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A paz é como um rio

Os nossos dias tem sido marcados por pés-

que os “outros são um perigo”; noticias ten-

simas notícias e grandes tragédias. O desres-

denciosas querem fazer pensar que seja

peito ao ser humano chega a uma tal propor-

necessário matar alguns para melhorar a

ção que, por vezes, chego a questionar nossa

sociedade, ou até mesmo que se negue os

inteligência ou racionalidade. Parece que à

nascimentos às crianças legalizando o “nazis-

medida que o tempo passa nós desaprende-

mo de luvas brancas”... Declaram guerra à

mos as lições mais simples para a convivência;

vida, à fraternidade, à esperança e ao amor;

a esperteza toma ares de inteligência, as falca-

pretendem massacrar a justiça, a verdade e o

truas aparecem como soluções mágicas que

perdão. Tem solução?

justificam pequenos e grandes golpes, e, o

Ao criar o ser humano, homem e mulher,

mais grave a meus ver, é a mentira e os menti-

“Deus os criou à sua imagem, como sua seme-

rosos deitando e rolando ao justificar que se

lhança” (Gn 1,26-31) para crescer, dominar e

antes já faziam errado, agora também se pode

cuidar da terra a fim de torná-la a casa comum

fazer. E mais grave é a vista grossa dos que

de seus filhos e filhas. Entretanto o egoísmo

sempre lucram com as desgraças sofridas pela

humano fez um grande estrago nos planos

humanidade.

divinos. Mas Deus não “jogou a toalha” e por

“Vós sois o sal da terra”, “vós sois a luz do

meio de Jesus nos ensina a continuar traba-

mundo”, disse Jesus Cristo ao entregar a mis-

lhando para fazer florescer o desejo original

são aos seus discípulos. Nossa vocação é ilu-

de Deus, afinal somos irmãos. A primeira alter-

minar e temperar a sociedade com o entusias-

nativa para que a sociedade reencontre seu

mo do Evangelho de Jesus que clareia a

rumo é se lembrar que a fraternidade cria a

realidade, derruba as máscaras dos que enga-

solidariedade, pois antes de qualquer coisa

nam aos mais simples até mesmo usando de

nós somos irmãos e irmãs; outro ensinamento

artifícios religiosos; ser o sal que liberta as pes-

simples e prático é que “tudo aquilo que que-

soas de uma vida sem sentido, que renova a

remos que as pessoas nos façam, façamos nós

alegria e faz com que cada um se sinta prota-

a elas” (Mt7, 12). Por aí reconhecemos que as

gonista da sua própria história. Ser sal e luz

grandes ações que podem mudar o mundo

que ao iluminar e temperar esclarece e incen-

dependem de simples decisões que cada um

tiva a cada cristão batizado a assumir seu

de nós pode tomar. É simples, é só alterar

papel de co-laborador de Deus para fazer flo-

algumas opções e ficar com as mais interes-

rescer e “triunfar a justiça e o direito”, a fim de

santes que já nos ensinara Jesus Cristo. Nossa

que ninguém use da mentira para se promo-

vocação é fazer a Paz correr como um rio, mas,

ver e enganar seus semelhantes.

“não há paz sem justiça e nem justiça sem per-

Os noticiários dão conta diariamente de
um cenário de guerra e nos levam a pensar

dão” (são João Paulo II).
Pe. João Paulo Ferreira Lelo

“O SACERDOTE É O AMOR DO CORAÇÃO DE
JESUS” – Dia do Padre

Esta comemoração se deve ao fato de no dia 4 de agosto se celebrar o dia de
São João Maria Vianney, o Cura D’Ars, patrono dos padres. Desde 1929, quando
o Papa Pio XI o proclamou “homem extraordinário e todo apostólico, padroeiro
celeste de todos os párocos de Roma e do mundo católico”.
Padre é o sacerdote católico. Em sentido amplo, padre é pai. É o que protege
e cuida.
O padre deixa tudo para se entregar a serviço de Deus. Doa a sua vida para
Deus e passa a servi-Lo e viver para Ele. Um homem que se esvazia de si mesmo
para uma entrega total a Deus.
É o padre, que através do Evangelho, leva os homens a Deus, pela conversão
da fé em Cristo. São pessoas que nascem com esse dom e ouvem o chamado de
Deus para se consagrarem a servir à comunidade.
Ser padre é ser “pai” de uma comunidade inteira. É o homem da Palavra de
Deus, da Eucaristia, do perdão e da bênção, exemplo de humildade, penitência
e tolerância; o pregador e conversor da fé cristã.
Em nossos padres, vemos alguém que deseja amar a Deus sobre todas as coisas e transbordar esse amor para todos nós que os ouvimos.
Aos nossos padres, Padre João Paulo e padre Sebastião, homens de fé e de
garra, desejamos muita luz e força para responderem a cada dia o chamado
particular que o Deus de Misericórdia faz.
Em nossas preces pedimos a Deus para que os mantenham sempre com muita coragem e perseverança para serem sempre, em nossas vidas, FONTE DE LUZ
E VIDA!
Nossa mais sincera homenagem, agradecimento e aplausos. Parabéns pelo
dia!
Mônica Pacci

