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Bebendo na fonte
NOSSA SENHORA APARECIDA

 300 ANOS DE BÊNÇÃOS E GRAÇAS

A Igreja no Brasil esteve em festa! Por ocasião do Jubileu dos 300 anos do 
encontro da Imagem de Nossa Senhora da Conceição Aparecida.

Foram 10 noites de celebrações para coroar Nossa Senhora da Conceição 
Aparecida.

Maria, serva escolhida de Deus para ser a mãe do Redentor. Ela é para nós um 
modelo perfeito de vida cristã. Exemplo de força, entrega e misericórdia. Maria 
nos leva a Seu Filho, Jesus Cristo. 

Nossa paróquia se reuniu para momentos de devoção e fé, juntamente com 
os padres João Paulo e Sebastião rezando a novena e a Santa Missa. Encontros 
em que a Mãe Aparecida foi acolhida e consagrada com o ritual da incensação, 
elevando aos céus nossas orações. A Ela foram ofertadas flores como gesto de 
carinho e adoração.

Os temas da novena nos levaram a reanimar o nosso batismo; a doação da 
nossa vida a serviço de Cristo, que é misericórdia e compaixão para cada um 
de nós; o amor a Deus e aos nossos irmãos; bênçãos que o Senhor Deus nos faz 
alcançar através de sua Mãe.

Maria, que é Mãe, nos consola em nossas incertezas e nos fortalece com seu 
amor acolhedor. Sejamos como Maria, ao acolher nossos irmãos e partilhar o 
amor de Deus. Com Maria queremos percorrer longas estradas.

Mônica Pacci

“A História é a mestra da vida”, ensi-
na um antigo ditado lembrando-nos 
que o passado alicerça o presente e 
ilumina o caminho para construirmos 
o futuro. Assim, a História já vivida será 
permanente fonte para compreender-
mos os rumos que nos trouxeram até 
onde chegamos, um recurso que não 
se pode descartar se desejamos ser 
coerentes no tempo presente. Ignorar 
a História equivale a rejeitar a inteli-
gência humana que é pródiga e des-
lumbrante.

Preparando as celebrações da 
Padroeira de Mogi Guaçu, recorremos 
à História de nossa cidade que se 
desenvolveu nos seus inícios muito 
unida às atividades da Igreja aqui pre-
sente. Desde o século XVII já se tem 
conta da devoção à Nossa Senhora da 
Conceição nesse lugar banhado pelo 
rio “grande das cobras”; muitas pesso-
as contam dos milagres aqui ocorri-
dos e da proteção materna que há 
séculos se constata em nossa cidade. 
Das legendarias enchentes que se 
conta, um fato muito intrigante é que 
em nenhuma delas a Igreja Matriz foi 
inundada; enquanto se andava de 
barcos pela praça do Recanto, as 
águas não chegam na Igreja. Aliás, a 
própria Matriz de Mogi Guaçu foi 
construída de forma a desafiar a “tre-
na” de engenheiros e arquitetos, basta 
ver suas medidas e dimensões inter-
nas. Muita gente boa se dedicou ao 
serviço da Igreja e das pessoas que 
desde então formavam a comunidade 
guaçuana. Muitos eventos da história 
nos ensinam que “não basta dizer 
Senhor, Senhor” para participar do seu 
Reino.

O Apóstolo Tiago ensina que a “Fé 
sem obras, é morta” e, por isso, quan-
do constatou que a formação dos fiéis 
da comunidade era insuficiente, o 
padre José Armani abriu as portas da 
Igreja Matriz para que ali funcionasse 
uma escola com a intenção de trazer 
ao maior número de pessoas a instru-
ção elementar, o incentivo à leitura e a 
desacomodação social de forma que 
ninguém se sentisse excluído da 

ciranda das letras. Outro caso foi a 
ação social da Igreja que se preocupa 
com os que mais sofrem, ou seja, a 
Casa da Criança, o “Lar” da velhice e 
Casmoçu criados pelo padre Longino 
se tornaram um sinal de que o “pão de 
cada dia” precisa ser repartido com os 
que dele necessitam, desde o início da 
vida até seu final. Em ambos os casos 
as ações visavam as pessoas não 
importando seu credo.

