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Batendo na tua porta...
Um novo tempo!

Domingo próximo começa um novo ano litúrgico, com o Advento. Palavra 
oriunda do latim, significando “vinda”, Advento é o “tempo litúrgico da expec-
tativa do Salvador e símbolo da esperança cristã. A salvação que esperamos de 
Deus tem igualmente o sabor do amor. Preparando-nos para o mistério do Na-
tal, assumimos de novo o caminho do povo de Deus para acolher o Filho que 
nos veio revelar que Deus não é só Justiça, mas é também e antes de tudo Amor 
(cf. 1 Jo 4, 8). Em todos os lugares, mas, sobretudo onde reinam a violência, o 
ódio, a injustiça e a perseguição, os cristãos são chamados a dar testemunho 
deste Deus que é Amor”.

“O Advento é o tempo para preparar os nossos corações a fim de acolher o 
Salvador, isto é, o único Justo e o único Juiz capaz de dar a cada um a sorte 
que merece. Aqui, como noutros lugares, muitos homens e mulheres têm sede 
de respeito, justiça, equidade, sem avistar no horizonte qualquer sinal positivo. 
Para eles, o Salvador vem trazer o dom da sua justiça (cf. Jr 33, 15). Vem tornar fe-
cundas as nossas histórias pessoais e coletivas, as nossas esperanças frustradas 
e os nossos votos estéreis. E manda-nos anunciar, sobretudo àqueles que são 
oprimidos pelos poderosos deste mundo, bem como a quantos vivem vergados 
sob o peso dos seus pecados: ‘Judá será salvo e Jerusalém viverá em segurança. 
Este é o nome com o qual será chamada: Senhor-nossa justiça’ (Jr 33, 16). Sim, 
Deus é Justiça! Por isso mesmo nós, cristãos, somos chamados a ser no mundo 
os artesãos duma paz fundada na justiça” (Papa Francisco, Catedral de  Bangui, 
República Centro-Africana, 29/11/2015).

Celebramos duas vindas de Jesus Cristo ao mundo. A primeira, com a sua en-
carnação, ocorrida historicamente há cerca de dois mil anos, celebraremos no 
Natal. A segunda, em que meditamos no tempo do Advento, é o retorno glo-
rioso no fim dos tempos. Como disse o Papa Bento XVI, “esses dois momentos, 
que cronologicamente são distantes – e não se sabe o quanto -, tocam-se pro-
fundamente, porque com sua morte e ressurreição Jesus já realizou a transfor-
mação do homem e do cosmo que é a meta final da criação. Mas antes do final, 
é necessário que o Evangelho seja proclamado a todas as nações, disse Jesus no 
Evangelho de São Marcos (cf. Mc 13,10). A vinda do Senhor continua, o mundo 
deve ser penetrado pela sua presença. E esta vinda permanente do Senhor no 
anúncio do Evangelho requer continuamente nossa colaboração; e a Igreja, que 
é como a Noiva, a esposa prometida do Cordeiro de Deus crucificado e ressusci-
tado (cf. Ap 21,9), em comunhão com o Senhor colabora nesta vinda do Senhor,  
na qual já inicia o seu retorno glorioso”(Angelus, 2/12/2012).

Há ainda uma terceira vinda de Cristo, também celebrada no Natal. Acontece 
em nosso coração, pela sua graça. Essa será a grande alegria do Natal: “O encon-
tro pessoal com o amor de Jesus que nos salva… A ALEGRIA DO EVANGELHO 
enche o coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus. Todos 
os que se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da tristeza, do vazio 
interior, do isolamento” (Francisco, Evangelii Gaudium).

Dom Fernando Arêas Rifan
Bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria Vianney

Os preparativos para a celebração 
do Natal já tomam conta das nossas 
cidades, os enfeites dão novo brilho 
aos espaços, começa a florescer nova-
mente a esperança e a alegria dá 
algum sinal em meio a tantos tremo-
res e dores.

