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Liturgia Dominical de Julho

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

02 Dom Santos, Pedro e Paulo, apóstolos 

03 Seg São Tome, apóstolo

  19h30 – Reunião com Catequistas

04 Ter 19h30 – CPP

07 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

  20h – Casamento na Matriz 

08 Sáb 20h30 – Casamento na Matriz 

09 Dom Santa Paulina

10 Seg 19h30 – Formação de Catequistas

11 Ter Reunião Geral do Clero 19h30 – Formação de Catequistas

  19h30 – Missa na comunidade Pe. Longino

12 Qua 19h30 – Formação de Catequistas

13 Qui 19h30 – Formação de Catequistas

14 Sex 19h30 – Encontro com a Pastoral Familiar 

15 Sáb 10h – Encontro com Coroinhas 

16 Dom Nossa Senhora do Carmo

  9h30 – Rito de Entrega do Escapulário para as crianças da Catequese 

18 Ter 19h30 – Missa na Comunidade Mãe Rainha

20 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz

21 Sex 19h30 – Encontro com Consagradas

23 Dom DIA DE SÃO CRISTOVAO, Dia do Motorista 10h30 – Batizados na Matriz

  19h – Missa e bênção dos veículos na Matriz 

25 Ter São Tiago, Apóstolo

  19h30 – Missas nas Comunidades: Imaculada e São João Evangelista 

26 Qua Ss. Joaquim e Ana, Dia dos Avós

28 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia Santa Edwiges 

02/07
São Pedro e S. 

Paulo

At 12,1-11
Sl 33

2 Tm 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19

09/07
XIV Tempo 

Comum

Zc 9,9-10
Sl 114

Rm 8,9.11-13
Mt 11,25-30

23/07
XVI Tempo 
Domingo 
Comum

Sb 12,13.16-19
Sl 85

Rm 8,26-27
Mt 13,24-43

16/07
XV Tempo 
Domingo 
Comum

Is 55,10-11
Sl 64

Rm 8,18-23
Mt 13,1-23
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Não cobiçar as coisas alheias

Todas as pessoas, bem ou mal, já 
ouviram falar dos Mandamentos 
da Lei de Deus, palavras que nos 
orientam a fim de que aprenda-
mos a escolher o bem e evitar o 
mal, andar pelo caminho da virtu-
de e encontrar a felicidade.

Alguns sentimentos da alma 
humana se revelam perversos ao 
longo da nossa existência pois cres-
cem até o ponto de viciar a pessoa 
transformando o ser humano em 
um predador dos seus semelhan-
tes. Criados para a liberdade, 
homem e mulher podem ser livres, 
viver como irmãos de seus seme-
lhantes ou podem pensar que o 
“outro” é um estorvo, um atrasador 
de felicidade reduzindo-o a mero 
espectador do show de horrores 
que o egoísmo causa na sociedade.

Ganância, cobiça e inveja são 
sentimentos que podem rondar o 
íntimo de todas as pessoas, porém 
só aumentam em quem lhes dá 
espaço e os alimenta dentro de si 
pensando crescer em seus proje-
tos, em seus desejos de se tornar 
mais importantes, mais notáveis e 
mais famosos que seus parentes e 
amigos. Ganância, inveja e cobiça 
mostram a avareza, aquele pecado 
que se instala no coração das pes-
soas que, a todo custo querem se 
enriquecer, idolatram o dinheiro, 
abrem mão da ética, da moral e da 
verdade, esquecem-se do Evange-
lho e treinam um discurso de “pre-
ocupados com a situação” mas 
sem recurso para resolvê-la. 

