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A hora da partilha

Durante a nossa vida aprendemos a admi-

importante atitude de amor e por isso é gene-

rar as virtudes e as boas atitudes dos que assu-

roso. Assim como ninguém ama “por obriga-

mem a generosidade e o amor como regra de

ção”, ninguém é obrigado a oferecer seu dízi-

seu viver. Pessoas de “bom coração”, que

mo; ele deve ser oferecido conforme o

sabem repartir o pouco com os seus irmãos,

coração de cada um.

parentes ou vizinhos, não ganham “placa” de

Ser dizimista é o mesmo que assumir a

reconhecimento pelo bem que fazem, contu-

Igreja, a Paróquia como sua responsabilidade,

do jamais serão apagados da memória e do

é cuidar como fazemos com nossa casa; é nos

coração dos que as conheceram.

sentirmos irmãos e praticarmos a caridade;

Nos tempos de crise, como os que vivemos

por isso o Dízimo não pode ser o que sobra e

agora, escutamos as lições da economia que

muito menos o que pesa. Todos podemos e

dizem para “apertar os cintos,” “cortar os gas-

devemos saber quanto cada paróquia arreca-

tos”, “economizar” e são lições interessantes,

da com o Dízimo e quais os serviços que se

porém não suficientes para que a crise vá

mantêm com a sua arrecadação. O mesmo

embora de vez. Talvez a crise financeira e eco-

vale em relação às outras contribuições e

nômica possa ser uma consequência da falta

campanhas, pois transparência e verdade

da generosidade e da partilha, visto que mui-

andam juntas.

tas pessoas vivem idolatrando o dinheiro, ou

Em nossa paróquia, nosso Dízimo é res-

condicionam a sua felicidade aos bens que

ponsável pela manutenção dos templos,

podem comprar e acabam por esquecer que

salão, casa paroquial, salário dos funcionários

felicidade, amor, afeto não são artigos à ven-

e dos padres. Com o que nós arrecadamos

da.

também ajudamos a alimentar os que vivem

É sempre oportuno aprender que dinheiro

em situação de rua e ainda auxiliamos alguns

e bens são instrumentos necessários para nos-

irmãos a voltar para suas famílias. Isso tudo e

so viver, nosso trabalho, mas não nos garan-

ainda mantemos em dia as contribuições

tem felicidade permanente; as pessoas, os

sociais e diocesanas.

amigos, a comunidade são essenciais para a

O Dízimo é uma opção que nos liberta da

vida de quem deseja ser feliz. A generosidade

ganância e do apego desenfreado ao dinhei-

e a partilha revelam o tipo de relacionamento

ro, nos ajuda a praticar a partilha generosa e

que as pessoas têm com o dinheiro, se são

caridosa e ainda nos leva a reconhecer o

escravas dele ou não.

senhorio de Deus em nossa vida e em nossa

Ao refletirmos sobre o dízimo devemos

história.

nos perguntar a respeito de nossa gratidão

Quem é dizimista sabe se utilizar do dinhei-

para com Deus e nossa generosidade com os

ro como recurso, sabe também lutar contra a

irmãos. Se reconhecemos a Deus como nosso

idolatria de querer mais e assume a comuni-

Pai e Senhor, o Dízimo se torna uma resposta

dade como sua. Quem é dizimista, ama seus

de gratidão ao seu amor misericordioso em

irmãos, descobre o seu verdadeiro tesouro e,

nossa vida e, então praticamos a generosida-

com suas atitudes agrada a Deus!

de com os irmãos quando oferecemos nosso
Dízimo em nossa Paróquia. O Dízimo é uma

Pe. João Paulo Ferreira Lelo
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Terço dos Homens

