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1º Ter 19h30 – CPP

04 Sex São João Maria Vianney, Dia do Padre

  13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

05 Sáb 8h – Missa com a Irmandade da Imaculada

  20h30 – Casamento na Matriz 

06 Dom Trans�guração do Senhor 

  19h – Missa e Entrega da Imagem de Nª. Sª. da Imaculada para visita as  

  Comunidades na Matriz 

07 Seg 19h30 – Reunião com Catequistas 

08 Ter 19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade 

  Conceição

10 Qui São Lourenço

11 Sex 19h30 – Encontro com a Pastoral Familiar 

12  Sáb 9h – Reunião Conselho Econômico

13 Dom Dia dos Pais - 8h Missa pelos pais falecidos - Cemitério Praça da Bíblia

  19h30 – Abertura da Semana da Família, entrega da Imagem da 

  Imaculada para as Comunidades

14 Seg 19h30 – Semana da Família na Matriz 

15 Ter 19h30 – Semana da Família na Matriz 

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade 

  Cristo Redentor 

16 Qua 19h30 – Semana da Família na Matriz 

17 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz

  19h30 – Semana da Família na Matriz 

18 Sex 19h30 – Semana da Família na Matriz 

19 Sáb 10h – Encontro com Coroinhas 

  19h – Missa de Encerramento da Semana da Família na Matriz 

20 Dom ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

  Dia dos Consagrados

22 Ter 19h30 - Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade Mãe  

  Rainha

23 Qua Santa Rosa de Lima

24 Qui São Bartolomeu, Apóstolo

25 Sex 19h30 – Missa da Família da Forania Imaculada Conceição na Paróquia 

  S. Judas Tadeu

26 Sáb 17h – Casamento na Matriz 

27 Dom Dia do Catequista 

28 Seg Retiro do Clero

29 Ter 19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade  

  Espírito Santo

  Retiro do Clero

30 Qua Retiro do Clero

31 Qui Retiro do Clero

06/08

Trans�guração 
do Senhor 

Dn 7,9-10.13-14
Sl 96

2 Pd 1,16-19
Mt 17,1-9

13/08

XIX Dom. 
Tempo do 

Comum
1 Rs 19,9.11-13

Sl 84
Rm 9,1-5

Mt 14,22-33

20/08

XX Dom. 
Tempo Comum

Ap 11,19 
12,1.3-6ª

Sl 44
1 Cor 15,20-27

Lc 1,39-56

27/08

XXI Dom. 
Tempo Comum

Is 22, 19-23
Sl 137

Rm 11,33-36
Mt 16,13-20
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Senhor, dai-me Sabedoria!

Escutando o jovem Salomão 
pedir a Deus que lhe desse sabedo-
ria para levar adiante a missão de 
governar o povo de Israel, penso 
que em nossos dias temos a necessi-
dade de líderes sábios, que conhe-
çam o seu real encargo na socieda-
de e também reconheçam suas 
limitações. Ao pedir sabedoria, Salo-
mão enxergava longe, previa as difi-
culdades a enfrentar e das quais não 
poderia fugir para governar o povo 
de Deus, e para ser fiel ao seu cargo 
não precisava de riqueza, nem fama, 
nem bajuladores, mas da Sabedoria.

A Sabedoria é Dom que procede 
de Deus e Ele dá a quem lhe pede, é 
Dom que nos faz enxergar além dos 
interesses mesquinhos e nos permi-
te descobrir critérios que nos aju-
dam a escolher e fazer o bem. Sabe-
doria é diferente de esperteza; 
enquanto o sábio vê o “bem” e esco-
lhe praticá-lo, o esperto, ou esper-
tos, em seus golpes pensam unica-
mente em si, e se enchem de 
orgulho por seus malfeitos. O sábio, 
as pessoas sábias alimentam-se de 
Sabedoria escutando mais, refletin-
do mais e não gastam suas energias 
em palavras pouco edificantes. Os 
sábios tem sempre palavras orienta-
doras pois preocupam-se com o 
bem, a verdade e a pratica desses 
valores. O contrário da Sabedoria é a 
impiedade, ou seja, quem não é 
sábio é ímpio, está longe de agir de 
modo a agradar a Deus e realizar seu 
projeto de amor e justiça para seus 
filhos e filhas. 