O Natal comemora a visita do amor 
a cada pessoa humana; a cada um dos 
filhos e filhas de Deus dispersos por 
esse mundo é dada a oportunidade 
de celebrar o nascimento de Deus 
entre nós. “Ele veio para os seus” (cf Jo 
1) e, como é amor, continua amando e 
insistindo para que nós também nos 
amemos como Ele nos ama. N a 
época em que Jesus nasceu, o 
ambiente não era muito acolhedor, o 
Evangelho conta que “não havia lugar 
para eles” (cf. Lc 2,7); as inúmeras pre-
ocupações, festas, intenções, não dei-
xaram perceber que o “Esperado das 
Nações” estava para nascer. Não per-
ceberam, não reconheceram e não “O” 
acolheram. Contudo, o Senhor não se 
cansa, continuamente nos procura, 
nos busca para salvar; bate à porta de 
nosso coração e de nossa vida; quer 
nos encontrar, quer nos salvar, quer 
festejar conosco. (cf.Ap 3,20).

Parece que o ambiente de nossos 
dias é muito semelhante àquele de 
Belém há dois mil e dezessete anos... 
Ainda hoje se rejeita Jesus, a vida que 
nasce e renasce para nos incentivar no 
amor e na fraternidade. Ainda hoje as 
preocupações egoístas fecham cora-
ções e mentes para acolher aqu’Ele 
que pode nos trazer a Paz! Ainda hoje 
há os que falam em defesa da vida, 
dos direitos, da igualdade, mas que na 
verdade o que desejam é mascarar a 

ação de Herodes que mata e destrói, 
tira a vida e não a deseja. Aborto, 
miséria, fome, guerras, terrorismo, 
corrupção, consumismo são algumas 
das feições da sociedade de nossos 
dias que demonstra interesse de fes-
tejar, porém rejeita o “autor” da festa, o 
real “motivo” da celebração do Natal. 

Vejo as luzes que piscam, que enfei-
tam as praças, as casas; as árvores e 
jardins ganham uma decoração espe-
cial, mas quase não vejo presépios 
preparados; será porque os interesses 
são só de um “bom natal” com mais 
lucro no caixa? Será que a lição do pre-
sépio nos desafia demais a ser irmãos 
e nos empenhar em fazer o bem acon-
tecer na sociedade, na nossa casa, 
entre nossos amigos e conhecidos? 
Será que em nossos dias não estamos 
em busca de mais um anestésico para 
as “dores do mundo” que realmente 
operar a transformação necessária 
que é a conversão pessoal e social a 
Jesus que na simplicidade e despoja-
mento do presépio nos ensina a ser e 
viver como filhos de Deus e irmãos 
entre nós?

“Pobrezinho nasceu em Belém”, foi 
adorado pelos simples e pobres e 
insiste em nos fazer mensageiros do 
seu amor. As luzinhas que piscam, 
enfeitam e alegram precisam fazer bri-
lhar em nós a luz da fé, reacender em 
cada coração a chama da esperança e 
fazer aparecer no mundo a boa obra 
do amor generoso, que leva às pesso-
as e ao mundo o verdadeiro significa-
do e a real alegria do Natal!

Feliz e abençoado Natal de Jesus!

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

ANUNCIE AQUI
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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
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Casamentos
04/11/2017 - Gabriel Gerbi Massucci
11/11/2017 - Maria Floresi Buttino

25/11/2017 
 Miguel Hermínio Ferreira Bueno

26/11/2017
Luíza Ribeiro Cardin

 Bernardo Ribeiro Cardin
 Áron Silva Rocha

 Davi da Silva Florian

04/11/2017 - Willian Rodrigo Marques e
Fabiene Cristina de Godoi

11/11/2017 - Diego Borgheri e Karla 
Regina Mendes Saltorão             

Nossos irmãos mais novos

Eu, Lair Silva, venho contar um relato de um milagre em minha vida.
Através da Divina Misericórdia de Nosso Senhor Jesus Cristo, e Nossa Senhora 

Maria Imaculada, no dia 03 de agosto de 2017, passei por uma cirurgia para 
retirada de dois tumores do lado direito; um sarcoma e um meloma, onde cons-
tatou após uma biópsia um deles um câncer agressivo de alto risco, era maligno; 
entrei em choque!.