Missa da Família
No ultimo dia vinte e oito o padre Sebastião presidiu a missa da família em
nossa paróquia Imaculada Conceição.
Em sua homilia ele nos falou que Jesus
Cristo é a verdadeira páscoa, o pão da
vida para nós e nos ensina a partilhar
a solidariedade, colocar a nossa vida a
serviço e assim Este Pão se multiplica
em cada cristão.
No final da missa o padre abençoou
os casais aniversariantes do mês e sorteou uma linda imagem de presente e
também uma família para hospedar a
imagem da Sagrada Família .
A missa da família é celebrada todo
quarto sábado de cada mês em nossa
paróquia.
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Apostolado da Oração
AS DOZE PROMESSAS
Quando nos consagramos ao Sagrado Coração de Jesus, entregamos nossa
vida a Ele, que passa a ser o dono da
nossa vida e nós passamos a ser d’Ele.
Ele é o Senhor que liberta, que nos faz
verdadeiramente livre, nos trazendo paz
e alegria ao coração.
A espiritualidade do Sagrado Coração
de Jesus é um caminho de entrega de
tudo o que somos e temos ao Coração de Jesus, que é amor, bondade e
compaixão.
Quando nos consagramos a Deus
estamos abrindo mão de algumas coisas
terrenas, porém não estamos nos entregando a qualquer um e sim a Deus, que
é Pai Amoroso.
Consagrar é tornar alguma coisa
sagrada, abençoada por Deus.
Quando isto acontece, ele nos devolve tudo para que administremos esses
bens com sabedoria.
O devoto do Sagrado Coração de Jesus, deve ser uma pessoa que leva uma
vida conduzida pelo Espirito Santo, assumindo o seguimento de Jesus; busca
a espiritualidade dentro da realidade da
vida nas ocasiões de apelos e necessidades; deve ser uma pessoa que aprendeu
a assumir a dor do mundo e na injustiça
evoca o Coração de Cristo.
Jesus por meio de Santa Margarida
Maria Alacoque, nascida em 1647 nos
deixa esta grande mensagem:
“A todos os que comungarem na
primeira sexta-feira, em nove meses
seguidos, eu prometo a graça da penitencia final: eles não morreram no meu
desagrado, mas receberão os santos
sacramentos, e o meu coração será para
eles refúgio seguro naquele momento
extremo.”

O dia dos Pais

Também nos deixa um grande tesouro espiritual as doze promessas que
são como que, caminhos de encontros
ao Senhor, que através da história vai
mostrando a algumas pessoas as quais
chamamos reveladas.
As doze promessas são um itinerário
espiritual para aqueles que desejam se
debruçar ao reclinado peito de Jesus.
Ei-las:
1.Darei às almas dedicadas ao meu
Coração todas as graças necessárias ao
seu estado;
2.Farei reinar a Paz em suas famílias;
3.Eu os consolarei em suas penas;
4.Serei seu refúgio seguro durante a
vida e, sobretudo, na hora da morte;
5.Derramarei copiosas bênçãos sobre
todas as suas empresas;
6.Os pecadores acharão em meu
Coração a fonte e o oceano infinito da
misericórdia;
7.As almas tíbias se tornarão fervorosas;
8.As almas fervorosas elevar-se-ão
rapidamente a uma grande perfeição;
9.Abençoarei as casas em que se
achar expostas e for venerada a imagem
do meu Coração;
10.Darei aos sacerdotes o dom de
tocar os corações mais endurecidos;
11.As pessoas que propagarem essa
devoção terão seus nomes escritos
indelevelmente no meu Coração;
12.O amor todo-poderoso do meu
Coração concederá a graça da perseverança final a todos que comungarem na
primeira sexta-feira do mês, por nove
meses seguidos.