Meus irmãos, nós sabemos que fomos criados à imagem e semelhança de
Deus, e nos criou livre. Temos dois caminhos a seguir, o da Salvação, buscar o
reino de Deus e o da Perdição, caminho do mundo, que ilude as pessoas com
falsas felicidades que não leva a nada.
O caminho da salvação do reino de Deus é difícil, portas estreitas, responsabilidade, muitas cruzes. O próprio Jesus Cristo nos diz “sou o caminho, a verdade e
a vida”. Por isso, devemos sempre buscar Jesus Cristo nas santas missas, encontros das comunidades, nossas orações particulares e na oração do Santo Terço.
Jesus Cristo na sua infinita misericórdia vem sempre ao nosso encontro criando para nós o terço dos homens, do qual faço parte desde o começo, e já se
passaram 8 anos, no dia 11 de junho foi celebrado a missa pelo Padre Sebastião,
co-celebrada pelo Padre Paulo Henrique e a participação de vários grupos do
terço de nossa cidade, no final da missa foi realizado uma confraternização.
Na matriz Imaculada Conceição nos reunimos todas as segundas feiras as
19h30 recitando o terço e meditando o evangelho do dia, depois o Padre Sebastião que sempre participa dos nossos encontros, nos deixa uma bela mensagem
da vida nova na caminhada da igreja.
Eu, particularmente sou agradecido por Deus, agradeço por minha vida 83
anos, minha saúde, minha esposa de 82 anos, 59 anos de vida matrimonial, com
a busca de Jesus Cristo meus caminhos tornaram suave, alegres, apesar das dificuldades, tudo isso e a misericórdia do Senhor em minha vida.
Senhor nos ajude a ser sal da terra e luz do mundo em minha família, em
minha comunidade e no terço dos homens. Amém.
João Batista
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Missas nas Comunidades
Espírito Santo
No dia 12 de junho fomos agraciados com a missa na nossa comunidade Espírito Santo, Padre Sebastião
nos falou sobre sermos sal da terra e
luz do mundo, mostrando para o próximo o nosso amor, contamos com
grande número de pessoas.
No final da missa fizemos um ágape para os convivas.
Izabel e Elza

O que é o dízimo?
O Dízimo é a décima parte de nossa renda mensal, o Dízimo deve ser entendido e praticado por todos nós cristãos.
Devemos entender que o Dízimo antes de tudo é uma forma de oração pessoal e silenciosa, o Dízimo é um ato de amor, e a medida do amor, da justiça e
da gratidão a Deus.
Faça essa experiência se tornando um dizimista, você verá quantas graças
receberá.
Dízimo, Partilha que santifica.

Pe. Longino
A comunidade Pe Longino ficou muito feliz dia 19/06 com a missa realizada no Condomínio Porto Rico pelo nosso Pároco, Pe. João Paulo, onde todos
participaram com muita Alegria , Fé e Gratidão. Maria com seu violão, muito
nos alegrou e após a missa ouve uma gostosa confraternização .
Obrigado a todos
Maria José/Liberaci

Nossos irmãos mais novos

Casamentos

24/06
Arthur Armani
Davi de Andrade Magalhaes
Kawanny Bartolomeu
Aylla Sophia de Oliveira

08/06
Renan e Laís
16/06
Claúdio e Andressa
Guilherme e Sarah

Batizados

Convites na Secretaria Paroquial

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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Notícias da Paróquia

Notícias da Catequese

Festa de São Luiz Gonzaga

Rito do Pai Nosso

No 21 de junho, festa de São Luiz Gonzaga. Os marianos de Mogi Guaçu se
reuniram em grande número nesse dia, às 19h, na Igreja Matriz para celebrar seu
padroeiro. A missa foi presidida por Pe. João Paulo e concelebrada com o diácono
Geraldo.
Na Homilia João Paulo enalteceu o trabalho realizado pelos marianos na cidade ao longo do tempo especialmente na prática da oração e do amor à Eucaristia
e o serviço pela Igreja e conclamou os jovens e as crianças a tomarem São Luiz
como referência de vida e dedicação aos pobres.
A celebração contou com a presença de vários membros do grupo do terço e
da Irmandade da Imaculada e também com o brilho da equipe de canto do grupo
do terço dando um colorido todo especial à celebração. Parabéns a todos.
Virgilio

Missa da Família

No domingo, dia 17 de junho, 35 dos catequizandos de nossa paróquia, que
neste ano irão receber o Sacramento da Eucaristia, participaram do Rito de entrega da oração do Pai-Nosso. Em sua homilia, Padre João Paulo os ajudou a refletir
sobre o sentido profundo da oração que o Senhor nos ensinou e durante a celebração, no momento propício, os catequizandos foram chamados para recebê-la
das mãos do próprio Padre João Paulo e, ao redor da mesa da Palavra e da Eucaristia, rezaram juntos com a comunidade a oração do Pai-Nosso. Um momento
significativo na caminhada de nossa catequese, mais uma semente que plantamos no coração das nossas crianças, na esperança de que cresçam e permaneçam firmes no caminho do Senhor.
Catequista Tereza

