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Os leigos do assunto

A Solenidade de Corpus Christi, teve início no século XIII, com o Papa Urbano 
IV. 

É o dia em que os fiéis se reúnem para a celebração Eucarística, seguida da 
Procissão solene pelas ruas portando o Santíssimo Sacramento sobre tapetes 
coloridos confeccionados com carinho e devoção.

Sobre o altar vemos os sinais do Sacramento da Eucaristia: o Pão e o Vinho.
O Pão consagrado vem do trigo e o vinho vem da uva.
No Sacramento da Eucaristia são irradiados trabalhos e sonhos, alegrias e 

tristezas e também a injustiça sofrida por muitas pessoas. Na adoração ao San-
tíssimo Sacramento, não nos esqueçamos de contemplar Jesus crucificado: o 
sacramento de seu corpo triunfante que porta as marcas da flagelação e da cru-
cificação.

A Eucaristia é o Coração de Jesus. Coração que nos ama a tal ponto de se fazer 
comida para nos alimentar com o Seu Corpo e com o Seu Sangue. É o Milagre 
Eucarístico: “ Tomai e Comei, isto é o Meu Corpo, tomai e bebei, este é o Cálice 
do Meu Sangue. Fazei isto em memória de mim”.

 Celebrar a memória de Jesus é torna-Lo conhecido, amado, ajudando as pes-
soas a encontrarem Jesus: Caminho, Verdade e Vida. Senhor Jesus Cristo, que 
por amor a nós permaneceis dia e noite neste Sacramento, cheio de misericór-
dia e de amor, esperais chamais e acolheis a todos os que vêm visitar-Vos. Sau-
damos o vosso Coração, sempre cheio de amor e o fazemos em agradecimento 
pelo grande dom que Vós, neste Sacramento nos fazeis de Vós mesmo.

Queremos desagravar-Vos pela indiferença e pelas ofensas que recebeis nes-
te Sacramento Senhor, tende piedade daqueles que não Vos conhecem, não 
Vos respeitam e não Vos amam. Doce Coração de Jesus, Fazei que Vos amemos 
cada vez mais. 

Obrigada por todas as Eucaristias que são celebradas no mundo inteiro e por 
este dia tão especial para a nossa Santa Igreja.

                                                                                             ROSANGELA BERNARDI SINICO  

Apostolado da Oração e 
Solenidade de Corpus Christi

O Ano Nacional do Laicato surge 
como uma boa oportunidade para nós 
revisitarmos o grande acontecimento 
que foi o Concílio do Vaticano II que 
recebeu um nome apropriado de “Pri-
mavera da Igreja”. Verdadeiro sopro do 
Espírito Santo, o Concílio nos fez lem-
brar que a Igreja não é uma Sociedade 
Anônima, que seus fiéis não são meros 
“fregueses” e que ela não é um fim em si 
mesma; sua “missão” é proclamar o 
Evangelho sempre, em todos os tempos 
e momentos.

Ganhamos com o Concílio e com o 
Santo Papa João XXIII um conjunto de 
posturas que até hoje devem ser imple-
mentadas em nossas ações e projetos 
pastorais. A Igreja é o “Povo de Deus”, 
está “sempre em estado de conversão”, a 
Igreja é “santa, porém pecadora” e está a 
serviço do Evangelho, dos filhos e filhas 
de Deus, deve olhar para si e para o 
mundo; seus ministros ordenados são 
os primeiros servidores dos irmãos e o 
“diálogo” com os judeus, com os não 
crentes e com os outros cristãos é funda-
mental para a vida da fraternidade, pois 
o “que nos une é mais importante do 
que o que nos separa”.

Há cinquenta anos, o mundo era 
sacudido com essas “novidades” que 
ainda hoje desafiam nossas comunida-
des e paróquias. Um ponto importante a 
ser destacado é a valorização do “sacer-
dócio comum” de todo o Povo de Deus.  
Este Sacerdócio, dado a nós no Batismo 
nos dá a graça de ser filhos de Deus e 
nos abre as portas para os outros Sacra-
mentos, assim, nossa grande dignidade 
é, em primeiro lugar, ser “Filhos de Deus”, 
ou como o texto conciliar diz: “filhos no 
Filho”! Nosso Batismo nos dá a graça de 

ser filhos e exige o comprometimento 
de ser irmãos uns dos outros.