A inveja faz o invejoso querer o 
que o outro tem, faz desejar ser o 
que o outro é, leva a desmerecer 
as conquistas do outro porque é 
invejoso. Não consegue disfarçar 
sua impotência ante sua própria 
história e nem reconhece seus 
próprios dons. Quer o que o outro 

tem, deseja ser o que o outro é! 
Mas a que custo..... O mesmo se dá 
com a cobiça que é um desejo des-
controlado de ter sem se preocu-
par se a forma de angariar seus 
bens é justa. Daí vem a propina, o 
suborno, o caixa dois, os paga-
mentos “por fora”, as compras “sem 
nota” para alimentar o ego autos-
suficiente e arrogante daquelas 
pessoas que querem sempre apa-
recer e se mostrar como os mais 
conhecidos nas colunas e nas 
redes sociais esbanjando o dinhei-
ro mau, conseguido de modo 
inconveniente.

A cobiça dos bens alheios, a ido-
latria do dinheiro e a ganância 
fazem multiplicar as muitas notí-
cias de desvio de dinheiro das 
obras e empresas públicas para 
abastecer bolsos e contas de pes-
soas que deveriam cuidar de 
administrar áreas de interesse de 
todas as pessoas. Um exemplo 
desse grau de cobiça é o fundo 
partidário disponibilizar três 
bilhões para partidos políticos e 
uma ambulância sem gasolina não 
poder realizar seu serviço de salvar 
vidas. O dinheiro mal usado falta 
em lugares essenciais. Há também 
o descaso e apego ao dinheiro que 
leva alguns pais ou mães a gastar 
com a loteria ou com cigarro o 
dinheiro que poderia alimentar 
seus filhos.

Não cobiçar, não sentir inveja, 
viver livre da ganância faz de nós 
pessoas verdadeiramente felizes. 
Ser irmãos uns dos outros é dom 
gratuito que recebemos de Deus; 
amor, fraternidade, amizade não 
se compram por aí, mas se con-
quistam com serenidade, simplici-
dade, generosidade e verdade.

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

Em preparação à solenidade de Corpus Christi, houve nos dias 12, 13 e 
14 de junho o tríduo com a missa e benção solene com o Santíssimo Sacra-
mento.

No primeiro dia do Tríduo, dia 12, o Terço dos Homens foi responsável pela 
Liturgia, justamente porque há 7 anos, esta pastoral foi iniciada em nossa 
Paróquia, na casa do Sr. Manoel Brentegani, com apenas alguns homens e 
hoje esse grupo conta com muitos deles, que rezam o terço e meditam o 
Evangelho do dia, toda segunda-feira, às 19h30 na Igreja e é responsável 
pela Liturgia e Canto de  todo 1º Domingo do mês na missa das 7 horas.

Na missa deste 1ºdia do Tríduo, presidida pelo Padre João Paulo, meditan-
do “Eucaristia, Comunhão com Cristo”  disse que Jesus é o mestre na nova 
aliança. O nosso Deus quer a nossa comunhão com Cristo e com a Igreja. 
Não se compreende uma comunhão com Cristo não tendo comunhão com 
os irmãos. Comungar o Corpo de Cristo é comungar a sua entrega generosa 
por nós. A comunhão com Cristo é a comunhão com o seu Corpo, a Igreja. A 
Eucaristia é o remédio para os que estão doentes. Precisamos deste alimen-
to, este remédio que cura o nosso coração para vivermos a comunhão com 
Cristo. Damos graças a Deus porque Ele nos torna dignos de podermos sen-
tar à mesa com Cristo. A Eucaristia é a comunhão com Cristo e nos desafia a 
amar com o mesmo amor que Cristo nos ama.

Convidamos todos os homens a participar deste movimento, a Oração do 
Terço, em nossa Paróquia, propagando a nossa forte devoção a Nossa Se-
nhora, Mãe de Deus e Nossa Mãe.