Ao longo desses trezentos e poucos 
anos, e com esses dois exemplos den-
tre tantos que poderiam ser citados, 
podemos dizer que a devoção à Vir-
gem Imaculada leva o povo cristão 
católico a “fazer tudo o que Jesus diz”, 
ou seja, colocar em prática o amor 
generoso aos irmãos. A Virgem Maria 
corre apressadamente para servir sua 
parente, Izabel; ela se preocupa e 
intercede em favor dos noivos em 
Caná; ela proclama as maravilhas de 
Deus que “derruba os poderosos e ele-
va os humildes”, que “socorre os 
pobres e despede os ricos sem nada”; 
é Maria que nos impulsiona a viver a fé 
sem esmorecer, a ensinar a verdade 
do Evangelho às nossas crianças para 
que cresçam saudáveis e busquem o 
essencial para seu viver.

Hoje, com nossas comunidades e 
paróquias, a Igreja multiplica seu 
apostolado anunciando a Boa Nova 
do Evangelho, cuida para que nada 
nem ninguém diminua ou desrespei-
te a dignidade da vida dos filhos e 
filhas de Deus; em cada Eucaristia pro-
clama que todos somos irmãos e que 
unidos em Cristo poderemos mudar, 
melhorar e fazer a sociedade e o mun-
do serem diferente.

Celebremos com devoção nossa 
Padroeira, a nossa Mãe que nos ensina 
a viver a fé e a confiança em Jesus Cris-
to, o nosso Salvador. A Virgem Imacu-
lada nos proteja sempre e abençoe 
nossa cidade, nossas comunidades e 
nossas famílias.

 Salve Maria!

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

ANUNCIE AQUI
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Ana Paula Cassiano Francato
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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
22/10

Henzo Nini Ferrari
Isabela Vitória Cimadon

Mateus Zamariola Delfino
Murilo Chabregas Gonçalves 

Roberta Ortiz Rego
Valetina Dearo Sartori

07/10
Edson Franco da Rocha Júnior

Belisa Franco de Campos
14/10

Welton Henrique Rogato
Moara Ramos Ribeiro

José Adriano Garros da Silva
Kelly Cristina Ribeiro do Prado

28/10
Guilherme Zanaga 

Adrielle Carolinne de Oliveira Alves 

Nossos irmãos mais novos

A solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo (XXXIV Domingo 
do Tempo Comum), é marcada pelo encerramento do Tempo Litúrgico e o início 
do outro.

O Evangelho de São Mateus, escutamos preferencialmente nas celebrações 
da Palavra e da Eucaristia, durante o Ano Litúrgico A. 

A peculiaridade deste Evangelho de São Mateus são os cinco “sermões” que 
permeiam a narrativa da vida, morte e ressurreição de Jesus: Sermão da Monta-
nha, Sermão da Missão, Sermão das parábolas, Sermão da Comunidade e Ser-
mão Escatológico. Encerrando o Ano A, na Solenidade de Cristo Rei, a comuni-
dade eclesial entoa o Salmo 22, com fé e confiança: “O Senhor é o pastor que me 
conduz, não me falta, coisa alguma”. Com o propósito de nos conduzir para pas-
tagens verdejantes e para fontes de águas cristalinas, permitindo reparar nossas 
forças, Deus se revela como um pastor bom. As linhas desse Salmo mostram o 
consolo divino para o desamparo humano, elas testemunham a confiança do 
peregrino que se dispõe a caminhar, depositando a confiança no Senhor; mes-
mo que o dia escureça: “Ele guia o meu andar. Sem medo avançarei”.

Depois da solenidade de Nosso Senhor Jesus Cristo, Rei do Universo, começa 
o novo Ano Litúrgico B – Evangelho de São Marcos que organiza as diversas 
tradições a respeito de Jesus de Nazaré forma de uma narrativa simples: após 
batizado por João Batista, Jesus proclama a chegada do Reino de Deus, primei-
ro na região da Galiléia. Em seguida, Ele sobe para Jerusalém, onde entra em 
conflito com as autoridades, morrendo na cruz e no primeiro dia da semana, ao 
raiar do sol, Maria Madalena e outras mulheres testemunham sua ressurreição.