Certa vez, ouvindo o grande e santo 
dom Helder Câmara, ele disse que não 
há oposição entre clero e leigos, sacer-
dócio comum e sacerdócio ministerial; o 
que distingue o ministério do padre e 
do bispo é que o Sacramento da Ordem 
nos dá a responsabilidade de cuidar do 
rebanho; não nos coloca acima para 
mandar ou desmandar, nem abaixo para 
ser pajeados, mas formando um “corpo” 
somos membros uns dos outros.

É dessa forma que o pontificado de 
Francisco nos ajuda a atualizar as pro-
postas do Vaticano II ao nos convocar a 
ser “Igreja em saída”, a viver a “alegria do 
Evangelho” e a “exultar e alegrarmo-nos”, 
pois Deus caminha no meio de nós. É 
preciso que nos valorizemos uns aos 
outros, que reconheçamos as nossas vir-
tudes e as coloquemos ao serviço de 
nossos irmãos; é necessário reconhecer 
que os irmãos, principalmente os leigos 
tem muito a oferecer. O clero precisa 
reaprender a missão de “reger” a orques-
tra, acompanhar e harmonizar a sinfonia 
sem obstruir a melodia. Os ministros 
ordenados devem realizar o “ministério 
da síntese” e não a “síntese dos ministé-
rios” porque não sabemos tudo e nem 
entendemos de tudo. Há que entusias-
mar dentro e fora da comunidade esses 
leigos valorosos que professam a fé, 
nutrir com formação adequada para 
que a comunidade e a sociedade cres-
çam e floresçam conforme o desejo do 
bom “Agricultor”, que limpa, poda e cura 
os ramos para que produzam frutos 
bons que fazem a vida e o mundo 
melhores, saudáveis e com o alicerce na 
justiça e na fraternidade.

                  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

Batizados 01/04 
Ana Luísa Fogo Campos

Arthur Miguel de Campos da Costa
Guilherme Bueno Poletti C. Bina

Ana Luísa Cavenaghi Cola
Nicolas de Oliveira Ferreira

22/04
Helena Fogo Paliares

Laura Fernandes da Silva
Vinícius do Carmo Bauer

Rafaela Silva Alves
Ana Laura Biazzini Silva

Lorena Pereira Costa
Isabelly Beatriz dos S. Bauer Godinho

Maria Alice Amaro Borba
29/04 

Eloisa Fernandes Inocêncio
Gabriel Katsuo Kuronuma Majima

Nossos irmãos mais novos
07/04

Felipe Augusto Gallinari e

Beatriz Ribeiro

14/04

André Chiarelli Adorno e

Carolina Zosia Garest;

Rodolfo Inácio e

Larissa Machado Guimaraes.

Casamentos

A comunidade São Francisco,  no dia 
17 de abril , esteve reunida para celebrar  
a Santa Missa na casa da D. Ivone, quan-
do então, o Padre Sebastiao , ensinou 
que, para “nascermos de novo”,  é neces-
sário saber partilhar e dar testemunho 
de vida, conforme as palavras que Jesus 
pregou,  pois assim, iremos  demonstrar 
que todo aquele que Nele crer  terá mais 
confi ança e fé em nosso dia a dia

Agradecemos a Deus por mais esta 
celebração, a todos que participaram e 

nos ajudaram para a sua realização. 
                                                                                                                                       Ana e Mila

São Francisco

Missas nas Comunidades

Dia 10 de Abril nossa comunidade Santa Isabel recebeu Padre João Paulo para 
celebrar a Santa Eucarístia. Na homilia ele nos perguntou onde começa o vento 
e onde termina?  Não sabemos,não vemos. Assim é o amor de Deus por nós,não 
tem começo nem fi m,simplesmente é amor eterno. Agradecemos a todos os que 
estiveram presentes na casa do Carlos da Elisangela e do pequeno António Rafael.                                                                                                                                          
                                                                                                                                                Fátima

Santa Isabel

Dia 24 de abril as 19h30 na Comuni-
dade Mãe Rainha, tivemos a graça da 
celebração da Santa Missa, pelo Pe. Se-
bastião.

Foi uma participação fervorosa e de 
muita fé.

