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 A arapuca

Foi com grande alegria que nós Cursilhistas de Mogi Guaçu juntamente com 
o pessoal do GED (Grupo Executivo Diocesano) de São João da Boa Vista, nos 
reunimos no dia 25/05 as 19h30, na Paróquia N. S. de Fátima para celebrarmos a 
santa missa em Ação de Graças pelos 50 anos de MCC (Movimento de Cursilho 
de Cristandade) em nossa Diocese.

A Santa Missa foi celebrada pelo nosso bispo, D. Antonio Vilar e concelebrada 
pelo Pe. Paulo Henrique e Padre Célio Pivatti (Diretor Espiritual do MCC da nossa 
Diocese).

Em sua homilia nosso Bispo, D. Antonio enfatizou a importância do movimen-
to em contribuir com a Igreja na Evangelização e o nosso compromisso como 
cursilhistas em ser sal, luz e fermento em nossos ambientes principalmente nes-
te Ano do Laicato.

                                                                                                                                           Márcia

Jubileu de Ouro
Dias atrás, com a paralisação dos 

caminhoneiros, ficamos reféns da falta 
de rumo que a administração do nosso 
país padece. Uma parada geral acompa-
nhada de alguns golpes pesados naque-
les que mais sofrem nessa nação aben-
çoada por Deus e bonita por natureza! 

“Pararam o país”, diziam os jornais; e o 
clima de insatisfação e insegurança cres-
cia, os aventureiros e aproveitadores 
surfavam na onda da desgraça alheia 
transmitida ao vivo para o Brasil e o 
mundo. Mas algumas questões, a meu 
ver, ficaram sem respostas, pois só um 
desconto de centavos no preço do die-
sel não resolve a vida do país.

A tal “greve” deixou bastante clara a 
distinção entre sabedoria e esperteza. 
Visto que todos pagamos muito caro 
pelo litro dos combustíveis, pelo gás de 
cozinha e que os impostos são altíssi-
mos e não geram benefícios sociais, 
uma gritaria geral deveria sim ecoar em 
todos os cantos de nossas cidades. 
Entretanto, toda essa manifestação 
demonstrou um golpe de esperteza 
porque o que vimos foi o desrespeito 
total e irrestrito para com os mais 
pobres, a começar pelos caminhoneiros 
que ganham muito pouco pelo imenso, 
insalubre e arriscado trabalho que reali-
zam. Donos de grandes transportadoras 
parecem lucrar com o desconto dado ao 
diesel; já o caminhoneiro, dono de seu 
caminhão.... Os diversos governos do 
Brasil desde o fim da segunda guerra 
não tiveram como prioridade o trans-
porte coletivo e não favoreceram meios 
de locomoção que atendessem ao povo 
e suas reais necessidades. A opção pelo 
asfalto e pelo pneu, não privilegiou o 
coletivo, mas pôs na estrada muitos veí-
culos que poderiam correr por outras 
vias mais seguras e menos poluentes. 
Inclusive com um modelo frequente em 
países desenvolvidos, os caminhoneiros 

trabalham turnos menores e são muito 
melhor remunerados que os nossos 
valentes motoristas da nação.

Outro golpe nos mais pobres foi o 
aumento abusivo de preço dos gêneros 
necessários para as famílias que não 
fazem estoques em suas casas. De 
repente os preços subiram mais alto que 
a torre de babel, sacrificando os que 
ganham menos e sofrem mais. Aqui eu 
pergunto se o “bem” que tanto deseja-
mos pode admitir “mal” para nossos 
semelhantes? Se admitirmos um “mal”, 
ou se a ação realizada tiver como inten-
ção o benefício de um grupo ou uma 
parcela só da nação, não é “bem” e certa-
mente não trará consequências boas. Se 
o “sol nasce sobre bons e maus”, não é 
aceitável que paralizações como essas 
não beneficiem o pobre, o idoso e o 
aposentado. Aliás, esses são lembrados 
em época de campanha eleitoral e 
esquecidos em seguida.