Encontrão com Adolescentes

No quarto sábado do mês celebramos a missa da família em nossa Paróquia,
Imaculada Conceição. Neste último dia vinte e três não foi diferente. Tivemos a liturgia da natividade de São João Batista, este que foi o precursor, o profeta anunciador da chegada de Jesus Cristo. Pedimos a intercessão de São João Batista para
que possamos exercer em nossas famílias a nossa missão profética de anunciar
com humildade e perseverança o reino de Deus e assim trilharmos o caminho da
salvação. No final da missa o padre Sebastião abençoou os casais aniversariantes
do mês de junho. Venha participar conosco todo quarto sábado e você poderá
levar pra casa uma linda imagem da Sagrada Família de Nazaré.
Dirceu e Vânia
Pastoral Familiar

Aconteceu no dia 23 de junho, o 1º encontro com os catequizandos no Salão
Paroquial das 9h até ás 11h30.
Padre João Paulo, os acolheu com muita sabedoria e criatividade .
Entre musicas , brincadeiras e ensinamentos bíblicos, as catequistas mostraram
muita habilidade e carinho com as crianças .
No final tivemos um lanche de confraternização, que foi uma festança !
Parabéns a toda equipe da CATEQUESE , que se dispuseram para que tudo desse certo!
Vamos nos comprometer com o próximo encontrão ! E fé no coração !
Inês – Coordenadora

Rua Chico de Paula, 837 - Mogi Guaçu - SP
Fone: (19) 3841.9094
E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

3851.8700
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FIQUE POR DENTRO
Quatro casos surpreendentes do século XX envolvendo o escapulário de
Nossa Senhora
“Nenhuma devoção foi até hoje confirmada com número maior de autênticos milagres do que o escapulário do
Carmo”
São Cláudio de La Colombière, sacerdote jesuíta e confessor de Santa Margarida Maria de Alacoque, observou:
“Nenhuma devoção foi até hoje confirmada com número maior de autênticos milagres do que o escapulário do
Carmo”
Aqui vão 4 desses casos extraordinários, registrados no século XX e mencionados por Plinio Maria Solimeo em sua
obra “A grande promessa de salvação,
O Escapulário de Nossa Senhora do Carmo”:

1 – O escapulário que salvou uma
casa do incêndio
Em maio de 1957, um sacerdote carmelita publicou um assombroso relato
sobre uma vizinhança inteira de casas
enfileiradas que tinham se incendiado
em Westboden, na Alemanha. Numa
delas viviam duas famílias piedosas,
que, ao verem o fogo, penduraram imediatamente um escapulário na porta de
entrada.
Em 5 horas, 22 casas foram reduzidas a
cinzas – mas, em meio à destruição geral,
uma única ficou intacta: aquela que tinha
o escapulário preso à porta. Centenas de
pessoas foram testemunhas oculares da
intercessão da Santíssima Virgem Maria
naquela residência.
2 – O escapulário que salvou uma
jovem na queda de um avião
Em novembro de 1955, na Guatemala,
caiu um avião com 27 passageiros dos
quais morreram todos, menos uma jovem que, ao perceber que o avião se pre-