O mês de agosto chegou trazendo
consigo uma data muito especial, o dia
dos pais, comemorado no segundo
domingo do mês, dia 12.
E é com muita alegria que a nossa
comunidade Paroquial da Imaculada
Conceição se une em oração e festa por
esse dia, dedicado a essa pessoa tão
importante para todos nós, o Pai.
Pessoa de fundamental importância
na vida e na formação dos filhos.
Mais do que provedor do sustento da
família, o pai é o exemplo, a esperança,
a fortaleza, a segurança e o refúgio dos
filhos. É amigo e o companheiro de

todas as horas.
Ser pai é ser firme na correção e no
amor.
Ser pai é ser o primeiro na vida dos
filhos.
Ser pai é ser responsável pela formação e futuro dos filhos que não é tarefa
fácil, mas possível.
Ser pai é um ato de amor!
Peçamos a Deus, o nosso Pai e
Criador, que abençoe e proteja todos
os pais e os ajude nesta grande missão,
concedendo-lhes saúde, felicidades e
paz.

Nossos irmãos mais novos

Casamentos

Batizados
22/07
Ana Clara Martins
Lorenzo Miguel da Silva
Nicolle Gabriele Vieira Félix
Théo Guilherme da Silva Sousa
Yuri Guilherme Cardoso Simoso

ROSANGELA BERNARDI SINICO

07/07
Alex Fernandes Lopes e
Mônica Candido dos Santos
Diego José Barbosa Pereira e Regiane
Aparecida Bueno
21/07
Gildário Barbosa de Oliveira e Fabíula
Nascimento dos Santos
Valdir Diogo Campos Filho e
Beatriz Nini Ziani

Ana Paula Cassiano Francato
Psicóloga CRP 06/93776

Crianças, Adolescentes e Adultos
Atendendo vários convênios

ANUNCIE AQUI

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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02/08 - Maria Izanete Oliveira Souza ( catequista)
08/08 - Maria Amália de Mello Guarnieri (catequista)
13/08 - Ana Laura Lubarino
13/08 - Maria Júlia Gonçalves Brambila
25/08 - Laís Stefanni dos Reis
30/08 - Perla Vitória Dias
31/08 - Letícia de Oliveira Mezzadri
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Notícias da Paróquia
Festa de São Camilo

Para festejar o dia de São Camilo de Léllis, patrono dos enfermos e profissionais
da saúde, que comemoramos no dia 14 de julho, a Pastoral da Saúde participou
do tríduo em louvor a ele.
No primeiro dia, padre Sebastião refletiu conosco o tema: São Camilo e a fé”, no
segundo dia refletimos com o padre João Paulo o tema: “São Camilo e a esperança” e no terceiro dia com o padre Sebastião refletimos: “São Camilo e a caridade”.
A celebração do dia 14 de julho contou com a participação de muitos fiéis. Padre João Paulo refletiu com a grande assembleia o tema: “Pedagogia do Encontro”, baseado no pronunciamento do nosso Papa Francisco.
No final da celebração, foi sorteado uma imagem de São Camilo de Léllis. Foram dias de reflexões que enriqueceram as visitadoras, animando-as a se dedicarem aos enfermos, com grande ardor missionário, levando uma mensagem de
esperança.
Se você sentir o chamado para dedicar-se ao nosso irmão enfermo, procure
informações na secretaria paroquial.

Terço dos Homens

A oração do terço dos homens é um momento de muita fé e devoção a nossa
Mãe Santíssima. Nas orações, meditamos e contemplamos os mistérios da vida
de Jesus e Maria, cantamos a cada mistério hinos de louvores e no final é feita a
proclamação do Evangelho.
Sempre que podem nossos padres Sebastião e João Paulo nos dão a graça de
vossa presença para nos alimentar com a palavra de Cristo.
Não há nada mais simples que rezar as contas de Ave Maria, e a cada conta
rezada é como um gesto de oferecimento de uma rosa para nossa mãe.
O uso frequente desse poderoso instrumento que é a oração do terço traz paz
aos corações dos homens, as famílias, a Igreja e ao mundo, afirma o Papa Francisco.
Convidamos a todos os HOMENS para rezar o terço dos homens todas Segundas-feiras as 19h30 aos pés de Maria Santíssima, na Igreja Matriz Imaculada Conceição.
Jefferson A. Resquini