E o médico resolveu que havia de fazer outra cirurgia, retirando uma área 
maior, para saber como começar o tratamento.

Eu e minha esposa Terezinha com muita fé em Nossa Senhora Maria Imacula-
da e Nosso Senhor Jesus Cristo, colocamo-nos em oração e, no dia 22 de setem-
bro, na véspera da segunda cirurgia, estava exposto o Santíssimo aqui na Igreja 
Maria Imaculada; eu e minha esposa viemos rezar junto com o grupo de oração 
as Mil Misericórdias, e no outro dia retornaria para a segunda cirurgia; e continu-
amos rezando  a Novena com muita fé, e até hoje rezamos o Terço.

Depois de 25 dias veio o resultado da terceira biópsia, no qual o médico fi cou 
admirado, pois estava com resultado das três biópsias que constatava o câncer.

Para  glória de Deus Pai, Jesus Cristo e Maria Imaculada eu estou curado; só 
tenho a agradecer a Nossa Senhora!

Obrigado, Mãe Maria Imaculada!    
Lair e Terezinha

Obrigado, Mãe Maria 
Imaculada!    

Aniversário do Padre 
João Paulo

Toda a nossa comunidade da Matriz Imaculada Conceição, familiares e ami-
gos nos reunimos no dia 10 de novembro, às 19h30 para celebrar e comemo-
rar o aniversário do nosso querido pároco, padre João Paulo.

Rendemos graças a Deus por nos dar um pai espiritual carinhoso, amigo, 
zeloso e presente na vida da comunidade, sempre nos ajudando a crescer na 
fé, a sermos fortes diante das difi culdades da vida, fi éis e perseverantes nos 
momentos de alegria, fazendo-nos chegar cada vez mais próximo de Deus.

Aprendemos com o senhor padre João Paulo, a nos encantar com o Evange-
lho, com Jesus Cristo, a despojar-nos de nós mesmos para que nossos irmãos 
também O encontre. 

Há trinta anos, passa o seu aniversário aqui. Esperamos em Deus que ve-
nham agora, mais de trinta anos para juntos continuarmos celebrando com 
alegria o dom precioso da sua vida. 

A festa contou com a alegria e a energia contagiante das crianças que com 
todo entusiasmo demonstraram todo o carinho e afeto para com o padre João 
Paulo.

Todos os presentes puderam, junto com o aniversariante, saborear um deli-
cioso bolo e saborosos quitutes. 

Parabéns padre João Paulo, felicidades e muitos anos de vida!
Adilson
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Rua José Pedrini, 186 - Centro
Mogi Guaçu - SP - 19 3818.3232

Dia 26 de novembro, aconteceu na sede da Aspel o nosso tradicional  al-
moço de final de ano. O evento teve por objetivo arrecadar verbas para as 
despesas da paróquia e ao mesmo tempo uma confraternização de final de 
ano. O cardápio preparado com tempero e muito amor pela equipe do neo-
catecumenato, estava saborosíssimo e foi muito elogiado por todos. Nossos 
agradecimentos aos que colaboraram com sua presença , à equipe de tra-
balho e principalmente ao casal Adilson e Maria que com muita experiência 
e boa vontade, coordenaram a equipe da cozinha. Deus abençoe e recom-
pense a todos!!

                                                                                                                            Tereza 

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

Mogi Guaçu
Praça Padre Armani, 45

Fone/Fax 3861-0334

ALMOÇO DE CONFRATERNIZAÇÃO
NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

A missa da família, que acontece em nossa paróquia todo quarto sába-
do do mês, foi celebrada em novembro juntamente com a festa de Cristo 
Rei, encerrando o ano litúrgico. Muitos casais aniversariantes receberam a 
benção especial do Padre João Paulo e foi sorteada uma imagem da Sagra-
da Família de Nazaré para passar o mês na residência da Sra. Luiza. Foram 
sorteados também dois presépios de presente.  “Vinde benditos de meu Pai” 
(Mt 25,34)

                                                                                                                          Geneci 

MISSA DA FAMILIA

NOTÍCIAS DA CATEQUESE
Crisma na Igreja Matriz

Foi com imensa alegria e gra-
tidão a Deus e à Nossa Mãe Ima-
culada Conceição que no dia 5 
de novembro de 2017, na missa 
das 9h30 os crismandos da Ma-
triz Imaculada Conceição confir-
maram a fé recebida no batismo 
com o Sacramento da Confirma-
ção, a Crisma.