Preocupou-me o grupo que pedia 
“intervenção militar”! Acho que não têm 
noção do que isso significa. Eu e minha 
família sentimos na pele o terror daque-
la época, dos “anos de chumbo” e não 
desejo isso novamente para nossa Pátria 
amada.

O Brasil que eu espero, e creio que 
todo cristão deve esperar e se compro-
meter para que aconteça, é um País com 
mais fraternidade e responsabilidades 
assumidas; que os que governam abram 
mão de interesses egoístas e mesqui-
nhos; que haja respeito aos educadores, 
aos trabalhadores; que a vida humana 
seja respeitada, esperada e celebrada 
desde a sua concepção até o seu fim 
natural. Esse é o meu sonho que, se 
sonharmos juntos poderemos vê-lo rea-
lizado.

                  Pe. João Paulo Ferreira Ielo

ANUNCIE AQUI 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

Batizados

 16/05 
Henrique Coelho Ligabue

26/05
Helena Guarnieri Vedovello

27/05 
Edgard Cavalheri Coelho Neto

Valentina Mattos de Almeida Rodrigues
Sophia Colombo Gonçalves Rodrigues

Lavinya Emanuely dos Santos
Heitor Miguel Laureano
Aylla Sophia de Oliveira

Nossos irmãos mais novos
12/05

Marcelo Aparecido e Daniela Regina;

Felipe e Fernanda. 

19/05

Weber José e Bruna Bárbara.

 

Casamentos

Apostolado da Oração

ANUNCIE AQUI 

ANUNCIE AQUI 

Em preparação a Solenidade do Sagrado Coração de Jesus faremos o Tríduo 
de agradecimento ao Sagrado Coração de Jesus. Santo Padre Pio rezava todos 
os dias: Oh, Senhor, eu peço para o meu passado a Tua misericórdia, para o meu 
presente o Teu amor e para o meu futuro a Tua providência. 

Junho, mês dedicado ao Sagrado Coração de Jesus, esta devoção deve con-
duzir os fi éis a um discipulado amoroso com Deus. Para sermos seus discípulos 
devemos procurar ter um coração semelhante ao Dele. 

O Papa Pio XII (1876-1985) sempre salientou que é o próprio Jesus quem 
toma a iniciativa de nos apresentar a Seu Coração como fonte de restauração e 
paz ao afi rmar: “Vinde a mim todos vós que estais cansados e oprimidos, e eu os 
aliviarei. Tomai sobre vós o meu julgo e aprendei de Mim, porque sou, manso e 
humilde de coração e encontrareis descanso para o Vosso espírito. Pois o meu 
julgo é suave e meu fardo é leve” (Mt 11, 28-30).

Quem ama o coração de Jesus pauta a sua vida em Seus valores, ensinados 
no Evangelho como: viver como Ele, amar como Ele amou, deixando de lado as 
amarguras, ódio, magoas, intrigas, discórdias, desavenças.

Sua devoção teve início na última ceia, porem foi esquecido pelos homens 
só em 1675, durante a oitava da Festa de Corpus Christi, Jesus fez para a Santa 
Margarida Maria Alacoque (1647-1690) a chamada Grande Revelação: 

“Eis o Coração que tanto amou os homens, que nada poupou até se esgotar e 
se consumir para lhes testemunhar seu amor”.

 Como reconhecimento, não recebo da maior parte deles senão ingratidões, 
pelas suas irreverências, sacrilégios, tibieza e desprezo que têm para comigo na 
Eucaristia. O que é mais triste são os corações consagrados que agem assim. Por 
isso te peço que a primeira sexta-feira após a oitava do Santíssimo Sacramento 
seja dedicada a uma festa particular para honrar Meu Coração, comungando 
nesse dia e reparando-O pelos insultos que recebeu durante o tempo em que 
foi exposto sobre os altares.