Pedindo Sabedoria ao Senhor, 
Salomão ensina a todos os que têm 
responsabilidades, governantes, 
pais, professores, líderes religiosos 
que é mais útil a sabedoria que a 
riqueza ou a morte dos inimigos, 
pois quem é sábio alimenta em seu 
coração sentimentos que fazem fer-

mentar ao seu redor o bem e a uni-
dade. Líderes mesquinhos, apega-
dos ao poder e escravos do dinheiro, 
que não sabem conviver com quem 
pensa diferente de si, cultuam o seu 
“ego” como um deus e não têm dis-
posição em fazer o bem para os seus 
semelhantes. Gente ímpia anda lon-
ge dos desejos de Deus, sabem 
mentir como ninguém, disfarçam 
sua maldade com representações 
de personagens teatrais dos quais 
mais cedo ou mais tarde a máscara 
se desprende do rosto. 

O dom da Sabedoria também nos 
revela que nossa humanidade sujei-
ta a fraquezas necessita do amor 
bondoso e cheio de ternura que 
Deus manifesta a todos os seus 
filhos e filhas; ensina a Sabedoria 
que a arrogância e o orgulho duram 
pouco tempo e que todas as pessoas 
são limitadas e, mais cedo ou mais 
tarde precisaremos nos render ao 
cuidado e a ajuda de nossos irmãos.

A Sabedoria abre nossos olhos, 
nosso coração e nossa inteligência 
para conseguirmos ver para além 
das aparências, para descobrir mais 
qualidades nos outros, e para cola-
borar mais na construção de uma 
sociedade fraterna e justa. A Sabe-
doria nos dá a capacidade de corres-
ponder melhor à vocação a que 
Deus nos chama para servir nossos 
irmãos e nossas comunidades. A 
pessoa sábia se deixa iluminar pelo 
Espírito de Deus e se coloca em suas 
mãos como dócil instrumento para 
realizar a sua obra.

Jamais nos cansemos de pedir 
ao Senhor que nos dê a “Sabedoria 
que sabe o que é agradável aos 
olhos de Deus”, e tudo o mais virá 
por acréscimo.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Casamentos
23/07

Diego Heitor Ferreira
João Matheus Duro

Marcos Vinicius Duro
Miguel Felipe Lucio da Silva

Pedro Bittencourt Miolo Justo
Tereza Vitória Ferreira

07/07
Welber Augusto Ferreira Montejano

Monica Buralli Rezende

08/07
Lucas Antonio Cunha Bronzato

Nielen Martins Gonçalves

Nossos irmãos mais novos

Com a visita aos enfermos da Santa Casa e a celebração da Santa Missa, deu 
início ao Tríduo de São Camilo de Léllis. As agentes da Pastoral da Saúde e alguns 
membros da Legião de Maria levaram a todos os enfermos uma palavra de con-
forto e esperança e principalmente a Palavra de Deus.

Após a oração do terço, deu início a celebração eucarística e juntamente com 
o Pe. João Paulo refletimos o tema: “São Camilo de Léllis, modelo da doação aos 
sofredores”. A celebração contou com a participação das agentes da Pastoral da 
Saúde, alguns enfermos e vários acompanhantes.

No segundo dia do tríduo refletimos o tema: “São Camilo de Léllis ensina a re-
conhecer Cristo nos enfermos”.

No terceiro dia Pe. João Paulo nos agraciou com a reflexão cujo tema foi São 
Camilo de Léllis estímulo dos que praticam a caridade”. Através de sua homilia, 
Pe. João Paulo nos propôs a seguir o exemplo de São Camilo encorajando-nos a 
praticarmos a caridade junto aos irmãos enfermos.

Dia 14 de julho, Dia festivo de São Camilo, a missa foi presidida pelo Pe. Se-
bastião e com a participação de muitos fiéis e o tema que refletimos foi “Estive 
doente e foste me visitar”. Em sua homilia Pe. Sebastião nos conscientizou da im-
portância em visitar nossos enfermos, motivando-nos a sermos fiéis em levar  a 
esses irmãos, o amor a esperança a palavra e a confiança na misericórdia de Deus.