Foram crismados os jovens do 
grupo da Cássia, Casimiro, Vera 
e Adilson com a imposição das 

mãos do nosso querido bispo Dom Antônio Emídio Villar.
O nosso pároco, padre João Paulo e o padre Sebastião concelebraram a 

Santa missa com o nosso bispo.
Aos nossos crismados, desejamos muitas felicidades e principalmente 

perseverança nesta nova etapa de suas vidas, sendo testemunho do Cristo 
vivo e ressuscitado.

Contem sempre conosco! Abraço fraterno!
                                                                                                           Adilson Fuliaro

No dia 05 de novembro eu esta-
va muito ansiosa para que chegas-
se logo a hora do Crisma. Quando 
entrei na Igreja senti muita alegria, 
pois havia chegado a tão sonhada 
Crisma. 

No decorrer da missa antes da 
Crisma eu estava muito focada no 
que o Bispo estava dizendo, con-
forme ele falava eu me lembrava 
de todos os momentos que eu vivi 
dentro da Catequese. Nesta estrada 
de fé eu aprendi muitas coisas, so-
bre Deus, seus mandamentos, etc.

No exato momento do Crisma eu esqueci tudo ao meu redor, e quando o 
Bispo tocou em minha testa eu senti a presença de Deus ao meu lado, sen-
ti o espírito da Santíssima Trindade descer sobre mim e abençoando para 
sempre.

Depois do Crisma eu me senti mais leve, mais feliz e muito mais forte para 
falar sobre Deus.

                                                                                                   Jenifer Bastos Barbosa 

                                                                                                         

Minha experiência do Sacramento do
 Crisma
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7. Jesus foi submisso a Maria 
e a José

O criador se fez sujeito à sua 
criatura ´E ele lhes era submisso´ 
(Lc 2,51). Também no céu Maria 
continua Mãe de Jesus, a quem 
Ele tem a alegria de ´obedecer´. 
São José, depois de Maria, é o san-
to de maior glória e poder junto a 
Deus, por ter sido o eleito para pai 
adotivo (legal) de Jesus.

8. Maria é vitória de Deus con-
tra o mal

Ela esmaga a cabeça da ser-
pente infernal (Gn 3,15). É preciso 
estar protegido pelo seu manto 
virginal. É Ela que está arregimen-
tando hoje o seu Exército de filhos 
fiéis para dar combate aos peca-
dos do mundo: drogas, vícios, 
prostituição, homossexualismo, 

violências, ódios, assassinatos, 
corrupção, etc… É preciso rezar 
o Terço todos os dias, até o Rosá-
rio todo, para ter a força de Maria. 
Falar aqui sobre a importância do 
Rosário. Rezando o, contempla-
mos a vida toda de Jesus. Em cada 
Ave Maria lhes saudamos com a 
mesma saudação do Arcanjo Ga-
briel e Sta. Isabel, e pedimos que 
ela rogue por nós.

9. Ela é medianeira de todas 
as graças

Maria é o canal de todas as 
graças. Se Jesus, a maior graça, a 
salvação, veio por Maria, é lógico 
que as outras graças, que são me-
nores que essa, também vêm por 
Maria. Ela é a ´Avenida´ ampla e 
perfumada que Deus abriu para 

chegarmos a Ele. Não queira usar 
outro caminho. As bodas de Caná 
mostra o poder intercessor de 
Maria (Jo 2). Explorar isto. ´Pede á 
Mãe que o ´Filho atende´.