Jesus também nos deixa as doze promessas feitas a Santa Margarida Maria 
Alacoque.

Coloquemos nossas esperanças e confi anças no Sagrado Coração de Jesus, 
que é fonte de MISERICÓRDIA. 

Neste dia também rezamos pela Santifi cação do Clero, como cristãos cons-
cientes devemos orar em todos os momentos. 

O ministério sacerdotal é a chave que abre a porta do céu e no projeto de 
santifi cação deve estar presente a honestidade em todos os caminhos.

Rezemos sempre pela Santifi cação dos Sacerdotes, pois a medida que se san-
tifi cam toda igreja também se santifi ca.

Avisos:
• 21/06 – Quinta-feira - 15h – ORAÇÃO DAS MIL MISERICÓRDIAS 
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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700

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

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

No dia 27 de maio as crianças da 1ª 
fase da Catequese e as catequistas: Ana 
Claúdia, Laura, Karla e Isa fizeram a coro-
ação de Nossa Senhora, a Mãe de Jesus, 
Rainha do Céu. Que sigamos sempre o 
seu exemplo de fé e de obediência.

                         Catequista Ana Claúdia  

Terço dos Homens 

Coroação de Nossa Senhora 

O nosso grupo do terço faz aniversário no dia 12 de junho. Neste ano, para 
comemorar seus 8 anos de fundação, será celebrada missa em Ação de Graças no 
dia 11, às 19h30 na Igreja Matriz Imaculada Conceição com a presença da maioria 
dos participantes.

 O grupo começou com 4 pessoas e hoje, graças a Deus, conta com cerca de 40 
membros efetivos.

Temos consciência que a oração do terço, depois da Santa Missa, é a devoção 
que mais agrada a Deus e à Santíssima Virgem e que é a mais proveitosa para os 
homens.

Assim, aproveitamos o ensejo para renovar o convite a todos os homens de 
boa vontade para que venham rezar conosco, às segundas-feiras, às 19h30, na 
Igreja Matriz.

                                                                                                                                                  Virgilio

Concluimos mais uma preparação para o matrimônio, dez casais participaram 
durante quatro dias de encontros onde ouviram atentamente os testemunhos 
de casais da Pastoral Familiar, sobre o sentido da vida, a importância da oração, 
da vida familiar alicerçada pela fé, entre outros temas. Receberam do Padre João 
Paulo, informações sobre a cerimônia e o sacramento do matrimônio e nas rodas 
de conversa expuseram suas idéias sobre os temas. Os encontros aconteceram no 
salão paroquial nos dia 23,24,25 e 26 deste mês.

                                                                                                                                               Geneci                                                                                                                             
Missa da Família

Na Festa de Corpus Christi, os catequizandos: Antonio Marcos, 
Taiane,Vinicius e Warlelei fizeram a Primeira Eucaristia durante a missa. “Re-
ceber o Corpo e o Sangue de Cristo foi uma experiência inexplicável, sen-
sação de paz e tranquilidade interior. Só quem recebe sabe a sensação!”.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                Taiane

Minha Primeira Comunhão 

Preparação para o Matrimônio

No quarto sábado do mês de maio, nossa tradicional missa da família teve um 
motivo a mais para comemorar. Com grande alegria os 10 casais que participa-
ram da preparação para o matrimônio, iniciada dia 23, receberam o certificado 
de conclusão.

Muitos casais aniversariantes do mês receberam os cumprimentos do Padre 
João Paulo e a imagem da Sagrada Família foi sorteada para ser hospedada pelo 
casal Carlos e Luciene.                                                                                                        Geneci

Notícias da Paróquia
Festa da Ácies

A Curia Maria Mãe de Deus da Igreja, 
realizou no dia 06 de maio de 2018 a 
Missa de Ação de Graças da Festa de 
Ácies na Paróquia Imaculada Concei-
ção em Mogi Guaçu/SP.