A mãe visita seus filhos

Vera – Pastoral da Saúde

ENCONTRO DAS EQUIPES DE LITURGIA, HOSTIARIOS,
MINISTROS DA COMUNHÃO E CANTORES.
Na missa do último domingo, dia 29 foram entregues aos coordenadores de
comunidades de nossa paróquia as imagens peregrinas de Nª. Sª. Imaculada Conceição.
Neste tempo, até a novena e festa de nossa padroeira ela percorrerá os lares
e estabelecimentos, abençoando e preparando todo nosso povo para a grande
celebração em louvor a mãe de Deus e nossa.
Óh! vem conosco, vem caminhar...
Selma

Encontro realizado no dia 24 de julho, na Igreja Matriz Imaculada Conceição,
dirigido por Padre João Paulo.
Após a Oração Inicial e Proclamação do Evangelho do dia, Padre João Paulo
explicou alguns erros litúrgicos mais comuns na Missa, mostrados através de ilustrações:
- não rezar orações próprias do sacerdote,
- comportamento inconveniente dos fieis,
-certos abusos cometidos por alguns celebrantes,
-o Ministro da Eucaristia é o Sacerdote e
-os leigos que auxiliam o sacerdote na distribuição da Comunhão são chamados “Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão.
Terminando o encontro com alguns avisos e a Benção.
Lurdinha

Visita da Imaculada nas Comunidades

Salve Maria Imaculada, que veio
mais uma vez nos visitar trazendo bênçãos dos céus para nossa comunidade.
Dia 31 de Julho ela chegou na casa
do Luciano e da Renata, onde o Padre
Sebastião veio celebrar a Santa Missa
conosco. No evangelho Jesus nos diz
para sermos sementes boas e não joio
assim entraremos no reino de Deus.
Agradecemos a todos que vieram participar conosco desta celebração.
Fatima

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

É tão comum ouvir assuntos de bioética se relacionando com religião que chegamos inevitávelmente a concluir que a
decisão de ser favorável ou não ao aborto depende unicamente do credo que se
professa. Nada mais falso.
Não se trata de obediência a uma
doutrina, a uma norma eclesiástica, nem
tampouco a total inobservância de tais
diretrizes o que faz uma pessoa se posicionar adequadamente aqui. Trata-se de
uma questão anterior a própria religiosidade, que parte da própria condição de
sermos e existirmos como ser humano,
esse animal racional que pensa, decide e
age livremente.
E quais seriam então as principais razões contra o aborto? Vejamos algumas:
1) Desde 1839 a ciência reconhece
que a vida humana se inicia na concepção. Não existem tratados de embriologia que neguem esse fato.
2) Este embrião que está vivo, cresce
com autonômia, tem sexo definido, é
completo e se desenvolverá até a sua
morte a partir de tudo o que já possui
agora.
3) Como todo ser humano o nascituro
só precisa de três condições para seguir
sua vida: oxigênio, nutrição e tempo. Retire algo e ele (e nós) morreremos.
4) A vida intra-uterina é apenas uma
das etapas do desenvolvimento de um
ser humano, assim como a infância, a
adolescência, a idade adulta e idosa. Eliminar qualquer etapa significa encerrar
as demais fases futuras de uma mesmíssima vida.
5) Se o feto não é algo, mas gente,
pessoa humana, possui uma vida que o
pertence e a mais ninguém, não pode
ser disposto arbitrariamente portanto.
6) Ainda que o nascituro esteja temporariamente dentro do corpo de sua mãe,
ele não é parte deste corpo. Numa gestação temos duas vidas e dois corpos.
7) 50% dos bebês abortados são mu-

