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Viva a Mãe de Deus e Nossa!
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1º Dom Santa Teresinha do Menino Jesus

02 Seg Santos Anjos da Guarda 

  19h30 – Reunião com Catequistas 

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

  São João Evangelista 

04 Qua São Francisco de Assis 

05 Qui São Benedito

07 Sáb 9h – Con�ssão para as Crianças da Catequese – 1ª Eucaristia

  17h – Casamento na Matriz  

08 Dom 9h30 – Renovação das Promessas Batismais (Fase da 1ª Comunhão) 

10 Ter 14h – Visita na Santa Casa

  16h – Missa na Santa Casa

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

  Nª. Sª. de Fátima 

12 Qui NOSSA SENHORA APARECIDA, Padroeira do Brasil
  300 Anos de Aparecida - 7h Missa na Matriz
  9h30 – 1ª Eucaristia com as crianças da Catequese na Matriz 

  19h30 - Missa Solene de Nossa Senhora na Matriz

13 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

  19h30 – Encontro com a Pastoral Familiar 

14 Sáb Aniversário Natalício de D. Vilar 

  9h – Reunião Conselho Econômico

  17h e 20h30  – Casamentos na Matriz 

15 Dom Santa Tereza D’Ávila – Dia do Professor

16 Seg Santa Edwiges 

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

  São Judas Tadeu

18 Qua São Lucas, Evangelista – Dia do Médico

19 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz

20 Sex 16h30 – Encontro com Consagradas

21 Sáb 10h – Encontro com Coroinhas 

22 Dom São João Paulo II

24 Ter Santo Antonio Maria Claret

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

  Sagrada Família

25 Qua Santo Antonio de Sant’Ana Galvão

26 Qui 19h30 – Encontro com Hostiários, Ministros, Equipe de Liturgia e 

  Cantores

27 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia Santa Tereza 

28 Sáb São Simão e Judas Tadeu, Apóstolos

  20h30 – Casamentos na Matriz  

30 Seg 15h - Terço dos Não Nacidos na Matriz

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

  São José

1º/10 
XXVI Dom. do 

Tempo Comum

Ez 18,25-28
Sl 24

Fl 2,1-11
Mt 21,28-32

08/10
XXVII Dom. do 
Tempo Comum

Is 5,1-7
Sl 79

Fl 4,6-9
Mt 21,33-43

22/10
XXIX Dom. 

Tempo Comum

Is 45,1.4-6
Sl 95

1 Ts 1,1-5
Mt 22,15-21

29/10
XXX Dom. do 

Tempo Comum

Ex 22,20-26
Sl 17

1 Ts 1,5-10
Mt 22,34-40

15/10
XXVIII Dom. do 
Tempo Comum

Is 25,6-10
Sl 22

Fl 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14
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Um sinal na curva do rio

Dizem que em curva de rio algumas 
coisas se encalham e por isso são 
encontradas mais facilmente; outros 
dizem que curva de rio guarda um mis-
tério. Já ouvi muitas histórias de rios e 
de pescadores com suas particularida-
des, sagas incríveis e também muitos 
dramas e superações. Para quem tira o 
sustento da pesca, não encontrar 
nenhum peixe para contar a história 
pode ser sinônimo de fracasso, para 
não dizer tragédia.

Nas águas do rio Paraíba, o que 
poderia se tornar um grande desastre 
se mostrou prodígio da intercessão 
materna quando, há trezentos anos os 
pescadores encontraram uma imagem 
da Senhora da Conceição e aquela situ-
ação dramática se torna uma ocasião 
de concreta esperança, de fé perseve-
rante e de comprovada solidariedade. A 
história que o Brasil e o mundo conhe-
cem daquela milagrosa pesca mostra a 
todas as pessoas de boa vontade e que 
buscam a Deus de coração sincero que 
o amor sempre vence o mal. Naquelas 
redes de trezentos anos atrás, um corpo 
de imagem e depois a sua cabeça reve-
lam um grande e misterioso amor de 
mãe por todos os seus filhos, principal-
mente os mais sofredores. 