A Santa Missa foi presidida pelo Pe. 
João Paulo Ferreira Ielo (Pároco) e dire-
tor espiritual da Legião de Maria.

Iniciou-se com o Santo Terço as 13h 
e logo após, a Santa Missa na Igre-
ja Matriz com a presença de muitos 
legionários vindo das paróquias de 
Mogi Guaçu.
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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
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• Computadores

• PABX

• Parabólicas

• Ronda Eletrônica

• Telefonia

• TV por assinatura

 

Monitoramento
24 Horas

3861.6234

ALARMES

www.acsalarmes.com.br

Santa Ema de Gurk  

SANTOS? TODOS!!!
“Ser santos não é um privilégio de 

poucos, como se alguém recebesse uma 
grande herança. Todos nós recebemos 
a herança de nos tornarmos Santos no 
Batismo. Ser santo é uma vocação para 
todos. Todos nós somos chamados a per-
correr o caminho da santidade e o cami-
nho que leva à santidade tem um nome 
e um rosto: Jesus Cristo. No Evangelho, 
Ele nos mostra a estrada das Bem-Aven-
turanças.” Papa Francisco                                                     

                                                                           
 Ema de Gurk - é uma santa viúva, fun-

dadora de mosteiros na Áustria. Ela era 
filha de uma nobre família austríaca, sen-
do aparentada de Henrique II do Santo 
Império. Ela nasceu condessa de Friesa-
ch-Zeltschache no ano de 980  e foi apre-
sentada à corte imperial de Bamberg por 
santa Cunegundes .  Ema casou-se com o 
conde Wilhelm de Sanngau, com quem 
teve dois filhos. Ela usava sua fortuna 
para fazer caridade aos pobres, e era 
tão boa  e benevolente para com todos 
que já era considerada santa ainda viva. 
Também mandou construir uma deze-
na de igrejas. Porém, uma tragédia iria 
mudar os rumos de Ema para sempre. 
No mesmo dia, ela perdeu seu marido e 
seus filhos, todos três assassinados. Des-
de então, em 1043, ela decidiu fundar 

um mosteiro beneditino em Gurk, no 
Ducado da Caríntia, onde ela se retirou 
até o fim dos seus dias em 1.045 com 65 
anos . Santa Ema está enterrada na cripta 
da catedral de Gurk.  Um artista italiano, 
esculpiu um baixo-relevo em mármore 
sobre seu túmulo, representando o mo-
mento de sua morte. Foi também gra-
ças à generosidade de Santa Ema que a 
Abadia para Homens de Admont pôde 
ser erigida, em 1074. Poucos anos após 
sua morte, ao abrirem o túmulo de Santa 
Ema, descobriu-se que seu corpo estava 
reduzido a pó, exceto sua mão direita, 
intacta – a mão que havia tão generosa-
mente ajudado os mais necessitados ao 
longo de toda a sua vida. Santa Ema não 
é venerada apenas na Áustria, mas tam-
bém na Elovênia e no Ducado de Estíria. 
Durante 300 anos, os fiéis peregrinaram 
até o seu túmulo, na catedral de Gurk. 
Esta peregrinação ocorria no Quarto Do-
mingo da Páscoa. No Século XX, essa pe-
regrinação foi interrompida por motivos 
políticos, sendo retomada, tempos de-
pois. Ema de Gurk foi beatificada em 21 
de novembro de 1287 pelo Papa Honó-
rio IV e canonizada 800 anos após, em 5 
de janeiro de 1938 pelo Papa Pio XI. Ema 
é representada em trajes de dama nobre, 
trazendo nos braços a maquete de uma 
igreja ou então em hábito religioso com 
uma rosa, ou ainda distribuindo esmolas.