Avisos: 
Primeira Sexta-feira do mês reunião com diretor espiritual Pe. João Paulo as 

13h30, e dia 16 de novembro as 15h – Oração das Mil Misericórdias na Matriz.

Rosangela

Solenidade de Cristo Rei Feliz Aniversário Padre João 
Paulo!

Neste mês comemoramos mais um ano de vida do nosso querido padre 
João Paulo. Por isso desejamos mais um ano cheio de felicidade e ânimo para 
que continue firme no propósito de Deus. Completar mais um ano de vida 
é adquirir mais sabedoria para enfrentar os desafios de ajudar mais pessoas, 
ensinar e aprender novas lições. 

Sua trajetória de amor ao próximo é mais uma oportunidade de rezar mais 
preces e agradecer pelas conquistas. 

Somos agraciados por sentir a presença de Deus em nossas vidas através de 
seus atos e palavras. E agradecemos por sua amizade, os momentos de alegria 
compartilhados e todos os ensinamentos.  

Padre João Paulo, que Deus derrame muitas bençãos sobre sua vida, te dê 
sabedoria e coragem para que os obstáculos sejam superados. E que Nossa 
Senhora Imaculada Conceição te proteja e interceda no que for preciso. Feliz 
aniversário!!                                                                                                           Ana Clara             
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Rua José Pedrini, 186 - Centro
Mogi Guaçu - SP - 19 3818.3232

Virgem Mãe Aparecida, Rogai 
por nós.

Outubro é o mês missionário. E nós somos chamados a exercer com mais 
responsabilidade a missão que recebemos no dia do nosso Batismo: SER 
EVANGELIZADORES.

Em nossa Paróquia da Imaculada Conceição de Mogi Guaçu, no sábado 
dia 14/10 às 14 horas, nos reunimos na Matriz os evangelizadores, junta-
mente com o Padre João Paulo e o Padre Sebastião, fizemos uma oração, Pa-
dre João Paulo nos deu sua Bênção e partimos em duplas para anunciarmos 
Jesus, no bairro Parque Real. Foi uma experiência muito gratificante. Por vol-
ta das 15h30 nos reunimos conversamos um pouco sobre a experiência que 
tivemos naquela tarde e nos despedimos com o propósito de continuarmos 
as visitas no próximo sábado.

No dia 21/10 conforme o combinado nos reunimos na Matriz, Padre João 
Paulo disse que no mês de novembro estaremos celebrando missa lá no 
bairro Parque Real, porém antes estaremos visitando os moradores levando 
um convite para participarem conosco da Santa Missa. Rezamos e com as 
bênçãos do nosso Padre, saímos para visitar as casas do bairro e levar a men-
sagem de Jesus. Assim encerramos nosso primeiro contato missionário com 
os irmãos deste bairro, onde fomos bem acolhidos com a graça de Deus.

Madu e Casimiro

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

Mogi Guaçu
Praça Padre Armani, 45

Fone/Fax 3861-0334

Para festejar os trezentos anos da aparição de Nossa Senhora Aparecida 
nas águas do Rio Paraíba do Sul, dia 12 de outubro, nós da Paróquia Imacu-
lada Conceição, fomos convidados a participar de uma Romaria à casa da 
Mãe, sob a organização da Maria Emília Barão “Mila”, estávamos num grupo 
de 30 pessoas. Foi uma experiência ímpar, pois foram momentos intensos 
de oração.

 Sempre, ir a Aparecida é muito bom, mas nesta comemoração dos tre-
zentos anos, foi muito especial, muito emocionante, só estando lá mesmo 
para fazer esta experiência de fé e poder encontrar irmãos do Brasil inteiro 
e de outros países vizinhos, todos manifestando muita fé e devoção. Parti-
cipar das cerimônias preparadas para esta festividade, as missas do dia 12, 
foram muito especiais. Na missa das 5 horas  da manhã presidida por Dom 
Darci, já eram tantos peregrinos, que quase não dava para se movimentar. 
Na missa das 9h30, presidida por Dom Giovanni Batista Re o representante 
do Papa Francisco. Foi uma celebração  muito bonita e solene, ele leu a men-
sagem do Papa aos brasileiros e devotos da Mãe Aparecida. Era tanta gente, 
debaixo daquele sol escaldante mas, a alegria misturada com a fé a emoção, 
não nos impedia de louvar a Mãezinha querida.