A imagem que “apareceu” ensina que 
a Virgem Maria é a mãe que “acode” os 
seus filhos que constantemente lhe 
pedem intercessão “agora e na hora da 
nossa morte”, que pedem o seu afeto e 
colo de mãe para enfrentar a dureza 
das estradas da vida nas quais sabemos 
por experiência que nossa mãe jamais 
nos abandona. Todos nós, todos os dias 
invocamos o auxílio da “nossa Senhora”, 
“nossa Mãe”, “nossa”! Quantas vezes 
repetimos ao longo do dia estas expres-
sões que nos remetem à Virgem Mae de 
nosso Deus e Senhor Jesus Cristo; até os 
não católicos repetem essa frase e 
todas as pessoas, até mesmo incons-
cientemente chamam a “mãe” nas horas 
de dificuldades. Os pescadores do rio 
Paraíba invocaram a sua proteção e 
sentiram sua intercessão materna.

A senhora que apareceu nas águas 
do Paraíba é Maria, a nossa mãe que 

nos ensina a confiança em Deus; é a 
mulher que encarna a solidariedade 
com os sofredores e se torna a padroei-
ra, a protetora de nossa Nação indican-
do o temor a Deus como modo de 
enfrentar e vencer as adversidades de 
cada dia. É ela a mãe que nos educa na 
fé, é a mulher que não se aliena da rea-
lidade e nem foge da sua identidade 
criada com o homem à imagem e 
semelhança de Deus e a quem pode-
mos recorrer em nossas dificuldades. 

Maria, mãe de nosso Deus, cuja ima-
gem foi encontrada nas aguas do rio 
Paraíba é figura da mulher que vive a 
sua vocação à maternidade e, sendo a 
Mãe do nosso Redentor nos estimula a 
viver uma fé ativa, geradora de espe-
rança, capaz de unir as pessoas em tor-
no do Evangelho para reconstruir a 
sociedade brasileira que está em ruínas 
por tanta corrupção e falta de modos 
por parte da classe política em geral e 
pela esperteza dos que desejam o 
poder a qualquer custo. Maria de Apa-
recida é nosso socorro, auxílio nesta 
vida e certeza da vida eterna; por isso 
muitíssimos brasileiros acorrem ao San-
tuário Nacional para celebrar a fé em 
Deus e o carinho de nossa Mãe. Quan-
tos relatos de milagres acontecidos gra-
ças à intercessão de nossa Senhora, 
quanto carinho materno podemos 
comprovar.

 A imagem de nossa Senhora nos 
lembra o rosto amável de toda mãe que 
se preocupa, zela, cuida, ampara e 
intercede em favor de seus filhos, de 
todos eles, inclusive os mais distantes. E 
mãe sempre espera pelos filhos, não 
descansa enquanto não damos notícia. 
Já cantava Adoniran Barbosa:- “minha 
Mãe não dorme enquanto eu não che-
gar...” E o santuário como casa da mãe, é 
nossa casa onde a Mãe sempre nos 
espera.

 Alegremos com a celebração deste 
grande sinal na curva do rio Paraíba, da 
presença e do carinho de nossa mãe 
que protege e guia o povo brasileiro 
para “fazer tudo o que Jesus nos diz”! 
(cf. Jo 2,1-11)

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Comunidade Frei Galvão
O dia 12 de setembro foi de festa e alegria para os fiéis da comunidade Frei Galvão, 

que se reuniram na residência do Sr. José Carlos Camatari para receberem a imagem de 
Nossa Senhora da Imaculda Conceição, a padroeira de nossa cidade.

A nossa Mãe, Maria Santíssima, está peregrinando nas comunidade da nossa paró-
quia em preparação à sua grandiosa festa, em 08 de dezembro.

Padre Sebastião presidiu a celebração da Santa Missa e nos presenteou com uma 
bela homilia, nos falou sobre a importância da Oração em nossa vida.