São Justino de Jacobis - 31 de julho

cipitava, agarrou seu escapulário e pediu
auxílio à Santíssima Virgem do Carmo.
Ela sofreu queimaduras sérias e sua roupa ficou toda queimada, mas o escapulário sequer foi tocado pelas chamas.
3 – O escapulário que salvou o carmelita na Terra Santa
Em 1944, um missionário carmelita na
Terra Santa foi chamado para ministrar
o sacramento da Unção dos Enfermos.
O motorista, que era árabe, mandou-o
descer cerca de seis quilômetros antes
do local, porque o caminho era perigoso
demais devido à lama na estrada. E era
mesmo tanta que, depois de ter andado
uns três quilômetros, o missionário sentiu que os pés se enterravam cada vez
mais no lodo, até que escorregou num
poço de lama e começou a se afundar.
Lembrou-se então, imediatamente, de
Nossa Senhora e do seu escapulário;
beijou-o, ergueu os olhos para o Monte
Carmelo e clamou:
“Nossa Senhora do Carmo! Mãe Santíssima! Ajudai-me! Salvai-me!”
Tudo de que se lembra é que, então,
viu-se em terreno firme.
“Sei que fui salvo pela Virgem Santíssima por meio do seu escapulário castanho. Perdi os sapatos naquele barro.
Fiquei quase todo coberto de lodo, mas
consegui andar os três quilômetros que
faltavam, louvando sempre nossa Senhora”.
4 – O escapulário que salvou o homem atropelado por um trem
Nos princípios do século XX, na localidade norte-americana de Ashtabula,
Ohio, um homem foi gravemente atropelado por um trem. Em vez de morrer
na hora, no entanto, ele permaneceu
consciente durante mais 45 minutos – o
tempo necessário para que um sacerdote chegasse e lhe ministrasse os últimos
sacramentos.
Ninguém entendia como era possível
que, com ferimentos tão abertos, ele não
tivesse morrido imediatamente. A única
explicação encontrada estava pendurada ao seu pescoço: ele usava o escapulário.
Pesquisa: Selma

A vida deste santo é uma apologia da
vida interior posta a serviço do labor missionário numa das formas mais típicas:
encarnar-se totalmente no novo meio
social. Justino nasceu perto de Nápoles,
Itália, em 1800. Passou sua infância na
pobreza e humildade da família, mas,
recebendo uma profunda educação
cristã tendo uma vida de oração intensa.
Aos 18 anos, entrou na Congregação da
Missão, fundada dois séculos antes por
São Vicente de Paulo, para evangelização
das regiões mais abandonadas. Formado
sacerdote, empreendeu com especial
zelo, revelando-se um anjo de caridade
na cólera que dizimou Nápoles, em 1836
e milagrosamente não foi contaminado.
Ele, porém, sonhava com um campo
de apostolado mais vasto na África. A
ocasião se apresentou, quando a Santa
Sé confiou à Congregação da Missão a
evangelização da Etiópia, ficando eleito
o próprio Justino como vigário apostólico. Justino, ao chegar à Etiópia, percebeu
a dificuldade de sua missão, o ambiente
hostil à Igreja Católica que há séculos
não exercia nenhuma atividade naquela região. Adotou um estilo de vida encarnado na realidade local, assimilando
com paciência a difícil língua e fazendo-se tudo a todos. Usando a arma de uma
grande caridade e bondade para com

Maria Angela Vedovello
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todos, conseguiu dobrar a desconfiança
contra os missionários católicos, chegando a granjear estima e admiração pela
sua santidade. Para garantir a progressiva evangelização autônoma da Etiópia,
Justino ideou e, conseguiu fundar com
imensos sacrificios um seminário para
vocações indígenas e antes de morrer
teve a sorte de ordenar trinta sacerdotes.
A vida de São Justino de Jacobis nos
mostra que a graça de Deus se derrama
abundantemente quando existe entre
nós o amor e a partilha. Portanto, vamos
cuidar do nosso irmão que sofre e confiar
que Jesus cuidará de nós . Em muitas regiões São Justino conseguiu numerosas
conversões que lhe permitiram organizar estruturas eclesiais. Infelizmente, seu
zelo e seus sucessos suscitaram a inveja
e a oposição do único bispo etíope, que
instigou o rei a decretar uma perseguição contra os convertidos e a expulsar
os missionários. Escrevendo ao rei, dizia
: “Manda embora Justino, mas não o mates, pois ele é um santo, porque ninguém
observa melhor do que ele a lei de Deus”.
Desgastado pelo cansaço, pelas viagens,
privações e sacrifícios, Justino de Jacobis
com uma febre tropical sentiu a morte se aproximar.Era 31 de julho de l860
quando abençoando a todos entregou
sua alma á DEUS. Foi sepultado na Igreja
de Hebo. Em 1939 foi beatificado pelo
Papa Pio XII e canonizado em outubro
de 1975 pelo Papa Paulo VI. Sua vida nos
faz pensar;- Como podemos esperar que
Deus nos atenda se desprezamos a dor
daqueles que Jesus tanto ama ? Não seria uma injustiça? Busquemos primeiro o
que Deus quer e TUDO O MAIS, conforme Ele prometeu será dado em acréscimo e sempre lembrando que somos
peregrinos, estamos no mundo, mas não
somos do mundo.
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