A fé e a devoção nos impulsionavam a rezar com muito amor e agradecer 
a Deus por nos ter dado uma Mãe tão querida e amada por tantas pessoas.

Madu e Casimiro

MÊS MISSIONÁRIO



Fevereiro 2014Paróquia Imaculada Conceição // Novembro 2017    

Mundo Melhor

1. O caminho da salvação
Por meio de Maria, Deus quis que 

o Salvador viesse a nós. Deus quis 
precisar de Maria (Gn 3,15)…´Ela te 
esmagará a cabeça´. É por Maria que 
devemos ir a Jesus, porque Jesus 
veio a nós por Ela.

2. É Mãe de Deus
Jesus é Deus. E Maria é Mãe de 

Jesus. Isabel lhe disse: ´A que devo 
a honra de receber a Mãe do meu 
Senhor?´(Lc 1,43) Os santos a cha-
mam de ´Onipotência Suplicante´, 
isto é, pode tudo com as suas súpli-
cas a seu Filho. TEOTHOKOS (Mãe de 
Deus) (Gl 4,4)

3. É Imaculada (08 de dezembro)
Isto é, foi concebida no seio de 

sua mãe (Sta. Ana) sem o pecado 

original, que todos os homens her-
dam dos pais. Maria foi preservada 
do pecado original pelo sacrifício de 
Jesus na Cruz. Deus antecipou para 
Ela a redenção. Para Deus o tempo 
não é obstáculo. Este dogma foi pro-
clamado pelo Papa Pio IX, 1854, sole-
nemente, e confirmado pela própria 
Virgem em Lourdes, 4 anos depois, 
quando disse à menina Bernadete: 
´Eu sou a Imaculada Conceição´, em 
1858. Maria foi livre do pecado para 
que Jesus também o fosse; isto é, li-
vre das cadeias do pecado, da morte 
e de Satanás, para poder vencê´lo e 
libertar a humanidade escrava.

4. Maria é sempre Virgem
Maria sempre quis ser Virgem, isto 

é, consagrada inteiramente a Deus. 
Mas Deus precisou dela para Mãe 
de seu Filho. Como para Deus tudo 
é possível, Ele a preservou Virgem 
perpetuamente. A Igreja ensina que 
Ela é ´Virgem antes do parto, Virgem 
no parto e Virgem após o parto´. É 
uma glória que Deus quis lhe dar. É 
dogma de fé. É um milagre, que não 
pode ser entendido pela ciência. 
(Concílio de Cápua, Itália, ano 381)

5. É a predileta do Pai
Maria foi a eleita do Pai entre to-

das as mulheres de todos os tempos 
e lugares. Isabel, cheia do Espírito 
Santo lhe disse; ´Bendita és tu entre 
as mulheres´(Lc 1,42). Foi a sua pro-
funda humildade a razão de sua es-
colha por Deus. Ela mesma nos ensi-
na isto no Magnificat: ´Ele olhou para 
a humildade de sua serva´(Lc 1,48). 
Quem se humilha será exaltado, 
disse Jesus. Ninguém se humilhou 
tanto como Maria, por isso ninguém 
foi tão exaltada como Ela. Ela mesma 

diz: ́ Todas as gerações me proclama-
rão bem aventurada´(Lc 1,48). Sendo 
Mãe de Deus , o Rei, Ela foi humilde, 
simples, silenciosa, sofredora…. Ma-
ria só apareceu nas horas difíceis: 
Em Caná da Galiléia, no Calvário, na 
fuga para o Egito, no serviço a Isabel, 
etc… Os humildes são ocultos. Ela é 
´cheia de graça´(Lc 1,30 e 28)

6. Maria é a Esposa do Espírito 
Santo

Ela concebeu Jesus pelo poder do 
Espírito Santo (Lc 1,35). Ele é seu Es-
poso. Onde está Maria está o Espírito 
Santo. Foi Ela que o trouxe em Pen-
tecostes (At 2). Diz São Luiz de Mon-
tfort: ´Quanto mais o Espírito Santo 
encontra Maria em um coração, mais 
Ele vem a este coração e o santifica´. 
Deus quis ter Mãe, escolheu Maria, 
quis ter uma filha especial, imacu-
lada, escolheu Maria, quis ter uma 
esposa, escolheu Maria. Que glória a 
de Maria!