Assim como está no evangelho: que Jesus passou a noite em oração a Deus e, de 
manhã escolheu os doze apóstolos, nós também precisamos orar a Deus para tomar-
mos decisões corretas. A oração nos aproxima mais de Jesus e nos leva à humildade e 
a perseverança.

Encerramos a festiva reunião com um ágape.                                                                 Mary

Comunidade João Paulo I
Por ocasião da visita peregrina da Imagem de nossa padroeira, Nossa Senhora Ima-

culada Conceição, foi celebrada na Comunidade João Paulo I, no Salão São Matheus, 
a Santa Missa em seu louvor. Conduzida pelos fiéis da Comunidade de Santo Antonio 
de Santana Galvão, nossa Mãe Maria,  foi recepcionada calorosamente por todos . Para 
a celebração da Santa Missa pudemos contar com a presença do nosso querido Padre 
Sebastião que em sua homilia, ressaltou que nós como Igreja, devemos ir ao encontro 
dos que sofrem,  daqueles que estão em situação de extrema necessidade, pois é nossa 
missão dar exemplo de solidariedade , conforme Jesus nos ensinou a promover a vida, 
para que todos a tenham de forma plena e abundante. Após a missa, para finalizar a 
noite festiva, em que nossa comunidade acolheu a nossa Mãe Santíssima, houve a cos-
tumeira confraternização.                                                                                                              Tereza

Comunidade S. João XXIII 
No dia 26 de Setembro a comunida-

de S.João XXIII recebeu com alegria e 
devoção a Imagem de Nª. Sª. Imaculada 
Conceição com a celebração da Santa 
Missa presidida pelo Padre João Paulo 
que refletiu sobre o evangelho do dia e 
convidou-nos a celebrar com alegria o 
Ano Mariano e a ouvir, acolher e praticar 
a Palavra do Senhor.

Cidinha Francato

Missa e Visita da Imagem da 
Padroeira nas Comunidades
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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
24/09

Lorenzo Lúcio Contessoto
Alícia Silva Vioto

Ana Lívia Kindler de Carvalho da Silva
Maria Cecília Flausino Dainesi Rosa

Heloísa de Oliveira Bueno
Miguel Felipe Cardozo

Miguel Fagundes de Azevedo
Alice de Moraes Berni

02/09
Luís Fernando Compri

Jéssica Fernanda Gomes
09/09

Gabriel Mateus de Oliveira Fernandes
Priscila Aparecida Teixeira

16/09
Michel Tiago Rodrigues

Marcela Dearo
22/09

Ícaro Roger de Moraes
Larissa Hebelin Indalécio 

Nossos irmãos mais novos

“Nossa primeira missão é amar e fazer amar o Sagrado Coração de Jesus”
Quando Nossa Senhora visita Santa Isabel ela levava Jesus em seu puríssimo 

seio, a devoção e culto ao Sagrado Coração é parte desse mistério, pois o Cora-
ção do Filho batia no ritmo do Coração da mãe, o que nos leva a acreditar que a 
Visitação é obra do Coração de Jesus e de Maria.

Devemos ter conhecimento que tanto o Apostolado da Oração quanto o mo-
vimento Eucarístico Jovem nasceram de um impulso missionário. A Igreja vem 
nos ajudando a tomar consciência de que a missão é de todos nós. Cada cristão 
é responsável por testemunhar a Boa Nova de Cristo neste mundo. É preciso 
sustentar a missão que é de todos nós. É preciso sustentar a missão, é preciso 
fazer algo pela paz, é preciso manter o coração sempre unido a Cristo. É a oração 
o alimento cotidiano necessário para manter meu coração e meu ser conecta-
dos com Deus, com as pessoas, com o cosmos e comigo mesmo. É a oração que 
nos conduz à proximidade com o Senhor. A grande novidade do Apostolado 
da Oração, na sua raiz, foi ajudar as pessoas a reconhecerem-se missionárias no 
seu lugar.

Eu não preciso sair, ir longe, para ser missionário, através do oferecimento di-
ário, da avaliação do coração e rezando as intenções do Papa, somos associados 
à grande Igreja e pelo compromisso simples, sobretudo na paróquia.