O Pe. Sebastião nos proporcionou 
uma rica refl exão sobre: ser de Jesus 
Cristo com radicalidade; buscarmos 
sempre a intimidade com Ele, sem pre-
cisarmos pedir lhe sinais extraordinários.

As difi culdades que os judeus tinham 
de acreditar que Jesus era verdadeiramen-

te o Filho de Deus, o Messias, o nosso salvador, ainda hoje se manifesta nos cris-
tãos do nosso tempo, pela incredulidade e indiferença.

Seguir Jesus Cristo implica em: determinação, desprendimento do que não é 
essencial, renúncia, sacrifício e fi delidade.

O padre nos disse, que só assim seremos boas ovelhas. Como bons seguidores 
de Jesus Cristo, outros nos seguirão e crescerá assim o Reino do Senhor.

Após a celebração, houve uma acolhedora confraternização.
Foi muito enriquecedor e gratifi cante este encontro. “Louvado seja Deus” .
                                                                                                                                    Maria do Céu
                                                                                             

Mãe Rainha

No dia 24 de abril, nós nos reunimos com muita alegria para participarmos da 
celebração eucarística, que foi presidida pelo nosso pároco, Pe. João Paulo. É sem-
pre um grande privilégio termos a santa missa em nossas comunidades.

Pe. João Paulo em sua homilia como sempre com muita sabedoria nos falou 
sobre nossa vida de cristãos, e que como cristãos autênticos precisamos teste-
munhar com atitudes o amor aos irmãos, como Jesus fez, amar sem limites se for 
preciso dar a nossa vida em favor do outro.

Para fortalecer a união entre nós, tivemos a gostosa confraternização.
                                                                                                                                                Lourdes 
                                                                                                                             

São João Evangelista

ANUNCIE AQUI 

ANUNCIE AQUI 
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No domingo dia 15 de abril, na missa das 9h30 catequizandos das catequistas 
Mariangela, Diane , Tereza e Madu, participaram do Rito do Creio, momento muito 
significativo deste tempo de catequese, em preparação para a Primeira Eucaristia.

Padre João Paulo, entregou a cada um, um cartão com a oração do Creio, expli-
cando-lhes que esta oração, contem o grande mistério da nossa fé. Explicou-lhes 
que deve ser rezado, refletindo as verdades que professamos, para que se tornem 
dignos das graças do Batismo que um dia receberam.

                                                                                                                                               Madu

Via Sacra da Luz 

Aconteceu no dia 28 de abril a nossa reunião com pais, catequistas e alguns 
catequisandos. Foi de grande valia para todos e o Pe. João Paulo nos falou so-
bre o ANO DO LAICATO , que nos faz pensar em sermos mais unidos dentro da 
IGREJA MISSIONÁRIA. Vamos nos sentir cristãos que professam uma mesma 
fé, unidos de coração . Incentivar os filhos e filhas a irem nas missas, não por 
obrigação mas por amor a Deus que nos deu a vida! ANO DO LAICATO quer 
dizer o ANO DOS LEIGOS Á SERVIÇO DA IGREJA, vamos todos engajados com 
o mesmo objetivo ajudar a IGREJA que caminha para a evangelização de to-
dos!                                                                                                                                   Inês                                                                                                                     

Encontro com Pais

Rito do Creio

Celebramos na Sexta feira, dia 27 abril as 19h30,  juntamente com as catequis-
tas, catequizados e seus familiares na Praça do Recanto, a Via Sacra da Luz, esta 
Via Sacra faz com que relembremos a ressurreição de Jesus Cristo, nosso salvador 
; que veio ao mundo para nos libertar de nossos pecados . 

Assim bem alegres todos participaram !
                                                                                           Inês                                                                                                                                             

NOTÍCIAS DA CATEQUESE Por que maio é o Mês de Maria?
A tradição surgiu na antiga Grécia. O 

mês de maio era dedicado a Artemisa, 
deusa da fecundidade. Algo semelhante 
ocorreu na antiga Roma, pois maio era 
dedicado a Flora, deusa da vegetação. 
Naquela época, celebravam os ‘ludi flo-
rals’ (jogos florais) no fim do mês de abril 
e pediam sua intercessão.

Na época medieval abundaram costu-
mes similares, tudo centrado na chegada 
do bom clima e o afastamento do inver-
no. O dia 1º de maio era considerado 
como o apogeu da primavera.