10. Maria é nossa Mãe
Jesus no´la deu como Mãe, na 

Cruz. Na hora de sua morte, isto 
é muito significativo. Ela oferecia 
Jesus na cruz ao Pai, por nós, ao 
mesmo tempo Jesus a fazia nossa 
Mãe. De verdade, não só de pa-
lavras.(Jo 19,25,27). Ela é a nossa 
Mãe espiritual. É ela que forma e 
modela a nossa alma para Deus. 
Ela nos leva ao caminho da san-
tidade, de modo rápido, fácil, se-
guro e curto. Ela ´adocica´ a nos-
sa cruz de cada dia, como a Mãe 
adocica o remédio amargo que 
o filho precisa beber. Leve Maria 
para sua casa (no seu coração) 
como São João o fez. Ela o guia-
rá, sustentará na fé, protegerá nos 
perigos e ensinará na lei de Deus.

11. Maria foi Assunta ao céu 
(15 de agosto)

Levada ao céu de corpo e alma. 
Só Ela e Jesus estão com os seus 
corpos no céu. Os santos só estão 
com as sus almas. Os corpos só 
ressuscitarão no juízo final. Ma-
ria já ressuscitou, está gloriosa 
de corpo e alma diante de Deus 
e intercede por cada um de seus 
filhos com poder. Ela prepara para 
nós um lugar no céu. ´Nós somos 

cidadãos do céu´(Fl 3,20) disse 
São Paulo. Maria nos espera lá. É 
dogma de fé proclamado por Pio 
XII em 1950.

12. Maria é a Rainha do Uni-
verso

Veja (Ap 12,1). É o universo glo-
rificando a sua Rainha. O sol, a lua 
e as estrelas era tudo o que os 
antigos conheciam do universo. 
A Mãe do Rei é Rainha. Festa cele-
brada pela Igreja em 22 de agos-
to. Todo o poder foi dado a Maria 
abaixo de Deus, no céu, na terra e 
nos infernos. Todos lhe foram sub-
missos: anjos, homens, demônios.

                                            Pesquisa: Selma

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
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          No dia  07  de novembro  a Comunidade São Francisco recebeu a visita 
da  “Mae Imaculada”, que, com certeza,  veio trazer muitas bençâos para as 
famílias ali residentes.

Padre João Paulo celebrou, com o carinho costumeiro,  à Santa Missa,  e 
nos ensinou  que a caridade e a esperança nos ajudam a viver alegres. E que, 
a confiança em Maria e em seu Filho se faz necessária para que nenhuma 
aflição  seja causa para o  afastamento  de Deus.  

Após a Santa Missa,  a FAMILIA DE VALÉRIA  FLORIANI,   que nos acolheu, 
em sua residência, para este ato de amor,  ofereceu o tradicional café, ocasião 
em que a comunidade  participante pode se reunir para conservar e trocar 
experiências.

Por tudo isso,  agradecemos  a  Deus a  participação de todos.
                                                                                                                                     Ana Rossi

Missa e Visita da Imagem da 
Imaculada nas Comunidades 

Beata Maria dos Apóstolos, 
25 de dezembro

 Na noite de Natal de 1907 o coração 
generoso de Madre Maria dos Após-
tolos cessava de bater. Terminava em 
Roma a sua vida operosa, cheia de ardor 
missionário, tendo fundado em Tivoli, 
no Lácio, o Instituto das Irmãs do Divi-
no Salvador. Teresa von Wüllenweber 
nasceu aos 19 de fevereiro de 1833 no 
Castelo de Myllendonk, em Neuwerk, na 
Alemanha. Sendo a primogênita dentre 
as cinco filhas do, Barão de Wüllenwe-
ber, Teresa devia herdar o castelo.  O pai, 
homem reto e afável, era bem quisto 
por todos. Teresa recebeu a primeira 
instrução em casa com sua mãe e com 
alguns sacerdotes. Na idade de 15 anos 
aperfeiçoou sua educação e instrução 
junto às Beneditinas da, Bélgica, onde, 
pensando em Roma como o coração da 
cristandade, desejou estudar também o 
italiano. Em 1850 regressou ao castelo e 
ajudava sua mãe nos afazeres da casa e 
seu pai nos trabalhos administrativos; 
exercitava-se ao piano e gostava de tra-
balhos artísticos; e junto com a mãe visi-
tava os pobres e os doentes dos arredo-
res. Por 4 anos participou com a mãe e 
a irmã de retiros espirituais dos Jesuítas, 
durante os quais nasceu nela o grande 