O Apostolado da Oração tem como núcleo da sua espiritualidade a consci-
ência da entrega de Jesus pelo mundo e, nesta entrega, aprende o seu modo 
de vida, isto é: oferecer-se, na oração e na ação àquilo que Deus pede tem em 
cada momento do dia, disponibilizando-se a ser nas próprias circunstâncias, um 
instrumento ao serviço da missão que Jesus quer continuar a realizar no mundo. 
Devemos saber que é na primeira sexta-feira do mês o dia com todo o Apos-
tolado da Oração se confirma como grande família de oração e ação a serviço 
do mundo e da missão da Igreja. Jesus nos ensina que a verdadeira missão é 
estar próximo, é ajudar e dar testemunho às realidades, é ser sal e ser luz para 
o próximo.

1ª Sexta-feira do Mês – 14h – Reunião do AO com o diretor espiritual, Pe. João 
Paulo na Sacristia da Matriz.

Dia 15/10 (Quinta-feira) 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz.
Rosangela

Ser Apostolado da Oração
é ser MISSIONÁRIO

Missa da Pastoral da Saúde

Nós, da Pastoral da Saúde, nos reunimos no último dia 12 de setembro na 
Santa Casa de Misericórdia de Mogi Guaçu, para a visita aos nossos irmãos 
enfermos que la se encontravam, levando a eles uma palavra de conforto, es-
perança e fé.

Terminada a visita, rezamos o terço e fomos agraciados com a presença do 
Frei Paulo Mello que nos honrou com a celebração da Santa Missa.

Frei Paulo com muita humildade e carinho nos explicou a importância da-
quela data (12 de setembro) dedicada ao Santíssimo nome de Maria. Refletiu 
sobre a importância de Nossa Senhora, Mãe de Jesus e nossa mãe, intercesso-
ra e medianeira junto ao seu filho misericordioso: “Fazei tudo o que Ele vos dis-
ser”. Após as leituras bíblicas, Frei Paulo partilhou a Santa Palavra com todos 
os presentes, ocasião em que reforçou a necessidade de lermos e relermos 
sempre a palavra de Deus e ficarmos atentos ao que Deus nos quer falar.

A Pastoral da Saúde, agradece a presença de todos na visita e convida toda 
a comunidade para experimentar a presença de Jesus misericordioso no rosto 
de cada irmão enfermo, participando conosco muita alegria e oração, toda 2ª 
terça-feira de cada mês as 14h na Santa Casa.

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

História do Santuário Nacional
Em 1980, a Basílica Nova, maior Santuário mariano do mundo, foi consa-

grada pelo Papa João Paulo II, que lhe outorgou o título de Basílica Menor. 
Em 1983, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil – CNBB – declarou, 
oficialmente, a Basílica de Aparecida como Santuário Nacional.

Hoje, o Santuário é um grande centro evangelizador, confiado ao zelo 
apostólico dos Missionários Redentoristas desde 1894, responsáveis pela 
pastoral e pela administração, no atendimento aos romeiros e peregrinos 
que chegam de todas as partes do País e do exterior.

Três Papas visitaram o Santuário Nacional: João Paulo II, no ano de 1980, 
Papa Bento XVI, quando abriu a V Conferência Episcopal Latino-americana 
e do Caribe em maio de 2007 , e papa Francisco em 2013, por ocasião das 
atividades da Jornada Mundial da Juventude, realizada neste ano no Rio de 
Janeiro.

Durante o mês de outubro, particularmente no dia 12, dia de Nossa Se-
nhora Aparecida, pessoas de todos os recantos do Brasil visitam o Santuário 
Nacional, momento em que os olhos do mundo se voltam para acompanhar 
os festejos e a grande manifestação de fé do povo brasileiro.

O Santuário Nacional acolhe milhões de visitantes, anualmente. Com o 
lema ‘Acolher bem também é evangelizar’, trabalham no Santuário os mis-
sionários redentoristas, várias congregações religiosas femininas, centenas 
de voluntários e um grande número de funcionários que se dedicam a rece-
ber com qualidade os romeiros.