Celso Cruz

Tríduo e Festa de Corpus Christi 
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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
25/06

Luiz Otávio da Silva Santos
Guilherme Henrique Fortes Costa

Gyovanna Zaccaratto Tavares
Luis Otávio Lopes Ribeiro

24/06
Luiz Carlos Rehder Filho 

Débora Mazon Tóffoli 

Nossos irmãos mais novos

Apostolado da Oração
Tríduo e Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - 

Dia de Oração pela Santificação do Clero

O Tríduo em preparação a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus, teve como 
presidente das Celebrações Padre João Paulo Ferreira Ielo nosso querido Pároco 
e diretor espiritual do Apostolado da Oração. Nestes dias meditamos sobre a im-
portância da mansidão que é resultado de uma perseverança. É uma resposta 
bondosa quando recebemos ofensas. Deus quer nossa felicidade, que doemos a 
vida para trazer alegria aos irmãos. Para ser manso e humilde temos que carregar 
a cruz de cada dia, evitando pensar, falar, desejar o mal. Senhor reveste-me da 
Vossa Mansidão. Na escola de Jesus toda maldade se responde com bondade, 
fazer o bem, praticar a verdade, nos leva a virtude da paciência que é precedida 
pela provação. Jesus na Capela do Santíssimo, manso e humilde de coração nos 
convida a descansar no coração do Pai. Jesus manso e humilde de Coração nos 
ajude a viver a paciência, que nossa vida não seja de aparência.

O Coração de Jesus é misericórdia porque Ele é amor e revela o seu íntimo. 
Quando Deus nos olha com misericórdia Ele nos regenera, perdoa e dá oportuni-
dade de vida nova. Na escola de Jesus aprendemos continuamente a rezar. Deus 
é nosso Pai e suas obras tem que ser vistas pelos seus filhos.

Quem parte e reparte o corpo de Cristo, reparte o Pão com os irmãos. Deve-se 
fazer todos os dias a experiência de Jesus manso e humilde de coração. As virtu-
des do Coração de Jesus brilhem em nós para viver a fé, a esperança, a caridade. 
A Solenidade do Sagrado Coração de Jesus e dia de Oração pela Santificação do 
Clero, foi uma celebração que encantou todos os presentes e ouvintes. Padre 
João Paulo disse que para se ter um Coração semelhante ao de Cristo é necessá-
rio ser manso, se doar ao próximo.

A vida de cristão precisa contemplar o Coração de Jesus transpassado, são os 
simples que conseguem entender os mistérios do reino, ser como Jesus que se 
entregou por amor e nos ama. Ao contemplar a cruz, vemos a expressão de amor 
do Coração de Jesus, Ele ama, Ele se doa. Devemos e somos chamados a orar pela 
santificação do Clero, para que se santifiquem e sejam santificados.

Olhar o Coração de Jesus e pedir pela Santificação do Clero para que nossos 
sacerdotes tenham um coração para servir aos irmãos e verem em cada rosto, o 
rosto de Jesus Cristo.   

Foram recebidas no Apostolado da Oração as aspirantes: Mafalda Benta Rogé-
rio Ferreira e Mariângela Leinatti.

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

tia da Igreja Matriz com o Diretor Espiritual Padre João Paulo Ferreira Ielo
• Oração das mil misericórdias 20/07 – 5ª feira

ROSANGELA BERNARDI SINICO

Comunidade São José 
No dia 27 de junho a comunidade São José  se reuniu no aconchegante lar de  

Irene Delfino para juntos celebrarmos a Santa Missa que foi presidida pelo pa-
dre Sebastião, que nos presenteou em sua homilia com uma linda mensagem 
sobre o evangelho do dia, após a missa tivemos uma calorosa confraternização.

Bene Francatto

Comunidade João XXIII
A Comunidade S. João XXIII na residência do casal Moema e Francisco rece-

beu o Pe. João Paulo e os irmãos das comunidades para a celebração da Santa 
Missa. Sobre a leitura Gênesis, Pe. João Paulo salientou que Abrão cede a Ló 
terras férteis em torno do Jordão que eram como um jardim do Senhor.

Ligando essa leitura com o Evangelho (Mt 7), quando Jesus diz aos discí-
pulos aos quais nos incluindo “Tudo o que quereis que os outros vos façam 
fazer também a eles, Pe. João Paulo destacou que a prática da caridade deve 
nortear a vida do cristão. Entrar pela porta estreita, como está no Evangelho, 
significa deixar as miudezas da vida nos importando apenas com o essencial, 
pois não levaremos bens materiais para a eternidade.