CARÍSSIMOS COMPANHEIROS DE CA-
MINHADA:  Ainda sentindo a brisa de 
nossas celebrações de Páscoa, Ascenção 
do Senhor , Pentecoste, Santíssima Trin-
dade ,  profundas,  ricas, piedosas, presi-
didas por nossos caros padres,  há que se 
entrar com afinco neste tempo comum 
com o Espírito Santo que trabalha em 
nós a Santidade, dom que todos nós  re-
cebemos nos Sacramentos do Batismo e 
do Crisma.  

                            Maria Angela Vedovello

FIQUE POR DENTRO
Assim era Jesus: o misterioso Homem 

do Sudário, reconstruído em 3D
Arrepiante: “Consideramos que final-

mente estamos diante de uma imagem 
precisa de como era Jesus nesta terra”, 
diz o cientista responsável

Estaremos diante de uma reconstitui-
ção do corpo real de Jesus Cristo?

“Esta estátua é a representação tridi-
mensional do Homem do Sudário, em 
tamanho natural, feita com base em me-
didas milimétricas tomadas do pano em 
que o corpo de Cristo foi envolvido após 
a crucificação”.

  

Quem explica é Giulio Fanti, profes-
sor de medições mecânicas e térmicas 
na Universidade de Pádua e estudioso 
da relíquia, uma das mais enigmáticas e 
apaixonantes do mundo cristão (e tam-
bém do mundo incrédulo). Com base em 
suas medições, o professor fez a reconsti-
tuição em 3D que, a seu ver, permite afir-
mar que essas são as reais características 
do Cristo crucificado.

“Consideramos que finalmente esta-
mos diante de uma imagem precisa de 
como era Jesus nesta terra. A partir de 
agora não será mais possível retratá-lo 
sem levar em conta este trabalho”.

O professor concedeu à revista italiana 
Chi a conversa exclusiva em que afirmou:

“Segundo os nossos estudos, Jesus 
era um homem de extraordinária bele-
za. Longilíneo, mas muito robusto, tinha 
1m80 de altura, quando a altura média 
naquele tempo era de cerca de 1m65. E 
tinha uma expressão real e majestosa” (cf. 
Vatican Insider).

Mediante os estudos e a projeção tri-
dimensional, Fanti pôde também com-

putar as numerosas feridas no corpo do 
Homem do Sudário:

“No Sudário eu contei 370 feridas de 
açoites, sem considerar as laterais, que 
o pano não revela porque envolveu 
apenas a parte anterior e a posterior do 
corpo. Mas podemos supor pelo menos 
600 golpes. Além disso, a reconstrução 
tridimensional permitiu observar que, 
na hora da morte, o Homem do Sudário 
pendeu para a direita, porque o ombro 
direito foi deslocado de modo tão grave 
que lesou os nervos” (cf. Il Mattino di Pa-
dova).

 
As perguntas envoltas no mistério do 

Sudário são desafiadoras. Mais informa-
ções científicas e históricas podem ser 
encontradas acessando-se este artigo.

É notório que, nesse homem tortura-
do, vemos sinais inquestionáveis de so-
frimento. Os olhos da fé enxergam nele 
o homem por excelência, aquele que foi 
apresentado pela arrepiante frase “Ecce 
Homo”, “Eis o homem”; aquele que foi 
visto manso e majestoso diante de Pila-
tos, mas que sofreu terrível flagelação, 
espancamentos, coroação de espinhos, 
subida ao Calvário carregando aos om-
bros a própria cruz, crucificação como 
inocente e morte pela nossa redenção.

Acreditar na autenticidade do Sudá-
rio não é obrigatório para nenhum cris-
tão. Mas o carácter excepcional daquele 
pano fúnebre e seus séculos e séculos de 
mistério fascinante e desafiador provoca 
o nosso entendimento e as nossas cer-
tezas, tal como fez aquele Nazareno que 
desafiou as nossas certezas ao amar os 
seus perseguidores, a perdoá-los do alto 
da cruz e derrotar a morte para sempre

                                          Pesquisa: Selma
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