Além de toda a sua estrutura de acolhimento, acessibilidade e investi-
mentos em comunicação, o Santuário Nacional atua na área da ação social. 
O número de beneficiados pelas parcerias e projetos atinge milhares de 
pessoas, entre crianças, adolescentes, idosos e portadores de necessidades 
especiais.

O Santuário de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, o maior Santuário 
no mundo dedicado a Maria, Mãe de Deus, localiza-se no Vale do Paraíba, no 
eixo Rio – São Paulo, e entre as duas cidades mais importantes do País, São 
Paulo e Rio de Janeiro. Por esse vale corre um rio de nome Paraíba, que foi 
palco do aparecimento da devoção que une todo o Brasil.

A pedra fundamental da Basílica Nova foi lançada em 10 de setembro de 
1946, mas o início efetivo da construção ocorreu em 11 de novembro de 
1955. A primeira missa no local aconteceu no dia 11 de setembro de 1946 e 
o primeiro atendimento aos romeiros em 21 de junho de 1959.

As atividades religiosas no Santuário, em definitivo, passaram a ser reali-
zadas a partir do dia 03 de outubro de 1982, quando aconteceu a translada-
ção da Imagem Milagrosa da Antiga Basílica para a Basílica Nova.

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 Santuário Nacional de Apareci-
da ou Santuário Nacional de Nossa 
Senhora da Conceição Aparecida fica 
na cidade de Aparecida, região do 
Vale do Paraíba, a 188 quilômetros 

da cidade de São Paulo. Importante: 
o nome da cidade é Aparecida, não 
Aparecida do Norte.

A Basílica de Nossa Senhora Apa-
recida é o segundo maior templo 

católico do mundo, fi-
cando atrás apenas da 
Basílica de São Pedro, 
no Vaticano. É tam-
bém o quarto templo 
mariano mais visitado 
do mundo.

O maior movimen-
to num só dia foi em 
14 de novembro de 2 
010, quando o Santu-
ário recebeu 245 mil 
visitantes.

O recorde de mo-
vimento no dia da 
Padroeira – 12 de ou-
tubro – foi em 1 996, 
com 215 mil romeiros.

O recorde anual de 
visitantes ocorreu em 
2 012, quando o San-
tuário recebeu a visita 

de 11 milhões de pessoas.
Os meses de maior movimento em 

Aparecida são setembro, outubro e 
dezembro.

Aparecida é a segunda cidade do 
Brasil que mais recebe visitantes, 
perdendo apenas para a capital pau-
lista (lembrando que São Paulo foi 
visitada por 11,7 milhões de pessoas 
em 2010).

O estacionamento do Santuário 
possui vagas para 2 mil ônibus e 3 
mil automóveis de passeio.

O Centro de Apoio ao Romeiro 
possui em seus 8,2 mil metros qua-
drados com 300 lojas, 22 restauran-
tes e 36 quiosques.

A primeira capela em homena-
gem a Nossa Senhora Aparecida foi 
erguida em 26 de julho de 1 745. A 
basílica velha foi inaugurada em 8 de 
dezembro de 1 888. A nova basílica 
começou a ser construída em 1 955, 
sendo sagrada pelo então papa João 
Paulo II em 4 de julho de 1 980.

Nossa Senhora da Conceição Apa-
recida, foi proclamada Padroeira do 
Brasil em 16 de julho de 1 930.

A imagem de Nossa Senhora Apa-
recida já foi destruída por um visi-
tante. O caso ocorreu em 15 de maio 
de 1 978. A imagem foi recolhida e 
reconstruída pedacinho por pedaci-
nho.

A parafina das velas acesas na Sala 
das Velas é quase toda recolhida e 
reciclada.

Poucas pessoas sabem, mas o San-
tuário possui um museu dedicado a 
Nossa Senhora Aparecida com relí-
quias da santa.

O Santuário possui ainda rádio, 
emissora de TV, editora e jornal. Pu-
blica também uma revista dirigida 
aos peregrinos.

