatamente quando o recebe-
mos na hora da Comunhão. O Cate-
cismo prossegue explicando como 
“a presença eucarística de Cristo co-
meça no momento da consagração 
e perdura enquanto a espécie euca-
rística subsistir” (CCC 1377).

Mas o que significa quando re-
cebemos a Comunhão em nossas 
bocas? Quanto tempo permanece 
a Presença Real de Jesus em nos-
sos corpos?

Há uma história famosa da vida 
de São Filipe Néri que ajuda a res-
ponder a essa pergunta. Um dia, 
enquanto celebrava a Missa, um 
homem recebeu a Sagrada Comu-
nhão e deixou a igreja mais cedo. 
O homem parecia não ter respeito 
pela Presença dentro dele e, assim, 
Filipe Néri decidiu usar esta opor-
tunidade como um momento de 
ensino. Ele enviou dois coroinhas 
com velas acesas para seguir o ho-
mem fora da igreja.

Depois de um tempo andando 
pelas ruas de Roma, o homem se 
virou para ver os coroinhas que 
ainda o seguiam. Confuso, o ho-
mem voltou à igreja e perguntou a 
Filipe Néri por que ele tinha man-
dado os coroinhas atrás dele. São 
Filipe Néri respondeu dizendo: “Te-
mos que prestar o devido respei-
to a Nosso Senhor, que você está 
levando com você. Como você se 
recusou a adorá-lo, mandei os dois 
acólitos para fazer isso”. O homem 
ficou atordoado com a resposta e 
resolveu, das próximas vezes, ficar 
mais consciente sobre presença de 
Deus dentro dele.

Considera-se que a espécie euca-
rística do pão permanece por cerca 
de 15 minutos em nós, após receber-
mos a Comunhão. Isso se baseia na 
biologia simples e reflete a afirma-
ção do Catecismo de que a presença 
de Cristo “permanece enquanto per-
sistir a espécie eucarística”.

É por isso que muitos santos re-
comendaram oferecer 15 minutos 
de oração depois de receber a Eu-
caristia, como uma ação de graças 
a Deus. Isso permite que a nossa 
alma saboreie a presença de Deus, 
e que nós tenhamos um verdadei-
ro encontro de “coração para cora-
ção” com Jesus.

Em nosso mundo corrido, mui-
tas vezes é difícil permanecer na 
Igreja muito tempo depois da Mis-
sa. Mas isso não significa que não 
possamos pelo menos fazer uma 
breve oração de agradecimento. O 
ponto principal é que precisamos 

nos lembrar de que a presença 
de Jesus na Eucaristia permanece 
conosco por vários minutos e nos 
apresenta um momento especial, 
quando podemos comungar com 
o Senhor e sentir seu amor dentro 
de nós.

Se um dia você se esquecer dis-
so, não se surpreenda se o seu pá-
roco enviar coroinhas para seguir 
o seu carro quando você sair da 
Igreja logo depois de receber a Co-
munhão!

Selma

Fique por Dentro
Por quanto tempo Jesus fica presente na 
Eucaristia após recebermos a Comunhão?

7

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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Alguns podem perguntar: O que é Pentecostes?
Podemos dizer que é a vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos.
Em João 20, 22, diz que: “Jesus soprou sobre eles e disse: Recebam o Espí-

rito Santo. Se vocês perdoarem os pecados de alguém, esses pecados serão 
perdoados; mas, se vocês não perdoarem, eles não serão perdoados”.

Depois que Jesus foi levado para o Céu os seus discípulos reunidos com 
medo de anunciar o Reino receberam o Espírito Santo que desceu como que 
línguas de fogo e pairou sobre os apóstolos e eles começaram a evangelizar. 
Falavam de modo que todas as pessoas os entendiam e admiravam-se por 
vê-los falar em suas próprias línguas.

Este ano, no domingo quatro de junho celebramos esta festa tão impor-
tante para a Igreja Católica. No sábado celebramos a Vigília do Pentecostes. 
Com batismo de uma criança e uma adulta, ainda a primeira comunhão da 
batizada.

No domingo, na missa da noite, aconteceu o apagar do Círio Pascal, encer-
rando o tempo pascal, reiniciando o tempo comum.

O Espírito Santo está presente na vida de todos os batizados, uma vez que, 
no batismo recebemos os dons deste Espírito que anima e dá vida à Igreja.

Casimiro e Madu

Pelo segundo ano consecutivo os proprietários das lojas Montreal o Sr. 
Fonseca e sua filha Patrícia elaboraram uma campanha para arrecadação de 
peças de vestuário, com o objetivo de colaborar com as entidades sociais na 
promoção do ser humano, tornando a vida mais amena dos mais necessi-
tados. Essa louvável e bem sucedida campanha resultou para a Pastoral da 
Saúde de nossa Paróquia, cerca de 350 peças tendo entre elas peças semi-
novas e novas.

No dia 25 de maio, estiveram no escritório central da requerida firma, as 
agentes da Pastoral: Conceição, Dozulina, Claudete, Sirley e Vera e o nosso 
colaborador Luiz, para receber das mãos dos proprietários a referida merca-
doria.

Essas peças serão vendidas no “Feirão Beneficente” que acontece toda 
primeira segunda e terça feira de cada mês e tem como objetivo arrecadar 
fundos para a aquisição de: cama hospitalar, cadeira de roda e de banho, 
muleta, andador os quais cedidos a título de empréstimo contribuem para 
proporcionar aos enfermos mais conforto e segurança. Atendemos também 
alguns enfermos com fraldas geriátricas.