Alimentados com a palavra e a Eucaristia o encontro foi finalizado com sal-
gadinhos, doces e um saboroso chocolate quente.

Cidinha Francato – Comunidade João XXIII 

Missa nas Comunidades
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São Jorge Preca

26 de julho

Nosso santo desse mês foi beatifi-
cado e canonizado por dois grandes 
Papas queridos do nosso século. O 
Papa Bento XVI descreveu São Jor-
ge Preca como um amigo de Jesus 
e testemunha da vontade que vem 
Dele, por seu zelo e dedicação na 
propagação do Evangelho. 

Jorge Preca nasceu em Valeta, na 
ilha de Malta, em 1880, filho de pais 
cristãos fervorosos. Em Malta, é cari-
nhosamente conhecido como “Dun 
Ġorġ” e é popularmente chamado de 
“Segundo Apóstolo de Malta”. Cres-
ceu em Valeta, perto do Santuário de 
Nossa Senhora do Carmo, onde re-
cebeu o escapulário. Ao sentir o cha-
mado divino ao sacerdócio, entrou 
para o seminário maior da diocese e 
estudou filosofia e teologia.

Foi ordenado padre em 1906. 
Logo após a ordenação começou a 
sua missão reunindo a seu redor um 
pequeno grupo de jovens, imprimin-
do em seus corações os princípios 
morais, o temor de Deus e a consci-
ência do infinito amor que Ele nutre 
pela humanidade. Com este grupo 
iniciou a “Sociedade de Doutrina 
Cristã”, conhecida como MUSEUM 
em latim, que significa “Senhor, que 
o mundo inteiro siga o Evangelho”. 
Cada membro desta sociedade bus-

ca a perfeição cristã, tendo como 
modelo o Cristo Crucificado. 

Sua vida de íntima união com Cris-
to na Igreja se fortalece pela partici-
pação ativa aos sacramentos, pela 
mortificação e renúncia de si para 
cumprir a vontade de Deus, bem 
como pela direção espiritual e ora-
ção unida ao trabalho cotidiano.

O padre Jorge conseguiu reela-
borar as muitas formas de espiritu-
alidade existentes para o bem es-
piritual de sua sociedade. A vida e 
a espiritualidade de São Vicente de 
Paulo, São Filipe Néri, Santo Afonso 
Maria de Liguori, São Francisco de 
Assis, Santo Inácio de Loyola, Santa 
Teresa de Jesus e São João da Cruz 
foram muito estudadas por ele. O 
pensamento central de sua espiritu-
alidade e teologia foi a encarnação: 
“E o Verbo se fez carne” (João 1,1).

Desde criança usou o escapulá-
rio. Já adulto quis se comprometer 
mais no seguimento a Maria e por 
isso entrou para a Ordem Terceira do 
Carmo em Santa Venera em 1918. 
Sempre se sentiu membro da famí-
lia carmelita até mesmo ao ponto 
de muitas vezes, em seus escritos, se 
apresentar como carmelita, utilizan-
do seu nome de terciário (Franco) 
em lugar do seu. 

O padre Preca viveu os últimos 
anos de sua vida em Santa Venera, 
na paróquia dos carmelitas, onde 
passou para a vida eterna em 26 de 
julho de 1962, aos 82 anos. Foi beati-
ficado em 9 de maio de 2001 em Flo-
riana, Malta, pelo nosso Papa João 
Paulo II, e canonizado no Vaticano 
em 3 de junho de 2007 pelo Papa 
emérito Bento XVI. 

São Jorge Preca, com sua vida, 
mostra que se pode ser mártir de al-
mas, dando almas ao Senhor na pro-
pagação do Evangelho, se entregan-
do totalmente a Deus e aos irmãos.

Maria Angela Vedovello

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

Festa Junina na Fundação CASA

O centro socioeducativo CASA Mogi Mirim, em gestão compartilhada 
com a Associação Comunitária Mundo Melhor, com a participação de 
parceiros, a OSC Mundo Melhor, servidores, familiares dos adolescentes 
e professores da rede de ensino realizou no dia 23 de junho uma Festa 
Junina.