Pesquisa: Selma
Fonte: www.maiscuriosidades.com.br 

Fique por Dentro
15 DADOS CURIOSOS SOBRE O SANTUÁRIO DE APARECIDA

7

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

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

Loja 2 - Buriti Shopping

ANUNCIE AQUI



8

     Paróquia Imaculada Conceição // Outubro 2017

Mundo Melhor

Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

ENCONTRO COM PAIS DA CATEQUESE
Sábado 16 de setembro nós catequistas, juntamente com o Padre João Paulo, 

nos reunimos na igreja para mais um encontro com os pais das crianças da ca-
tequese. Neste encontro o nosso pároco falou um pouco a sobre a educação e 
o respeito que devemos ter para com o nossos irmãos e do papel que a família 
exerce na transmissão destes valores aos seus filhos. Palavras como:  “Bom dia”,” 
Obrigada”, “por favor”, dentre outras devem ser usadas em nosso dia a dia para 
que se tornem habituais ao nosso vocabulário. Este é um excelente ponto de par-
tida para que aprendamos a amar nossos irmãos. Os encontros realizados com os 
pais, catequistas presididos pelo padre são parte da catequese; somos cristãos e 
vivemos em comunidade, é preciso que haja participação e comprometimento 
da parte de todos nós, este é um dos ensinamentos deixados por Jesus Cristo.

Catequista Shirley

RITO DA LUZ
No dia 24/09 domingo, na Missa das 9h30,  os crismandos  participaram do 

Rito da Luz. Neste Rito eles receberam das mãos do Padre João Paulo uma 
vela que foi acesa no Círio Pascal.

Padre João Paulo ressaltou que esta vela simboliza a Luz de Cristo na vida 
de cada um deles e que precisam manter acesa essa Luz para que possam 
caminhar sempre iluminados pelos ensinamentos de Jesus.

Catequista Cássia

NOTICIAS DA CATEQUESE
Beata Alexandrina 

Maria da Costa - 13/10

Beata Alexandrina teve experiências 
místicas cada vez mais fortes e alimen-
tou-se unicamente da Eucaristia por 
mais de treze anos.

Alexandrina Maria nasceu em Balasar, 
Portugal, em 30 de março de 1904, sen-
do batizada em abril do mesmo ano no 
Sábado Santo. Foi educada cristãmente 
por sua mãe junto com uma irmã e fez 
sua 1ª Comunhão e crisma em 1912. 

Aos nove anos começou a trabalhar 
no campo e por ser fisicamente robusta, 
seu trabalho era equiparado ao dos ho-
mens tendo o mesmo salário.

Dotada de temperamento feliz e co-
municativo, era muito querida pelas co-
legas. Aos 12 anos uma grave infecção 
tifoide que quase a matou e abalou sua 
saúde para sempre.  

Aos 14 anos aconteceu um fato que 
seria decisivo para sua vida. Era um Sá-
bado Santo de 1918, e Alexandrina, sua 
irmã e uma colega estavam costuran-
do quando perceberam que 3 homens 
forçavam a porta da sala que estava 
fechada e tanto forçaram que consegui-
ram entrar. Alexandrina não hesitou em 
jogar-se pela janela para fugir dos ho-
mens que ameaçavam a sua pureza. As 
consequências foram terríveis, mas não 
imediatas; depois de alguns anos, ela 
foi obrigada a ficar em cama por causa 

de uma paralisia que foi agravando-se 
durante os trinta anos que lhe restou de 
vida. 

Ela não se desesperou e abandonou-
-se nas mãos de Jesus com essas pala-
vras: “Jesus, Tu és prisioneiro no taber-
náculo como eu sou na minha cama, 
assim fazemos companhia um ao outro”. 
Em seguida começou a ter experiências 
místicas cada vez mais fortes que come-
çaram numa sexta-feira de 1938 e termi-
naram em março de 1942. Experimen-
tou 182 vezes, todas as sextas-feiras, os 
sofrimentos da Paixão e desde 1942 até 
o dia da sua morte, Alexandrina alimen-
tou-se unicamente da Eucaristia por 
mais de treze anos.