Após a Santa Missa houve uma agradável confraternização.
“Se em seu coração há esse chamado específico para ser presença de Cristo 

junto daqueles que sofrem de alguma doença, não perca tempo”. Procure-nos.
Vera e Terezinha

Tríduo de São Camilo
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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

O Dízimo dos cristãos tem por finalidade 
resolver de um modo digno e eficiente os pro-
blemas materiais da Comunidade Paroquial.

Despesas de culto, casa paroquial, gastos 
com obras de construção e administração, 
obras assistenciais, folhas de pagamento. 
Além da manutenção do templo e tudo o que 
envolve nosso culto a Deus, parte de nossas 
contribuições é direcionada à organização, 
formação e missão dos discípulos missioná-

rios, representados em todos os agentes das diversas pastorais.
Considerando suas possibilidades e o amor que sente por Deus que se 

expressa na corresponsabilidade comunitária; sonde seu coração, entre em 
oração e diante de Deus renove seu compromisso de ser Dizimista.

Pastoral do Dizímo

Onde gastamos o Dízimo que arrecadamos?

Missa na Comunidade Pe. Longino
No dia 11 de julho (terça feira) a comunidade se reuniu no Condomínio Porto 

Rico às 19h30 para celebrarmos a Santa Missa. Nossa missa teve como presiden-
te o Pe. Sebastião, que nos brindou na homilia à uma reflexão muito importante. 
E, convidou-nos para a entrega num exercício atuante na Igreja.

Pelo Evangelho de São Mateus (9,32-38) há um resumo das atividades de Je-
sus e o centro de sua ação. Destaque nesse Jesus que vive junto a seu povo e 
se compadece deste povo na sua aflição. Nesta oportunidade aponta que há 
muitos esperando uma vida nova (salvação) e sem restrição ou privilégios. E aí, 
Ele aponta como contraponto poucos discípulos para ajudar nestes anseios.

E aqui está o convite para que a comunidade seja verdadeiramente discípula 
de seus ensinamentos. Que a comunidade se preocupe de levar a “Boa Nova” 
ao mundo inteiro, entregando-se para essa missão divina; continuar levando a 
esperança de vida nova e abundante.

Jesus é nosso Pastor e se realiza com o anúncio de seu Reino. A entrega dessa 
missão tem que ter clima de gratuidade, pobreza, confiança, e consequente-
mente, semear a paz. Após a missa houve um momento oportuno de uma bela 
e festiva confraternização entre os participantes.                                     Luiz Carlos

Comunidade São João Evangelista
Foi com muita alegria e entusiasmo que a nossa comunidade S. J. Evange-

lista, se reuniu na residência da Cidinha Bueno no dia 25 de julho, para juntos 
celebrarmos a santa missa presidida pelo Pe. Sebastião que nos presenteou 
em sua homilia, com uma linda mensagem sobre o Evangelho do dia.

Após o encerramento nós compartilhamos uma gostosa confraternização.
Lourdes

Comunidade Imaculada Conceição
Foi com alegria duplicada que nós da Comunidade Imaculada Conceição 

nos reunimos no lar da minha mãe Célia para a celebração da Santa Eucaristia.
Além de termos o encontro com Jesus Cristo que é a razão da nossa fé e 

da vida cristã, a noite ficou mais feliz neste dia 25 de julho, pois coincidente-
mente agradecemos a Deus pelos 93 anos de vida da minha mãe, vividos com 
alegria e muito amor, que Ele na sua infinita bondade nos presenteia.

Amorosamente retribuo a minha mãe a mesma bênção que todos os dias 
ela envia a todos nós seus familiares, aos padres, aos conhecidos e amigos: 
“Que Jesus a abençoe, Nossa Senhora a proteja, o Espirito Santo a ilumine e o 
anjo da guarda a guarde”.

Na homilia, o padre João Paulo salientou a importância da mãe, que está 
sempre atenta intercedendo pelos filhos, e o valor de servir sempre com a 
alegria, de quem se reconhece amado por Deus.

Gentilmente vieram participar da celebração a Luzia e a Maria com seu vio-
lão, que com certeza nos levaram a rezar através dos cantos.

Coroando esta noite festiva tivemos a deliciosa confraternização com o 
bolo e o canto de parabéns a você.