Pesquisa: Selma

No dia 07 de outubro o padre João 
Paulo e o padre Sebastião ministra-
ram no salão paroquial às crianças da 
catequese, o sacramento da penitên-
cia. As crianças participaram do rito 
preparatório refletindo sobre a pará-
bola do filho pródigo e fazendo um 
exame de consciência antes da con-
fissão. É por meio da Confissão e da 
Penitência que se dá a Reconciliação 
com Deus, que precisa ser praticada 
diariamente, todo o tempo. 

Neste dia 12 de outubro, come-
moramos o dia das crianças e de 
nossa mãezinha numa maravilhosa 
celebração. Alguns de nossos ca-
tequizandos receberam a Primeira 
Eucaristia com muita alegria e res-
ponsabilidade, o ofertório teve a 
participação das mães e para encer-
rarmos, as crianças levaram flores 
para a belíssima coroação de Nossa 
Senhora.                                     Geneci    

Fique por dentro: 
Quem é Maria Santíssima?

Maria Santíssima nos conduz ao Pai, nos conduz à salvação

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

NOTÍCIAS DA CATEQUESE
Confissões com as Crianças

1° Comunhão com as Crianças
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TERÇO DOS HOMENS 
A oração do terço é uma devoção a Maria Santíssima Nossa Mãe onde também 

contemplamos o nascimento, a vida, a morte e a ressurreição do Nosso Senhor 
Jesus Cristo. O movimento do terço dos homens vem crescendo a participação 
em todo o Brasil e também em nossa paróquia. É um momento dos homens reu-

nirem para rezar, pedir e agrade-
cer todas as graças que Deus nos 
concede através da intercessão 
de Nossa Mãe Imaculada. Assim 
como Ela esteve presente na vida 
de Jesus, até aos pés da cruz, Ela 
também continua presente em 
nossas vidas, nos livrando do 
mal e levando até Jesus seu Filho 
e Nosso Senhor todas as nossas 
necessidades, “agora e na hora 
da nossa morte, amém”.

Convidamos todos os homens 
a participarem também do terço 

dos homens que acontece toda segunda feira às 19h30min na igreja matriz Ima-
culada Conceição.

                                                                                                                 Dirceu de Cássio Frizo
 

ENCONTRO COM HOSTIÁRIOS, MINISTROS E EQUIPES DE LITURGIA

No dia 26, deste mês de outubro, foi realizado o encontro com as equi-
pes de Liturgia, Hostiários  e Ministros de Comunhão, dirigido por Padre João 
Paulo. Após a Oração Inicial e Canto ao Espírito Santo foi proclamado o Evan-
gelho do dia.  Foi feita uma reflexão sobre a celebração da Missa: 

- reunião de preparação: da equipe, pessoal e do ambiente, com antece-
dência;

- o silêncio orante antes da celebração;
- o treino para a boa proclamação da Palavra. Terminamos o encontro com 