Padre João Paulo e a equipe da Pastoral da Saúde agradecem de coração 
ao Sr. Fonseca e a Patrícia por tão bela iniciativa. Que esse ato tão sublime 
sirva de exemplo à outros.  

Rogamos à Virgem Maria que os cubra de bênçãos com seu manto prote-
tor e concedendo vida longa à todos que de um modo ou outro fizeram com 
que essa campanha fosse tão bem sucedida.

Deus lhes pague!

Vera – Pastoral da Saúde

Participe você também da Pastoral da Saúde visitando conosco os enfer-
mos que se encontram internados na Santa Casa. Sigamos o exemplo de São 
Camilo de Léllis.

PENTECOSTES Ação Solidária
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Maio! Mês das Mães! 
Com muito carinho o Pe. Sebastião abençoou as mães em 14/05, durante a 

missa das crianças, as mães posicionaram-se no altar, com os filhos, receberam 
a bênção e uma lembrança da pastoral catequética.                                    Geneci

Preparação para o Matrimônio
A pastoral familiar iniciou nesta quarta feira, a preparação para o matrimô-

nio de 12 casais. Este ano os encontros aconteceram nos dias 24,25,26 e 27 
de maio. Os noivos ouviram palestras, participaram de dinâmicas e conversa-
ram sobre os assuntos abordados com muita descontração. Como sempre a 
alegria ficou por conta da equipe de canto!                                                    Geneci

Preparação para o Crisma
As turmas de catequese que se preparam para o crisma foram apresentadas 

à assembleia no Rito de apresentação para o crisma, celebrado dia 21/05 du-
rante a missa das 9h30, os catequizandos assumiram, perante a comunidade, 
o desejo de continuarem a caminhada e se tornarem anunciadores de Cristo. 

Geneci

Coroação de Nossa Senhora de Fátima
Nossas crianças da Pré Etapa da catequese, representando os 3 pastorinhos: 

Lúcia, Jacinta e Francisco coroaram a imagem de Senhora de Fátima no dia 
28 de maio na missa das 9h30 celebrando o centenário da aparição de Nossa 
Senhora de Fátima que foi celebrado no dia 13 de maio.

Papa Francisco esteve em Portugal para canonizar as crianças: Jacinta e 
Francisco os mais novos santos da Igreja.             Inês 

Missa da Família
A missa da família é um momento importante para refletirmos e rezarmos 

com nossas famílias. Ouvindo os ensinamentos de Jesus Cristo e através da 
eucaristia é que buscamos força para vivermos como seus discípulos e tam-
bém levarmos a Sua Palavra a outras pessoas.

A missa da família é celebrada em nossa paróquia todo quarto sábado de 
cada mês onde é sorteada uma imagem da sagrada família e também o padre 
abençoa os casais aniversariantes daquele mês.

Dirceu – Pastoral Familiar

NOTICIAS DA CATEQUESE NOTICIAS DA PARÓQUIA

• 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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  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 

05 Seg 19h30 – Encontro com Catequistas 

06 Ter 19h30 – CPP

09 Sex 19h30 – Encontro com Pastoral Familiar 

10 Sáb 9h – Reunião com Pais dos Catequizandos 

11 Dom SANTÍSSIMA TRINDADE

12 Seg 19h30 - Tríduo de Corpus Christi na Matriz 

13 Ter 14h – Visita na Santa 

  16h – Missa na Santa Casa 

  19h30 – Tríduo de Corpus Christi na Matriz 

14 Qua 19h30 – Tríduo de Corpus Christi na Matriz

15 Qui CORPUS CHRISTI

  15h – Missa Solene e procissão

16 Sex 19h30 – Missa na Comunidade Santa Izabel 

  19h30 – Encontro com Consagradas

17 Sáb 10h – Encontro com Coroinhas

  20h30 – Casamento na Matriz  

20 Ter 19h – Tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz

21 Qua 15h – Tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz 

22 Qui 19h – Tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz 

  19h30 – Encontro com Hostiários, Equipes de Liturgia, Ministros e  

  Cantores

23 Sex SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS

  15h – Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, renovação do Ato de 

  Consagração dos Zeladores ao Divino Coração de Jesus, Dia de Oração 

  pela Santi�cação do Clero 

24 Sáb São João Batista 

25 Dom 9h30 – Celebração da Água com os padrinhos de batismo 

27 Ter 19h30 - Missas nas Comunidades: João XXIII e São José 

29 Qui 19h30 – Encontro c              om Evangelizadores 

30 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia São José – Estiva Gerbi

  19h30 – Encontro com Ministros 

  19h30 – Terço Luminoso com as crianças da Catequese na Matriz 

JULHO

  Curso de Noivos na Paróquia Santa Tereza 

1º Sáb 8h – Missa com a Irmandade da Imaculada 

04/06

PENTECOSTES

At 2,1-11
Sl 103
1 Cor 

12,3-7.12-13
Jo 20,19-23

11/06

Santíssima 
Trindade 

Ex 34,4-6.8-9
Sl (Dn) 3,52-56
2 Cor 13,11-13

Jo 3,16-18

18/06

XI Domingo do 
Tempo Comum

Ex 19,2-6
Sl 99

Rm 5,6-11
Mt 9,36-10,8

25/06

XII Domingo do 
Tempo Comum

Jr 20,10-13
Sl 68

Rm 5,12-15
Mt 10,26-33