Nancy

Missa nas Comunidades



4

     Paróquia Imaculada Conceição // Agosto 2017

Mundo Melhor
SANTA EMÍLIA DE VIALAR

29 de Agosto

Nosso amado Papa Francisco co-
locou “Como estamos vivendo nosso 
Cristianismo hoje”? E a vida de Santa 
Emília de Vialar vem “cutucar” a nossa 
ação, a nossa missão, nosso servir à 
Igreja Paroquial mostrando que não 
tem que se tentar nada impossível, pois 
a graça de Deus amplia nossas possibi-
lidades, mas o que não se pode é deixar 
de  se integrar totalmente ao serviço 
necessário: participação efetiva no dízi-
mo, as várias pastorais e movimentos, 
ações sociais e outros. Ah! E os padres 
e nem Deus ficam nos devendo nada...

 Emília de Vialar nasceu em 1797, no 
alegre lugarejo de Gaillac, no sul da 
França e era filha das duas mais impor-
tantes famílias daquela região. A pri-
meira educadora de Emília foi sua mãe 
que, graças a uma fé profunda,  colocou 
em sua filha os primeiros elementos da 
fé cristã. Emília tinha apenas 13 anos 
quando sua mãe morreu,  fato que foi 
causa de grande sofrimento, mas ape-
sar disso, ela adaptou-se à vida na pen-
são de “Abbaye au Bois”, em Paris. Dois 
anos depois, ela voltou para a sua cida-
de natal, dotada de uma boa educação 
e a sociedade de Gaillac acolheu muito 
cordialmente esta jovem tão graciosa e 
simpática. Mas o chamamento de Deus 
se fez sentir... Amadureceu lentamen-

te  através de mil dificuldades... Emília 
sente ao mesmo tempo um grande 
interesse pelos pobres, pelos doen-
tes e pelas crianças abandonadas da 
sua cidade, primeiro sinais da  grande 
obra assistencial que faria futuramente. 
Em 1832, no dia de Natal, Emília dei-
xa a casa paterna onde, durante vinte 
anos foi tratada com hostilidade pelo 
mesmo por recusar os pedidos de ca-
samento que lhe faziam tornando sua 
vida difícil.  Graças à herança deixada 
por seu avô materno, Barão de Vialar, 
ela comprou uma casa e ali se instalou 
na companhia de três das suas melho-
res amigas. A partir deste momento, 
elas lançaram-se na luta para o alívio 
das misérias do próximo. Emília fundou 
a “Congregação das Irmãs São José da 
Aparição” para honrar São José no mis-
tério da Encarnação, quando o Anjo do 
Senhor lhe apareceu e lhe disse: “José, 
filho de Davi, não temas receber Maria 
por esposa, pois o que nela foi conce-
bido vem do Espírito Santo” (Mt. 1,20). 
Emília vai com suas companheiras para 
Argélia e com a herança de seu avô, cria 
hospitais, escolas, sendo admirada até 
pelos mulçumanos. Volta para a França 
fazendo o mesmo em Malta, Chipre, Trí-
pole e Beirute, indo ainda até a Austrá-
lia. Fixa-se em Marcélia em 1852, e mes-
mo sem dinheiro, aparecem as obras 
onde quer que ela e suas irmãs se co-
loquem  em serviço, como Europa, Ásia 
e África. Inesperadamente Emília morre 
aos 59 anos em 29/08 /1856 e tão logo 
se espalha a notícia, os que a conhe-
ciam na França e no exterior, cristãos 
e não cristãos,  consternados diziam: 
“A Santa morreu!”. Foi beatificada em 
1939 e canonizada em 1951 pelo Papa 
Pio XII. Como se percebe, Emília era tão 
somente uma cristã batizada e soube 
unir oração + ação com meditação di-
ária na grande caridade e misericórdia 
de Jesus Cristo, esforçando-se para imi-
tar o seu zelo  na salvação das almas.

Maria Angela Vedovello

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

Apostolado da Oração
O Apostolado da Oração é uma benção!

Como é gratificante, fazer parte do Apostolado da Oração. Ele é formado por 
membros das mais variadas idades que seguem os mais simples ensinamentos 
de Jesus Cristo, como fazer o bem sem olhar a quem.

Nós, reunimos para rezar, pois amamos e somos fiéis e comprometedores e or-
ganizados na oração por meio do oferecimento diário onde rezamos pelas inten-
ções do Santo Padre e temos a oportunidade de revisar a nossa vida a cada dia. 