a Bênção.
Lurdinha

NOTÍCIAS DA PARÓQUIA
BEATO GREGÓRIO LAKÓTA 

BISPO E MÁRTIR   5/11

De acordo com o CATECISMO DA 
IGREJA CATÓLICA (nos. 1052 á 1060) nós 
cristãos católicos  cremos que as almas 
de todos que morrem na graça de Nosso 
Senhor Jesus Cristo, constituem o Povo 
de Deus para além da morte, a qual. A 
Morte será definitivamente vencida no 
dia da RESSURREIÇÃO. Cremos que a 
multidão daqueles que estão reunidos 
em torno de Deus, em torno de Jesus 
e Maria, sob a unção do Espírito Santo 
do Senhor, na plenitude forma a IGRE-
JA DO CÉU, onde na beatitude eterna, 
vêem á Deus tal como  Ele é. Em virtude 
da “comunhão dos santos” a Igreja reco-
menda os fiéis defuntos `a Misericórdia 
de Deus, e oferece em favor deles sufrá-
gios, particularmente o santo  sacrifício 
eucarístico – a MISSA. Nossa mãe Igreja 
reza para que ninguém se perca; ‘DEUS 
QUER QUE TODOS SEJAM SALVOS’”(1 
Tm 2,4) e que para  Ele,’’ TUDO É POSSÍ-
VEL’ ‘(Mt 10,26). A Palavra de Deus nos 
consola, nos motiva na caminhada,  nos 
dá esperança, mesmo diante de barbá-
ries que o Comunismo e outros grupos 
fizeram e fazem á nossa Igreja.  ´É o caso 
do nosso BEATO  GREGÓRIO LAKÓTA 
que nasceu em 31 de janeiro de 1883 
na aldeia de Holodivka, na região ucra-
niana de Lemko. Estudou teologia em 
Lviv e foi ordenado sacerdote em 1908 

na cidade polonesa de Przemysl. Obteve 
o doutorado em teologia em Viena em 
1911 e depois de dois anos se tornou 
professor no Seminário greco-católico 
de Przemysl, do qual  Gregório  tornou-
-se  reitor. Em 16 de maio de 1926, ele 
recebeu a ordenação episcopal e foi 
nomeado bispo auxiliar do Przemysl das 
Ucrains.

Como o  Martyrologium Romanum 
diz, naquela época “sua terra natal foi 
oprimida pelos inimigos da fé”, isto é, no 
caso concreto do regime soviético rus-
so. Em 9 de junho de 1946, ele foi preso 
em Vorkuta, na Sibéria. –Rússia. Prisio-
neiro, para Cristo, enfrentou um sofri-
mento corporal atroz, até  5 de novem-
bro de 1950,  dia em que morreu mártir 
no gulag da cidade vizinha de Abez. Foi 
condenado sim, mas pela sua fé, ficando 
no campo de concentração na Sibéria –
Rússia por 10 anos durante a opressão 
de seu povo pelos  perseguidores da 
FÉ EM DEUS. Recebeu sofrimentos do 
corpo  terríveis, suportando e até supe-
rando, sem medo em nome de Nosso 
Senhor JESUS CRISTO. 

GREGÓRIO LAKÓTA foi beatifica-
do  pelo amado Papa João Paulo II em 
27 de junho de 2001, juntamente com 
outras 24 vítimas do regime ucraniano 
soviético.  Nosso consolo é que no fim 
dos tempos, o Reino de Deus chegará a 
sua plenitude, e então os justos  reina-
rão com Cristo para sempre, glorificados 
em corpo e alma, e o próprio  universo 
material será transformado. Então Deus 
será ‘ TUDO EM TODOS ( 1 Cor.15,28) na 
vida eterna. Nós cristãos católicos que 
vivemos neste mundo em 2017, é pou-
co ficarmos assustados com a violência 
em todas as áreas da sociedade, pois 
nossa omissão é o chamado pecado co-
letivo. Precisamos reagir no que se refe-
re aos meios de comunicação e sistema 
político, colocando Deus no centro de 
nossas vidas, pois Ele sim é TUDO, é o 
único Senhor de nossa existência. 

                         Maria Angela Vedovello 

ANUNCIE AQUI
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EMPILHADEIRAS

LOCAÇÕES E VENDAS

RUA JURUNAS - Nº 540 - JD IGAÇABA - MOGI-GUAÇU / SP

EMPILHADEIRAS OUTRAS MÁQUINAS PEÇAS
WWW.BOBLOCMOGI.COM.BR CONTATO@BOBLOCMOGI.COM.BR

CARLOS

9 9643-818919
3831-62421919

www.mecseguros.com.br
Rua Leontina Zambaldi, 251 - Jd. Serra Dourada

3569-7001
mecseguros@mecseguros.com.br

São João Evangelista
Dia 03 de outubro com muito amor e carinho a Comunidade S. J. Evangelis-

ta, acolheu a Imagem de Nossa Senhora Imaculada Conceição da Comunida-
de João XXIII que está visitando todas as comunidades.