O evento durou três horas e os participantes se divertiram com a qua-
drilha, comes e bebes e com o som ao vivo do músico Flavio Scher que 
deram o tom da festividade. O momento mais importante da festa foi 
quando os adolescentes dançaram a quadrilha junto com a equipe mul-
tiprofissional do centro. Ficamos todos felizes por estar propiciando aos 
nossos adolescentes esse momento em que se resgata a cultura, foi um 
momento que conseguimos promover a descontração, alegria, harmonia 
e respeito entre todos. Parabéns para toda equipe!

Tassiana

Ser dizimista é reconhecer que temos 
um Deus que nos dá tudo. É ser grato e 
admitir que  Ele nos conduz em todos os 
momentos e em todas as situações.

Ser dizimista não é pagar mensalidade, porque isso nós pagamos por 
coisas que compramos, mas de Deus as graças e bênçãos são todas gra-
tuitas, independente de sermos merecedores ou não, porque Deus é 
amor e misericórdia. Biblicamente fala-se em dez por cento do que ga-
nhamos, mas a igreja não exige quantia, pois, o dízimo deve ser a parte 
que o nosso coração mandar e desta forma retribuímos uma pequena 
parte do que Deus nos dá. Por esta convicção que sou dizimista.                 

Dirceu

Ser Dizimista
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Há horas em que não sinto a me-
nor vontade de dialogar com algu-
mas pessoas, mas, porque preciso, 
acabo deixando minha vontade de 
lado e vou ao encontro delas, con-
verso, trabalho, convivo e sigo em 
frente. Com Deus não é diferente. 
Às vezes, envolvo-me tanto com as 
coisas, que não sinto vontade de 
falar com Ele, ou seja, de rezar, mas 
porque sei que preciso e, até mais, 
dependo da Sua graça, vou ao Seu 
encontro por meio da oração.

É claro que isso exige empe-
nho e perseverança, porque, na 
verdade, a vida de oração é um 
conquista diária; e como nenhu-
ma conquista é isenta de lutas, é 
preciso lutar para ser orante. Aliás, 
Santa Teresa de Jesus afirma, em 
sua autobiografia, que oração e 
vida cômoda não combinam em 
nada; ela lembra ainda que uma 
das maiores vitórias do demônio 
é convencer alguém de que não 
é preciso rezar. Ou seja, quando o 
assunto é vida de oração, é preciso 

ter consciência de que se trata de 
um luta espiritual, e para vencer o 
único caminho é rezar com ou sem 
vontade. Até porque, como diz o 
ditado popular, “vontade dá e pas-
sa”. Se eu escolho deixar-me guiar 
apenas pelo meu querer, corro o 
risco de ser vazia, sem sentido.

Deserto espiritual
Eu sei que, com o passar do tem-

po e o acúmulo de atividades, cor-
remos o sério risco de, aos poucos, 
irmos deixando a oração de lado 
ou rezarmos de qualquer jeito, até 
chegarmos a um “deserto espiri-
tual” e termos uma certa apatia 
quando o assunto é oração. Mas é 
justamente, nesta hora, que preci-
samos ir além dos sentimentos e 
considerarmos que o “deserto tam-
bém é fecundo” quando vivido em 
Deus, e pela sua misericórdia em 
nossa vida tudo é graça!

Consolações e desolações, ale-
gria e tristeza, perdas e ganhos, 
tudo é fruto do amor de Deus, o 
qual permite vivermos as provas 
enquanto nos chama a crescermos 
e frutificarmos em toda e qualquer 
situação. Portanto, no ponto em 
que você está agora, volte a fixar 
sua alma em Deus e permita que 
Ele lhe devolva a si mesmo, pela 
força da oração.