Durante este período, antes do século 
XII, entrou em vigor a tradição de Tricesi-
mum ou “A devoção de trinta dias à Ma-
ria”. Estas celebrações aconteciam do dia 
15 de agosto a 14 de setembro e ainda 
são comemoradas em alguns lugares.

A ideia de um mês dedicado especi-
ficamente a Maria remonta aos tempos 
barrocos – século XVII. Apesar de nem 
sempre ter sido celebrado em maio, o 
mês de Maria incluía trinta exercícios es-
pirituais diários em homenagem à Mãe 
de Deus.

Foi nesta época que o mês de maio e 
de Maria combinaram, fazendo com que 
esta celebração conte com devoções 
especiais organizadas cada dia durante 
todo o mês. Este costume durou, sobre-
tudo, durante o século XIX e é praticado 
até hoje.

As formas nas quais Maria é honrada 
em maio são tão variadas como as pes-
soas que a honram.

As paróquias costumam rezar no mês 

de maio uma oração diária do Terço e 
muitas preparam um altar especial com 
um quadro ou uma imagem de Maria. 
Além disso, trata-se de uma grande tra-
dição a coroação de Nossa Senhora, um 
costume conhecido como Coroação de 
Maio.

Normalmente, a coroa é feita de lindas 
flores que representam a beleza e a vir-
tude de Maria e também lembra que os 
fiéis devem se esforçar para imitar suas 
virtudes. Em algumas regiões, esta coro-
ação acontece em uma grande celebra-
ção e, em geral, fora da Missa.

Entretanto, os altares e coroações nes-
te mês não são apenas atividades “da pa-
róquia”. Mas, o mesmo pode e deve ser 
feito nos lares, com o objetivo de parti-
cipar mais plenamente na vida da Igreja.

Deve-se separar um lugar especial 
para Maria, não por ser uma tradição co-
memorada há muitos anos na Igreja ou 
pelas graças especiais que se pode alcan-
çar, mas porque Maria é nossa Mãe, mãe 
de todo o mundo e porque se preocupa 
com todos nós, intercedendo inclusive 
nos assuntos menores.

Por isso, merece um mês inteiro para 
homenageá-la.

                                           Pesquisa: Selma
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ALARMES
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Neste encontro realizado no dia 26 de abril, o Pe. João Paulo explicou sobre a iden-
tidade laical.

É preciso lançar um olhar mais atento a Sagrada Escritura em especial ao Novo Tes-
tamento.

A palavra “leigo” não está inserida no Novo Testamento, mas tem ponto de referên-
cia na Bíblia.

O leigo tem papel importante em nossa comunidade. A nossa vida está unida ao 
corpo místico de Cristo pelo batismo o qual somos eleitos santos, discípulos e irmãos. 
As comunidades são designadas em referência a Cristo, são pertencentes a Deus.

Todos os cristãos formavam parte do povo de Deus, e se reuniam por intermédio de 
seu Filho e tornavam se unidos a Cristo uns aos outros sem distinção.

Não é possível ser cristão se não estiver ligado a Cristo.
Estes foram os principais pontos discutidos.
                                                                                                                     Maria Aparecida Zanco 

Luis Zeferino Moreau, Beato 
BISPO E FUNDADOR DA COMUNIDADE  DAS IRMÃS DE SÃO JOSÉ 

 A  presença  de SANTOS, justos e per-
feitos em toda a história do POVO DE 
DEUS é talvez o maior milagre de DEUS. 
Isto porque sabemos que não somos 
capazes da santidade por nós mesmos, 
todavia o desfile dos santos continua até 
hoje. Chesterton tem um modo saboro-
so de descrever este desfile; “ UM SANTO 
É UM REMÉDIO PORQUE É UM ANTIDO-
TO”  É o caso do nosso beato.-