amor pelas missões. Aos 24 anos, contra 
a vontade do pai, mas com a permissão 
da mãe, entrou no convento do Sagra-
do Coração. Exerceu vários ofícios em 
Warendolf e em Orleans (França), mas 
embora fosse feliz no apostolado que 
exercia e aproximando-se a profissão 
solene, sentia em seu coração que o 
Senhor tinha para ela outros desígnios. 
Em 1872, Teresa conheceu o pároco de 
Neuwerk que se tornou seu diretor espi-
ritual. Finalmente, julho de 1882 encon-
trou-se com o  sacerdote (Francisco da 
Cruz), que seis anos antes havia fundado 
em Roma o Instituto (o termo Apostóli-
ca seria substituído por Católica). Dois 
meses após o primeiro encontro, Te-
resa (então com 49 anos) se ligou com 
votos privados à Sociedade, dando-lhe 
“o seu convento”. Em 8 de dezembro de 
1888, nasceu o novo ramo feminino da 
Sociedade Católica Instrutiva; Teresa foi 
eleita Superiora e passou a ser chamada 
de Irmã Maria dos Apóstolos. Ela é con-
siderada co-fundadora da Congregação 
das Irmãs do Divino Salvador. Desde os 
primeiros tempos o seu espírito foi mis-
sionário, tanto que poucos anos depois 
Madre Maria enviava as primeiras Irmãs 
para a Índia e o Equador, mantendo 
sempre com elas contatos através de 
correspondência. Foi reeleita, mas as 
condições de saúde, suportadas com 
paciência, pioraram progressivamente 
com ataques de asma e problemas de 
mobilidade. Dois anos depois uma me-
ningite foi fatal: e enquanto as Irmãs se 
encontravam na igreja para a Missa de 
Natal, ela faleceu.

Madre Maria dos Apóstolos foi bea-
tificada em outubro de 1968 pelo Papa 
Paulo VI. Suas relíquias são veneradas na 
Igreja da Casa Generalícia de Roma.

                         Maria Angela Vedovello 

ANUNCIE AQUI

Comunidade João Paulo II
No dia 14 de novembro tivemos a alegria de receber em nossa comunida-

de Nossa Senhora da Conceição, trazida com tanto carinho pela comunidade 
São Francisco.

A celebração da santa missa foi presidida pelo Pe. João Paulo que explicou 
o evangelho do dia enriquecendo nossa fé e nossas atitudes como discípulos 
de Jesus.

Agradecemos a família da Neide e do João que nos cedeu sua casa para 
celebrarmos este dia especial, agradecemos a todos que estiveram presentes 
e compartilharam da nossa alegria de receber nossa tão querida mãe.

                         
                                                                               Ana Benedita – Com. João Paulo II
                                                                                            



9

Fevereiro 2014Paróquia Imaculada Conceição // Dezembro 2017    

Mundo Melhor

BOB LOC
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

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

• 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

Eis-me aqui Senhor, envia-me (Isaías 6,8)