Ao absorvermos tanta agitação 
e estímulos em nossos dias, aca-
bamos perdendo o contato com 
nossa verdadeira essência, e fica-
mos tão distraídos e preocupados 
com tudo o que está acontecendo 
a nossa volta, que acabamos frag-
mentados, confusos e inseguros, 
sem nos lembrarmos de onde vie-
mos, onde estamos e menos ainda 
para onde vamos. Só Deus pode 
nos reorientar.

Jesus tinha consciência disso 
quando disse a Seus discípulos: 
“Vigiai e orai, para não cairdes em 
tentação” (Mateus 26,41); eu diria, 
principalmente, a tentação de es-
quecer quem é você e qual é o seu 
papel neste mundo.

Então, vamos rezar?
Deixo aqui algumas pistas que 

podem servir para abrir caminho 
no seu relacionamento com Deus. 
Quando encontrar sua própria tri-
lha, caminhará livremente e cada 
vez mais experimentará a alegria, 
que está na presença d’Ele por 
meio da oração.

1- Escolha o horário e o tempo 
que quer dedicar à sua oração e 
procure ser fiel a esse propósito. 
Assim como nos alimentamos dia-

riamente, a oração deve ser o ali-
mento diário da alma, aconteça o 
que acontecer.

2- Fundamente sua oração na 
Palavra de Deus e na Sua verdade. 
Fale com Ele com confiança e sem 
reservas, como quem fala com um 
amigo. Agindo assim, encontrará a 
paz e a harmonia interior que tan-
to procura, pois, como ensina São 
João da Cruz, “o conhecimento de 
si mesmo é fruto da intimidade 
com Deus, e é o meio essencial 
para a liberdade interior”.

3- Reze com humildade, deten-
do-se sempre na palavra: “Seja 
feita a vossa vontade”. Lembre-se 
de que sua oração não pode ser 
movida simplesmente por gosto 
ou exigência, mas, acima de tudo, 
por gratuidade e confiança na mi-
sericórdia de Deus.

4- Pratique o que você rezou e 
não desvincule suas obras da ora-
ção, pois uma coisa tem tudo a ver 
com a outra. Caridade, perdão, ale-
gria, confiança, fraternidade e pa-
ciência são características de quem 
reza.

5- Tenha seu próprio ritmo de 
oração. A imitação e a comparação 
não ajudam em nada. A vida dos 
santos, por exemplo, são setas que 
apontam para o céu, mas é você 
quem deve dar seus próprios pas-
sos para chegar até lá. Desejo que 
em cada amanhecer e também nas 
“noites escuras” você experimente 
pela oração o amor e a verdadeira 
felicidade, uma vez que esta con-
siste em amar e sentir-se amado. 
E ninguém nos ama tanto quanto 
Deus. Se alguma vez você perder 
a vontade de rezar, já sabe o que 
deve fazer: reze assim mesmo e 
seja feliz!

Selma

Fique por Dentro
O que fazer quando perdemos a vontade de rezar?

Perdi a vontade de rezar. E agora?

7

Rua Chico de Paula, 837 - Mogi Guaçu - SP
Fone: (19) 3841.9094

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

Loja 2 - Buriti Shopping



O Dízimo é um ato concreto de 
manifestação de fé em Deus, que 
tudo provê; é um meio de viver a es-
perança do Reino de vida e justiça. É 
um jeito de exercitar a caridade na 
vida  comunitária.

Dízimo é a nossa participação no 
trabalho de Evangelização, organi-
zado pela Igreja em diversos níveis, 
em agradecimento a Deus. É uma 
experiência de fé. O surgimento do 
dízimo aconteceu com Abraão e 

Jacó, grandes patriarcas que ofereceram de forma espontânea seu dízimo; 
nenhum dos dois ofereceram sob  coerção de uma lei  ou sob a ordem de 
uma autoridade superior, mas por gratidão ao Senhor da vida, em ação de 
graças e reconhecimento da proteção divina.

Equipe do Dízimo
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Encontro com Pais
No dia 10 de junho (sábado), Pe. João Paulo se reuniu com os pais das crian-

ças da nossa catequese às 9h na Igreja Matriz para mais uma reunião. Neste 
dia o Pe. João Paulo refletiu sobre o 1º mandamento das leis de Deus: “Amarás 
o Senhor teu Deus de todo coração, com toda a tua alma e com todo o teu 
entendimento”.