Lembrar sua vida é ver o apóstolo 
do físico fraco, que se tornou um sóli-
do apoio moral para a fé de muitos. Ele 
nasceu em 1 de abril de 1824 em Bécan-
cour, Quebec, Canadá. Já quando crian-
ça  mostrou sinais excepcionais de fé, 
devoção e amor pelas coisas espirituais. 
Num coração tão cultivado, os sinais da 
vocação sacerdotal logo apareceram. 
Mas, como esperado, vendo sua fragili-
dade física,  recomendaram que  aban-
donasse essa  ideia, pensasse melhor e 
seguisse outro caminho. Mas quando 
a vocação vem de Deus, não há outro 
caminho que possa substituí-lo. Embo-
ra algumas portas estivessem fechadas 
para Luis  Zeferino , uma delas foi aberta , 
permitindo que nosso jovem fiel  entras-
se no caminho da  ordenação sacerdotal.
Monsenhor Prince, Bispo de Montreal, ao 
descobrir a sinceridade de sua vocação, 
recebeu-o em seu seminário. E assim co-

meçou uma carreira sacerdotal que não 
parou até, nada menos, na consagração 
episcopal.  O Fragile Zeferino tornou-
-se bispo de Saint-Hyacinthe. Sua sen-
sibilidade e fragilidade natural estavam 
nessa posição, uma ajuda mais que um 
obstáculo. E ajudaram Luis ZEFERINO a 
ser sensível às necessidades das pessoas, 
e nosso bispo  sempre   mostrou grande 
doçura, excepcional caridade e grande 
humildade. As pessoas conheciam-no 
com o nome carinhoso de “O BOM MON-
SENHOR MOREAU. 

 O BISPO visitou com regularidade e 
dedicação a todo o seu rebanho, pois 
queria sentir em primeiro plano suas ne-
cessidades e problemas e queria ajudá-
-los pessoalmente, encontrar o caminho 
para o bom Deus. O clero encontrou em 
Luis Zeferino  um bom pai e um verda-
deiro amigo para confiar. Sua fragilidade 
natural não o impediu de enfrentar com 
coragem as muitas desordens que exis-
tiam na época: intemperança, falta de 
modéstia, má imprensa, sociedades se-
cretas, abusos políticos. Mas nosso Bispo 
sempre mostrou firmeza e, ao mesmo 
tempo, doçura. Muitas pessoas escreve-
ram para ele e a todos respondera com 
carinho. Isso significa que  o Bispo  pode-
ria nos deixar como herança um tesouro 
epistolar de mais de 25.000 cartas. 

Bispo Luis Zeferino Moreau, obrigado 
pela sua vida e pelo seu exemplo. Jamais 
esqueceremos como Deus fez de um ho-
mem frágil um defensor do apostolado.

Hoje, a Igreja, cheia de alegria, come-
mora o nascimento para o céu do Beato 
Luis Zeferino Moreau, que morreu piedo-
samente  a 10 de maio de 1901 em Saint-
-Hyacinthe, Canadá,com 77 anos, e foi 
beatificado por Sua Santidade João Pau-
lo II em 10 de maio de 1987. hoje nosso 
Santo João Paulo.

                            Maria Angela Vedovello

Notícias da Paróquia

Missa da Família 

Terço dos Homens 

Encontro com Ministros 

No dia vinte e oito de abril, como 
acontece todo quarto sábado, celebra-
mos a missa da família em nossa pa-
róquia Imaculada Conceição de Mogi 
Guaçu.

A liturgia daquele dia nos questiona: 
estamos guardando os Mandamentos 
de Deus, “crer em Jesus Cristo e amar-
-mos uns aos outros”, somente na teoria 
ou se estamos praticando através de 
nossas ações cotidianas? “Quem não 
permanecer em mim será lançado fora, 
como um ramo e secará” (Jo 15,6).

No final da missa o padre sorteou 
quem irá hospedar a Imagem da Sagrada Família este mês e também sorteou 
uma linda imagem de presente e deu a benção aos casais aniversariantes do mês 
de Abril. Venham participar conosco na missa da família.                                                                           

                                                                                      Dirceu e Vânia - Pastoral Familiar

Todas as segundas feira às 19h30 temos um momento de fé recitando o terço e 
a proclamação do Evangelho do dia, nos enriquece muito quando contamos com 
a disponibilidade do padre Sebastião e do padre João Paulo. Somos uma comuni-
dade de irmãos que colocamos em oração os aniversariantes do mês, os doentes, 
os falecidos, todo o clero , a paz no Mundo. Meditamos os mistérios e a cada de-
zena entoamos um canto, a reflexão do Evangelho é um momento em que tocou 
no íntimo do coração para partilhar com os irmãos.                  Antonio C.Francato
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