     Há 30 anos nosso Padre João Paulo foi ordenado presbítero da Igreja de Deus!
João Paulo foi eleito e chamado diretamente por Jesus para estar mais próximo Dele, para ser operário na grande messe. Foi chamado a ser sinal que 

resplandece aos olhos de todos; foi “enviado” a anunciar a palavra e “responsável” pela palavra.
Assim, como o Senhor Jesus fez com que os pescadores chamados se tornassem pescadores de homens, Cristo convidou o jovem João Paulo a se tornar 

semeador espiritual.
Através dos caminhos misteriosos dos conhecimentos humanos mais obscuros, Deus o chamou para Vocação de seguir Jesus nesta missão que é sempre 

um chamado pessoal. E Deus não abre mão dos que escolhe...
E, para o bem do povo de Deus, aquele jovem descobriu sua vocação, descobrindo o Plano de Vida que tem o Pai Santo para cada um de nós e, atendendo 

a iniciativa do nosso Deus, respondeu:
- “Aqui estou Senhor, para fazer a Tua vontade”
“Os que fi cam à espera do Senhor, retemperam as forças, criam penas como as águias, correm sem fadigar, caminham sem cansar” (Is. 40,31)
Que graça! Que alegria! Que benção!
Padre João Paulo tornou-se livre para estar ligado ao Povo de Deus, sem preocupações pessoais, para carregar o peso das preocupações da Igreja com uma 

disponibilidade plena aos serviços dos irmãos.
Ele congrega a família de Deus numa fraternidade a tender para a unidade e a conduzem a Deus Pai por Cristo no Espírito Santo.
Homem forte, capaz de defender seu rebanho, também é compreensivo para com suas ovelhas, conhecendo suas condições, adaptando-se à sua situação, 

levando-as no colo, amando ternamente cada uma. E somos felizes porque seu dinamismo missionário e o serviço ativo do anúncio tem sido suas caracterís-
ticas.

Padre João Paulo leva sempre à nossa comunidade, aquele calor e zelo que Cristo levou, reconhecendo Cristo em todos os necessitados.
Tem amor pessoal, suave e forte, previdente e pronto, esquecendo-se de si mesmo, como verdadeiro colaborador do único Pastor.
Padre João Paulo, empenhado no ministério pastoral, não é um burocrata ou distribuidor de Sacramentos mas é, acima de tudo, Pastor totalmente dedicado 

ao seu povo, a quem serve com amor, respeito e dedicação total.
Com o gesto de Jesus lavando os pés dos seus, Padre João Paulo entendeu perfeitamente que não é para repetir um rito, mas para fazer “como” Ele, isto é, 

refazer em todo tempo e em toda comunidade, gestos de serviços, através dos quais torne-se presente o amor supremo de Cristo pelos seus.
Padre João Paulo é o mais próximo de Cristo, servo na consagração total de suas forças e de sua vida à atividade eclesial.
Nossa Igreja peregrinante é privilegiada porque nestes 30 anos ele faz parte de nossa família, de receber seus gestos de amor, seu serviço pastoral que é de 

ordem sacramental, e remonta ao Cristo Senhor.
No “governo” e na responsabilidade perante à Comunidade e a cada irmão individualmente, nosso Padre João Paulo sabe que sua autoridade nasce da obe-

diência a Cristo, a quem todo o corpo da Igreja deve buscar, e cuja voz lhes compete exprimir.
Nossas orações e nosso desejo para que Padre João Paulo continue se apresentando ao mundo como portador da Justiça e da Paz, desejoso unicamente de 

pôr-se a serviço do homem para sua plena salvação e libertação.
- Agradecemos, Senhor, o que tendes feito dele e por ele; agradecemos, Senhor, a fi bra com que moldastes o Padre João Paulo, seu caráter, seu espírito de 

luta, sua dedicação, a sua vontade de semear, através de palavras e principalmente de ações, a essência do Evangelho, o “Amai-vos uns aos outros”, lema de 
ontem, de agora, de sempre. Agradecimento imenso aos seus pais Roque e Maria de Lourdes que doaram seu fi lho à Igreja de Deus.

- Protegei o Padre João Paulo, ó Imaculada Conceição, e iluminai com vossa luz o seu caminho, dai-lhe sempre, e cada vez mais, a força necessária para levar 
avante o seu ideal de servir a Deus. Estendei sobre ele, o seu sagrado manto e abençoai-nos em nome de Cristo, vosso fi lho e Senhor nosso. Amém.

                                                                                                                                                                                                                                                              Maria Angela Vedovello
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     Paróquia Imaculada Conceição // Fevereiro 2017
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