Refletiu também sobre as três virtudes teologais: “fé, esperança e caridade”.
Encerrou falando da importância da frequência nos encontros de cateque-

se e da santa missa. Tenho certeza que os pais que compareceram retornaram 
para suas casas conscientes do amor, misericordioso que Deus tem por todos 
nós catequistas.                                                                                                           Cássia

Rito da Água
Relembrando a água que receberam no dia do Batismo, os catequizandos 

da fase do Sacramento do Crisma, juntamente com seus padrinhos de batis-
mo, celebraram no dia 25 de junho na missa das 9h30, presidida pelo Pe. João 
Paulo, o Rito da Água, renovando sua fé em Jesus Cristo diante da comunida-
de reunida.

Água que faz germinar a semente, que lava, limpa, renova e purifica.
Parabéns aos catequizandos por mais esta etapa da catequese concluída. 

Néia

Aconteceu em nossa Diocese no dia 25 de junho, na cidade de Casa Bran-
ca, o 1º Encontro Diocesano de Espiritualidade para Músicos, promovido 
pela Pastoral do Canto Litúrgico.

Com a presença do Pe Anderson Daniel Lopes, Diácono Rafael da Diocese 
de Amparo e Pe André Passos, e nosso Bispo Dom Vilar, refletimos sobre “a 
função dos cantores e instrumentistas na missa e na liturgia”, “a espiritualida-
de dos tempos litúrgicos” e “o sentido da Missa”, ressaltando a importância 
do canto litúrgico em nossas celebrações.

Com grande alegria e entusiasmo acolhemos os ensinamentos recebidos, 
na certeza de que todos nós, cantores e instrumentistas, somos chamados 
a animar nossas celebrações cantando com a voz, com o coração, com os 
lábios, com a vida!

Nosso encontro encerrou-se com a Santa Missa presidida por Dom Vilar, 
que nos exortou a sermos perseverantes na missão a nós confiada.

Maria e Ivonete

NOTICIAS DA CATEQUESE Espiritualidade com Músicos 

O que é o Dízimo? Onde surgiu?
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LOCAÇÕES E VENDAS
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9 9643-818919
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www.mecseguros.com.br
Rua Leontina Zambaldi, 251 - Jd. Serra Dourada

3569-7001
mecseguros@mecseguros.com.br

Terço na Comunidade
Dia 06 deste mês rezamos o nosso terço no Edifício Jequitibá. Contamos 

com a presença do nosso querido Frei Paulo e com a sua palavra de amor e 
fé muito nos evangelizou. Contou também um pouco de seu trabalho na sua 
paróquia em Mogi Mirim e nos ensinou muito com sua dedicação fraterna.

Sua presença para nós será sempre animada.
Encerramos com uma gostosa confraternização.

Zezé, Comunidade Pe. Longino

ENCONTRO COM MINISTROS, HOSTIÁRIOS E EQUIPES DE LITURGIA
No dia 22 de junho, após a missa aconteceu o encontro com as equipes,  

coordenado por Padre João Paulo, que após a Oração Inicial, distribuiu aos 
participantes textos para serem lidos e comentados de Qual o significado de 
o Padre partir a Hóstia e lançar um fragmento no cálice, de Valdeci Toledo, da 
Revista Ave Maria.

Em seu sentido simbólico, podemos dizer que a união dos dois dons eu-
carísticos (pão e vinho) é considerada como sinal da reunificação do Corpo 
e Sangue de Cristo, separados com sua morte na cruz, como figura da sua 
ressurreição. É a União do Corpo e Sangue de Cristo, significando também  a 
Unidade da Igreja. Foi lido e discutido também um texto sobre ABC da Litur-
gia, Liturgia da Palavra, de Moisés Daniel Peréz Dias.