Depois dos dez longos anos de parali-
sia, em julho de 1935 Jesus apareceu-lhe 
e disse: “Eu te coloquei no mundo para 
que vivas somente de Mim, para teste-
munhar ao mundo o valor da Eucaris-
tia(…) A cadeia mais forte que acorrenta 
as almas a Satanás é a carne, é a impure-
za. Nunca se viu antes uma expansão de 
vícios, de maldades e crimes como hoje! 
Nunca se pecou tanto(…) A Eucaristia, o 
meu Corpo e o Meu Sangue! A Eucaris-
tia: eis a salvação do mundo”.

Também a Virgem Maria apareceu-
-lhe em setembro de 1949 com um ter-
ço na mão, dizendo: “O mundo agoniza 
e morre no pecado. Quero oração, que-
ro penitência. Protege com o meu terço 
aos que amas e a todo o mundo”. No dia 
13 de outubro de 1955, aniversário da 
última aparição de Nossa Senhora de 
Fátima, Alexandrina exclamou: “Sou feliz 
porque vou ao Céu”. Nesse mesmo dia 
expirou.

Conhecida como a “Santinha de Ba-
lasar”, Alexandrina foi beatificada pelo 
Papa João Paulo II, a 25 de Abril de 2004 
na praça São Pedro no Vaticano. A cura 
milagrosa de uma devota emigrada na 
França serviu para concluir o seu proces-
so de Beatificação. Balasar é, atualmen-
te, o segundo local de maior peregrina-
ção em Portugal.

Maria Angela Vedovello

ANUNCIE AQUI
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Terço dos Homens 
O terço dos homens é um exemplo de fé e devoção. A missão do terço dos 

homens é recuperar para junto da igreja cristã os homens de todas as idades, 
a presença masculina é muito importante para formação da família e de uma 
sociedade cristã.

Com a meditação do mistério redentor, também lembramos Maria de Naza-
ré, nossa Mãe que assumiu a maternidade divina fazendo a vontade de Deus, 
dando-nos o salvador, e foi desse jeito que o nosso pai escolheu para nos dar 
seu único filho. O terço dos homens da nossa paróquia caminha junto com 
a comunidade eclesial, contamos sempre com nossos padres em nossos en-
contros, toda segunda feira às 19h30 na Matriz Imaculada Conceição. Além de 
rezarmos o terço, fazemos a leitura do evangelho com a reflexão da palavra.

Convidamos todos os homens da nossa comunidade a participar conosco 
neste ano de fé e de amor pela Igreja de Cristo.

Pedro Camatari

Missa da Família
A unidade e a solidez das famílias ajudam a sociedade a respirar os valores 

humanos autênticos e a abrir-se ao Evangelho, a missa da família celebrada na 
nossa paróquia todo 4° sábado de cada mês, visa auxiliar as famílias na busca 
por essa unidade e solidez. Neste dia 24/09 o casal Alex e Viviane recebeu das 
mãos do padre Sebastião a imagem da Sagrada Família de Nazaré para hos-
peda-la até o próximo mês. Participe com sua família desta bonita celebração, 
dia 28/10 (Sábado) as 19h na Igreja Matriz.

Geneci   

Trav. Tristão Ferreira dos Santos, 26 - Centro
Fones: (19) 3831.5522 / (19) 9 8877.1906
www.universocatolico.webnode.com.br

Parabéns Associação Comunitária Mundo Melhor 
Setembro é o mês de aniversário da Associação Comunitária Mundo Me-

lhor e neste ano comemoramos 20 anos das atividades voltadas para o aten-
dimento de crianças e adolescentes de 06 a 15 anos e suas famílias. Nosso 
objetivo é fortalecer os vínculos familiares, incentivar a socialização e a con-
vivência comunitária, e para festejar nos reunimos para um delicioso almoço 
de confraternização. Desejamos que o nosso trabalho continue contribuindo 
para uma sociedade melhor.