Nós do Apostolado da Oração somos apaixonados por Jesus Cristo, e Ele pela 
oração e isto lhe dava força para continuar sua peregrinação aqui na terra.

Ele próprio disse que seu alimento era fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade 
do Pai deve ser também o nosso caminho. Devemos viver o que Ele nos ensinou. 
É justamente aí que reside a força do Apostolado da Oração.

Sabemos que “Jesus reza, rezou e continua a rezar pela Igreja”. O fundamento é 
Ele que reza por nós. Nem sempre os católicos percebem a importância da mis-
são do Apostolado da Oração.

O Apostolado da Oração é um colaborador fiel que engrossa profundamente 
a oração da igreja. Nosso centro é o Coração de Jesus que é o símbolo do puro 
amor, do perfeito amor, do amor que nada guarda para si. O Coração de Nosso 
Senhor entregou tudo e, na hora de Sua morte, atravessado pela lança, já sem 
vida, entregou as ultimas gotas de sangue e água que n’Ele ainda se encontrava, 
o amor até a ultima gota de sangue pela humanidade.

O Apostolado da Oração é o exercito de oração do Santo Padre, o Coração de 
Jesus nos abençoa, pois é n’Ele que depositamos nossa confiança.

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 17/08 – 5ª feira

ROSANGELA BERNARDI SINICO

Mogi Guaçu
Praça Padre Armani, 45
Fone/Fax 3861-0334

Mogi Guaçu
Praça Padre Armani, 45

Fone/Fax 3861-0334
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O poderoso general francês Napo-
leão Bonaparte, que se tornou impe-
rador da França, via em Nossa Senho-
ra uma espécie de “rival” por causa 
da… sua data de nascimento!

Napoleão nasceu no dia 15 de agos-
to de 1769, dia em que a Igreja celebra 
a Assunção de Nossa Senhora. Mesmo 
quando adulto, o general se incomo-
dava por ter que “dividir” a sua festa de 
aniversário com a celebração do dia em 
que Nossa Senhora foi levada ao céu.

E a irritação do general ainda pio-
rava: é que, no dia da Assunção de 
Maria, também se celebra, na França, 
o “voto de Luís XIII”: este rei tinha emi-
tido, em 15 de agosto de 1637, um 
decreto solene que colocava a nação 
francesa sob a explícita proteção da 
Mãe de Deus!

O que muito bem poderia lhe dar 
orgulho e serenidade o incomodava. 
Para Napoleão, a França talvez deves-
se contar apenas com ele, o invencí-
vel, o genial, o poderoso imperador…

Para completar, a Igreja lia, no dia 
15 de agosto, a célebre passagem bí-
blica do Magnificat:

“[Deus] Derrubou os poderosos de 
seus tronos e exaltou os humildes”.

Todo aniversário de Napoleão era 
“arruinado”, assim, pela lembrança 
exposta por Nossa Senhora de que 
“Deus dispersa os soberbos nos pen-
samentos dos seus corações”!

Foi então que Napoleão teve a ideia 
de lançar um decreto, em 19 de fe-
vereiro de 1806, abolindo a festa da 
Assunção e substituindo-a pela festa 
de… São Napoleão!

O Papa Pio VII protestou, é claro, 
declarando que é “inadmissível que o 
poder civil substitua o culto a Nossa 
Senhora Assunta ao Céu pelo culto de 
um santo inexistente, com intolerável 
interferência do poder temporal no 
espiritual”.

Napoleão, porém, não ouviu nin-
guém.

E como acabou Napoleão? Todos 
sabemos.

“Deus derrubou os poderosos de 
seus tronos e exaltou os humildes”.

E quanto a Maria? Depois da abdica-
ção do imperador, em março de 1814, 
a França lhe devolveu a solenidade da 
Assunção.

Afinal: “Deus olhou para a humilda-
de da sua serva. Desde agora e para 
sempre, todas as gerações me chama-
rão bem-aventurada, pois o Poderoso 
fez em mim grandes coisas. Santo é o 
Seu nome”.

Fonte: Aleteia
Pesquisa: Selma 

Fique por Dentro
Deus “derrubou os poderosos de seus tronos”

7

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

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

Loja 2 - Buriti Shopping



Pai é aquele que carrega em seu cora-
ção a missão de ser forte mesmo conhe-
cendo a sua fraqueza; é aquele que mos-
tra a ternura apesar de nem sempre ser 
compreendido; é ser a segurança apesar 
das próprias inseguranças.