Após alguns avisos deu se a Benção.                                                          Lurdinha

FESTA DE SÃO LUIZ GONZAGA
Vinte e um de junho, festa em memória a São Luiz Gonzaga, patrono da 

juventude, dos estudantes e da Congregação Mariana de Mogi Guaçu. Neste 
dia, passado recentemente, os congregados marianos de nossa cidade reuni-
ram-se na igreja matriz Imaculada Conceição para celebrar a festa da Eucaris-
tia em honra do grande santo a qual foi presidida pelo Pe. Sebastião que, em 
sua homilia ressaltou o valor da partilha e do serviço, a exemplo de Maria, Mãe 
de Deus e nossa Mãe.

Como sabemos, Luiz, que era de família nobre, deixou a riqueza material 
para abraçar a riqueza espiritual servindo a Deus e aos irmãos, “lavando-lhes 
os pés”; as feridas do corpo e da alma a exemplo de Nosso Senhor Jesus Cristo.  
Os jovens de hoje têm em quem se espelhar para levarem uma vida digna e 
verdadeiramente cristã.

Virgílio

Missa da Família
Foi com grande alegria que no dia 24 de junho as 19h celebramos a missa 

da família presidida pelo Pe. João Paulo, que em sua homilia nos falou da im-
portância do amor de Deus, que acolhido e transformado é força para enfren-
tarmos as armadilhas do dia a dia. 

Deus é nosso conforto. Não tenhamos medo. Precisamos viver nossa fé e 
proclamar Jesus Cristo. Que em nossas famílias saibamos proclamar o amor 
de Deus, e que nossa fé nos leve a atitudes de um Deus que acreditamos, que 
nos fortalece e entusiasma.

Venha você também celebrar conosco a missa da família todo 4º Sábado 
do mês as 19h. 

Quem sabe você pode ser o próximo contemplado a hospedar a imagem 
da Sagrada Família, participe!                    Márcia e Roberto – Pastoral Familiar

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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Liturgia Dominical de Julho

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

02 Dom Santos, Pedro e Paulo, apóstolos 

03 Seg São Tome, apóstolo

  19h30 – Reunião com Catequistas

04 Ter 19h30 – CPP

07 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

  20h – Casamento na Matriz 

08 Sáb 20h30 – Casamento na Matriz 

09 Dom Santa Paulina

10 Seg 19h30 – Formação de Catequistas

11 Ter Reunião Geral do Clero 19h30 – Formação de Catequistas

  19h30 – Missa na comunidade Pe. Longino

12 Qua 19h30 – Formação de Catequistas

13 Qui 19h30 – Formação de Catequistas

14 Sex 19h30 – Encontro com a Pastoral Familiar 

15 Sáb 10h – Encontro com Coroinhas 

16 Dom Nossa Senhora do Carmo

  9h30 – Rito de Entrega do Escapulário para as crianças da Catequese 

18 Ter 19h30 – Missa na Comunidade Mãe Rainha

20 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz

21 Sex 19h30 – Encontro com Consagradas

23 Dom DIA DE SÃO CRISTOVAO, Dia do Motorista 10h30 – Batizados na Matriz

  19h – Missa e bênção dos veículos na Matriz 

25 Ter São Tiago, Apóstolo

  19h30 – Missas nas Comunidades: Imaculada e São João Evangelista 

26 Qua Ss. Joaquim e Ana, Dia dos Avós

28 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia Santa Edwiges 

02/07
São Pedro e S. 

Paulo

At 12,1-11
Sl 33

2 Tm 4,6-8.17-18
Mt 16,13-19

09/07
XIV Tempo 

Comum

Zc 9,9-10
Sl 114

Rm 8,9.11-13
Mt 11,25-30

23/07
XVI Tempo 
Domingo 
Comum

Sb 12,13.16-19
Sl 85

Rm 8,26-27
Mt 13,24-43

16/07
XV Tempo 
Domingo 
Comum

Is 55,10-11
Sl 64

Rm 8,18-23
Mt 13,1-23
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Dízimo: amor a Deus e aos irmãos!