Ana Cláudia e Daniela 

Curso Bíblico
“No mês de setembro nossa paróquia em comemoração ao mês da Bíblia, 

realizou um encontro de estudo bíblico com o tema “Anunciar o Evangelho e 
doar a própria vida”, um estudo sobre a Primeira Carta de São Paulo aos Tessa-
lonicenses. Conduzido pelo Padre João Paulo, a cada dia meditou-se sobre um 
capítulo, que levou o grupo a compartilhar seus entendimentos sobre a im-
portância de anunciar o Evangelho, as dificuldades, a perseverança em meio 
as tribulações, que o testemunho e a prática da fé só cresce se for realizado em 
comunidade. Que nós Cristãos  devemos seguir o exemplo de Paulo, tornando 
nos modelos de fidelidade para com Deus, de dedicar a anunciar o Evangelho 
com o coração, de servir a Deus de acordo com a verdade, de não desanimar 
diante das dificuldades pois não é fácil o trabalho de Evangelizar.

Devemos preparar o solo, aduba-lo, plantar, regar e acompanhar o cresci-
mento da árvore, de suas flores e frutos para colher.”

Marcos e Mariluce - Pastoral Familiar

NOTICIAS DA PARÓQUIA
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Monitoramento
24 Horas

3861.6234

ALARMES
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1º Dom Santa Teresinha do Menino Jesus

02 Seg Santos Anjos da Guarda 

  19h30 – Reunião com Catequistas 

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

  São João Evangelista 

04 Qua São Francisco de Assis 

05 Qui São Benedito

07 Sáb 9h – Con�ssão para as Crianças da Catequese – 1ª Eucaristia

  17h – Casamento na Matriz  

08 Dom 9h30 – Renovação das Promessas Batismais (Fase da 1ª Comunhão) 

10 Ter 14h – Visita na Santa Casa

  16h – Missa na Santa Casa

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

  Nª. Sª. de Fátima 

12 Qui NOSSA SENHORA APARECIDA, Padroeira do Brasil
  300 Anos de Aparecida - 7h Missa na Matriz
  9h30 – 1ª Eucaristia com as crianças da Catequese na Matriz 

  19h30 - Missa Solene de Nossa Senhora na Matriz

13 Sex 13h30 – Reunião com o Apostolado da Oração 

  19h30 – Encontro com a Pastoral Familiar 

14 Sáb Aniversário Natalício de D. Vilar 

  9h – Reunião Conselho Econômico

  17h e 20h30  – Casamentos na Matriz 

15 Dom Santa Tereza D’Ávila – Dia do Professor

16 Seg Santa Edwiges 

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

  São Judas Tadeu

18 Qua São Lucas, Evangelista – Dia do Médico

19 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz

20 Sex 16h30 – Encontro com Consagradas

21 Sáb 10h – Encontro com Coroinhas 

22 Dom São João Paulo II

24 Ter Santo Antonio Maria Claret

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

  Sagrada Família

25 Qua Santo Antonio de Sant’Ana Galvão

26 Qui 19h30 – Encontro com Hostiários, Ministros, Equipe de Liturgia e 

  Cantores

27 Sex 8h – Oração das Laudes na Paróquia Santa Tereza 

28 Sáb São Simão e Judas Tadeu, Apóstolos

  20h30 – Casamentos na Matriz  

30 Seg 15h - Terço dos Não Nacidos na Matriz

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

  São José

1º/10 
XXVI Dom. do 

Tempo Comum

Ez 18,25-28
Sl 24

Fl 2,1-11
Mt 21,28-32

08/10
XXVII Dom. do 
Tempo Comum

Is 5,1-7
Sl 79

Fl 4,6-9
Mt 21,33-43

22/10
XXIX Dom. 

Tempo Comum

Is 45,1.4-6
Sl 95

1 Ts 1,1-5
Mt 22,15-21

29/10
XXX Dom. do 

Tempo Comum

Ex 22,20-26
Sl 17

1 Ts 1,5-10
Mt 22,34-40

15/10
XXVIII Dom. do 
Tempo Comum

Is 25,6-10
Sl 22

Fl 4,12-14.19-20
Mt 22,1-14