Pai é uma figura importante no cená-
rio de nossa história: é o nosso último 
recurso, é nosso pronto socorro, nosso 
protetor e o nosso maior defensor.

Pai é aquele que educa os filhos para 
compreenderem aqui na terra as feições amorosas do Pai Nosso que está nos 
céus e que deseja habitar em nosso coração.

Pai, tua missão é insubstituível, tua presença essencial e teu afeto é medicinal.
Nossa sincera e singela gratidão àqueles que aqui na terra nos mostram as 

feições paternas de Deus! Feliz “Dia dos Pais”!
Pe. João Paulo
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Terço Luminoso
No dia 30 de junho, em homenagem a São Pedro, rezamos o terço luminoso 

com a participação das crianças da catequese. Para dar início ao período de 
férias houve também uma confraternização na praça com as famílias, onde 
as crianças e os catequistas dançaram a “Quadrilha da Salvação”. Foi uma bela 
festa! Viva São Pedro e as nossas crianças!!

Geneci

Entrega do Escapulário
Com muita alegria comemoramos no último dia 16 de julho, o dia de Nossa 

Senhora do Carmo. Na aparição de Nossa Senhora do Carmo a São Simão, 
um dos mais piedosos carmelitas, Ela entregou lhe o Escapulário, que passou 
a ser utilizado por todos os carmelitas. O Escapulário é um sinal sagrado e 
significa proteção. E foi nessa Fé que os crismandos da nossa Paróquia, na 
missa das 9h30, receberam das mãos do nosso pároco, padre Joao Paulo,  um 
Escapulário. 

Que nossa Senhora do Carmo, nossa Mãe Santíssima, esteja sempre a nossa 
frente nos abençoando, protegendo e intercedendo a Deus por nós nesta 
caminhada até a Confirmação do Batismo, o Crisma e em todos os dias da 
nossa vida.                                                                                                                       Adilson

Formação para Catequistas 
Nós, catequistas da Paróquia Imaculada Conceição juntamente com nosso 

Pároco, Pe. João Paulo, durante os dias de 10 à 12 de julho estivemos partici-
pando da Formação para Catequistas; onde aprofundamos os ensinamentos 
do documento da CNBB 107 - “Iniciação Á Vida Cristã”.

No 1º Dia (10/07/2017) – Pe. João Paulo nos explicou os conceitos “QUERIG-
MA” – Igreja Missionária, que anuncia Jesus Cristo, que é o centro de tudo na 
nossa vida.

“Mistagogia”  – pedagogia do mistério de Deus. A Eucaristia que se trans-
forma no corpo de Cristo. A celebração, a oração, a contemplação, leitura 
orante da Palavra de Deus.

Encerramos nosso 1º Dia com uma agradável confraternização.
Néia

NOTICIAS DA CATEQUESE

Aos pais com carinho
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Missa da Família
Quarto sábado de julho, Missa da Família, momento que rezamos por todas 

as famílias para que sejam abençoadas e com coragem lutem por um mundo de 
amor e de esperança.

Que alegria ser sorteado para hospedar a imagem da Sagrada Família por um 
mês e uma alegria maior ser sorteado novamente, desta vez com um presente de 
outra imagem da Sagrada Familia. Foi isso que aconteceu comigo e minha esposa 
nesta celebração. A emoção foi muito grande, mas nos sentimos muito agradecidos.

Convidamos você, também a ter este sentimento, e participar desta missa, todo 
mês.

Celso e Lurdinha

Terço dos Não Nascidos
No dia 31 de julho, a consagrada Angelina iniciou na Igreja Matriz o “Terço 

para os não nascidos”, esse terço teve início nos anos de 1997 por uma ameri-
cana que teve visões e a aparição de Nossa Senhora que pede a ela que reze 
para os bebês não nascidos.

Em 2001 foi feito o terço próprio para as orações, as contas são em formato 
de lágrimas e dentro dessas lágrimas tem os bebezinhos dentro.