A celebração da Santa Missa presidida com carinho e dedicação pelo Pe. 
Sebastião que em sua homilia enfatizou, que o Evangelho nos mostra o início 
da grande viagem de Jesus à Jerusalém, Jesus envia discípulos à sua frente 
para preparar uma passagem e ao mesmo tempo, convidando pessoas para 
acompanha-lo nesta viagem, expondo as exigências para quem deseja segui-
-lo. Quem deseja ou quem quiser ser  discípulo de Jesus deve se colocar a ser-
viço e devemos olhar para nossa vida, com que disposição devemos acolher 
sua palavra. Buscar o reino de Deus sua bondade, sua justiça não é apenas 
conhecer sua doutrina é segui-lo é aderir intensamente a Ele, fazer tudo o que 
Jesus mandar seus ensinamentos, e é preciso dar testemunho na caridade, e 
ter despojamento isto é deixar a Palavra de Deus guiar nossa vida.

Agradecemos de coração ao casal Maurício e Zezé que gentilmente nos ofe-
receu sua residência e a todos que vieram celebrar conosco. Terminamos com 
uma gostosa confraternização.                                                                         Lourdes

Nossa Senhora de Fátima
Em dez de outubro, tivemos a alegria de receber em nossa Comunidade, 

a Imagem da Imaculada Conceição. Celebração festiva presidida pelo Pe. Se-
bastião Mendes, que em sua homilia enfatizou muito a mensagem de Jesus 
no Evangelho.

A família do Sr. Carlos, Dona Elza e Roseli prepararam um bolo grande com 
a estampa comestível de Nª. Sª. Aparecida e os 300 anos. Cantamos parabéns 
a Ela e agradecemos as graças e bênçãos sobre nós derramadas. Agradecemos 
também a Mãe Imaculada por nos ter agraciados por muitos anos de convi-
vência com nossos irmãos que recentemente fizeram sua Páscoa. Inácio Car-
doso Faria, Aparecida Taiochi Faria e Lucília Ricardo Rosa. 

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

Comunidade São José 
A comunidade São José  esteve reunida no fia 31 de Outubro  para juntos 

recebermos a imagem de Maria  nossa mãe Imaculada Conceição a celebra-
ção da Santa missa foi presidida pelo padre Sebastião, que explicou o evan-
gelho do dia enriquecendo ainda mais a nossa fé, após a Santa missa encerra-
mos a noite com uma gostosa confraternização.

Bene

Que Deus os abençoe e que sua luz continue brilhando entre nós.
                                                                                                                     Cidinha Gusmão   

 Comunidade São Judas 
Dia 17 de outubro a Imagem Peregrina de Nossa Senhora da Imaculada 

Conceição veio visitar a nossa Comunidade, a qual muito se alegrou.
Acompanhada pelos devotos da Comunidade Nossa Senhora de Fátima, a 

imagem foi recebida na “Aspel”, sede da Associação dos Papeleiros.
A celebração eucarística foi presidida por Pe. João Paulo e contou com a 

participação de bom número de fiéis.
Em sua homilia Padre João Paulo nos alertou de que não devemos nos pre-

ocupar com a aparência exterior, o essencial é a aparência interior. Ter o cora-
ção puro é o que agrada a Jesus. A equipe do canto enriqueceu a nossa cele-
bração, levando a comunidade a participar dos cantos, com muita animação. 
Nossos agradecimentos à Creusa, Luzia e Maria, no violão.

Após a celebração nos reunimos para uma agradável confraternização.
A Comunidade agradece a Diretoria da “Aspel” e sua secretária Maria Luiza 

que prontamente atendeu, cedendo o seu espaço. Deus os abençoe. A Ima-
gem permaneceu na comunidade visitando e abençoando a casa de seus mo-
radores.  Vera 

Missa e Visita da Imagem da Imaculada nas Comunidades 

• 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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