Venha rezar conosco na Igreja Matriz no dia 28 de agosto as 15h.
Angelina

O Terço dos Homens
O terço dos homens é a oportunidade do encontro, nosso encontro com 

Deus por intermédio de Maria, nosso encontro com os amigos que Deus nos 
presenteou.

O terço dos homens é o momento de reflexão partilhamos e nos alimenta-
mos da palavra do Senhor.

Esse encontro que temos toda segunda-feira no terço dos homens nos for-
talece em nossa lida cotidiana, na correria da vida que temos.

Encontrar um tempo para nos dedicar ao terço é sinal de fé e esperança por 
uma vida melhor e por uma sociedade mais justa e esperançosa.

Convidamos a todos a participarem conosco, venham ao encontro de Jesus 
Cristo que te ama e está de braços abertos a te esperar e Maria nos mostra o 
caminho para seguir seu filho Jesus Cristo.

Hélio Domingues e Antônio Cordeiro da Silva   

A mais bela das vocações é aquela que se pode colocar tudo em favor do 
outro, é morrer para os próprios desejos e ajudar a todos a alcançar os seus. 
Essa vocação tem que vir de dentro do coração e ser despertada pelo sussurro 
de Deus.

Jesus convida Homens especiais para o sacerdócio, que assumam a grande 
responsabilidade de cuidar e auxiliar as almas a encontrar o Caminho da Vida.

Se pudesse comparar diria que são jardineiros dedicados que Deus esco-
lheu para cuidar de seus jardins, tem que adubar, podar, regar, estaquear e 
muito mais para que as flores fiquem lindas.

O Senhor é muito bom para conosco, pois nos deu o Padre João Paulo e o 
Padre Sebastião para cuidar desse jardim. 

Heitor José Ferreira 

NOTICIAS DA PARÓQUIA

Padre - Presbítero

• 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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1º Ter 19h30 – CPP

04 Sex São João Maria Vianney, Dia do Padre

  13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

05 Sáb 8h – Missa com a Irmandade da Imaculada

  20h30 – Casamento na Matriz 

06 Dom Trans�guração do Senhor 

  19h – Missa e Entrega da Imagem de Nª. Sª. da Imaculada para visita as  

  Comunidades na Matriz 

07 Seg 19h30 – Reunião com Catequistas 

08 Ter 19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade 

  Conceição

10 Qui São Lourenço

11 Sex 19h30 – Encontro com a Pastoral Familiar 

12  Sáb 9h – Reunião Conselho Econômico

13 Dom Dia dos Pais - 8h Missa pelos pais falecidos - Cemitério Praça da Bíblia

  19h30 – Abertura da Semana da Família, entrega da Imagem da 

  Imaculada para as Comunidades

14 Seg 19h30 – Semana da Família na Matriz 

15 Ter 19h30 – Semana da Família na Matriz 

  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade 

  Cristo Redentor 

16 Qua 19h30 – Semana da Família na Matriz 

17 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz

  19h30 – Semana da Família na Matriz 

18 Sex 19h30 – Semana da Família na Matriz 

19 Sáb 10h – Encontro com Coroinhas 

  19h – Missa de Encerramento da Semana da Família na Matriz 

20 Dom ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA

  Dia dos Consagrados

22 Ter 19h30 - Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade Mãe  

  Rainha

23 Qua Santa Rosa de Lima

24 Qui São Bartolomeu, Apóstolo

25 Sex 19h30 – Missa da Família da Forania Imaculada Conceição na Paróquia 

  S. Judas Tadeu

26 Sáb 17h – Casamento na Matriz 

27 Dom Dia do Catequista 

28 Seg Retiro do Clero

29 Ter 19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade  

  Espírito Santo

  Retiro do Clero

30 Qua Retiro do Clero

31 Qui Retiro do Clero

06/08

Trans�guração 
do Senhor 

Dn 7,9-10.13-14
Sl 96

2 Pd 1,16-19
Mt 17,1-9

13/08

XIX Dom. 
Tempo do 

Comum
1 Rs 19,9.11-13

Sl 84
Rm 9,1-5

Mt 14,22-33

20/08

XX Dom. 
Tempo Comum

Ap 11,19 
12,1.3-6ª

Sl 44
1 Cor 15,20-27

Lc 1,39-56

27/08

XXI Dom. 
Tempo Comum

Is 22, 19-23
Sl 137

Rm 11,33-36
Mt 16,13-20