BEATA SANJA SZYMKOWIAK

lheres, o que demonstra que o aborto
não é instrumento de defesa feminino.
8) Se existe direito ao aborto temos
real direito a matar qualquer um, a diferença será apenas a idade da vítima.
9) Todo aquele que existe, incluindo
os próprios defensores do aborto, vive
porque teve acesso primeiramente a um
direito à própria vida já estabelecido.
10) Se cada ser humano advém de
uma fase fetal, só podem existir direitos
humanos se garantido primeiro o direito a própria vida. Nenhum direito pode
existir para o homem se o homem não
tem garantia nem de vir a nascer.
Veja também Um diálogo fictício sobre o purgatório.
Lembra-nos ainda Jerôme Lejeune,
fundador da citogenética clínica: “A Genética Humana se resume a uma afirmação elementar: No início há uma mensagem, essa mensagem está contida na
vida, essa mensagem é a vida, e se essa
mensagem é uma mensagem humana,
logo essa vida é uma vida humana“. A
única diferença no reconhecimento deste fato, perante cristãos e as demais pessoas, será no maior comprometimento
moral dos cristãos na defesa desta vida
nascente em decorrência da justa obediência ao 5º mandamento, “não matarás”.
Portanto, se temos em mente que o
nascituro é gente (como nós), goza de
dignidade intrínseca pelo fato de ser da
raça humana (como nós), possui uma
vida que só pertence a ele mesmo (como
nós), como pode ser possível compactuar com atos que exterminem-o sem colocar em xeque nossa própria existência?
Em prática: aborto em caso de gravidez não planejada? Se este feto é gente, tem direito de viver, como seus pais.
Aborto em caso de família pobre? Se este
feto é gente, tem direito de viver, como
todo pobre. Aborto em caso de estupro?
Se este feto é gente, tem direito de viver,
como a mãe que também é inocente.
Aborto em caso de má-formação? Se
este feto é gente, tem direito de viver,
como toda pessoa doente. Legalizar o
aborto porque muitos já o cometem?
Se este feto é gente, temos que legalizar
o homicídio porque muitos também o
cometem. Não há brechas. Ou todos são
iguais e possuem o direito de viver, ou
ninguém o tem.
Pense a respeito.

Os verdadeiros laços de uma família
são estabelecidos a partir de dimensões
que só a Fé é capaz de traduzir com tanta
clareza; o amor e a fidelidade. Quando
colocamos a Palavra de Deus em prática,
estamos na dinâmica do Reino de Deus e
percebemos que temos uma grande família :- a Família dos filhos de Deus que
se reconhecem como irmãos em Cristo.
Foi o que viveu intensamente a BEATA
SANJA que em 1910 nasceu em Mozdzanow (Polônia), em uma família próspera com forte valores religiosos formada de cinco filhos, com quatro homens e
recebendo a graça de um se ordenar sacerdote . No dia de seu batismo recebeu
o nome de Juanita. Seus pais lhe deram além de amor .educação religiosa e
intelectual. Estudou línguas estrangeiras
e literaturas na Universidade de Poznan.
Em sua juventude, já tinha grande preocupação em fazer a vontade do Senhor
DEUS e alimentava sua fé com muitas
orações. Na prática começou a ajudar
os pobres, primeiro como membro da
Associação Mariana e da Associação de
São Vicente. A Eucaristia foi o centro de
sua devoção e zelo apostólico. Em 1934,
viajou para a França e, durante uma pere-

Maria Angela Vedovello

Pesquisa: Selma

BOB LOC
EMPILHADEIRAS

CARLOS
19 3831-6242
19

9 9643-8189

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

EMPILHADEIRAS OUTRAS MÁQUINAS PEÇAS
WWW.BOBLOCMOGI.COM.BR

grinação a Lourdes, decidiu com firmeza
tornar-se religiosa, confiando-se a Maria
Imaculada. Em 1936, vencendo diversas dificuldades, ingressou nas Filhas
da Bem-Aventurada Virgem Maria das
Dores ou Religiosas Seráficas de Poznan,
mudando seu nome para Maria Sanja.
Ela se destacou por sua humildade , por
sua união com Deus, e estudo das sagradas escrituras Durante a ocupação alemã, Sanja queria ficar no convento com
outras irmãs, em vez de voltar para sua
família. Os soldados alemães fizeram-na
trabalhar como tradutora com os prisioneiros franceses e ingleses, os quais ela
encorajou e confortou de tal maneira
que a chamaram de “anjo de bondade”
e “Santa Sanja”. As dificuldades enormes
e condições difíceis do convento de Poznan, exigiu um teste difícil da sua saúde
desde que ficou doente de uma forma
séria de tuberculose da laringe. Abandonou-se à Providência e sofreu sua doença com grande serenidade. No dia 29 de
agosto de 1942 faleceu , no mesmo dia
em que completou 32 anos. Ela foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 18 de
junho de 2002 durante sua viagem apostólica na Polônia.
A Beata SANJA soube fazer a vontade
do Senhor O cumprimento da vontade
de Deus nos conecta e nos converte em
um único corpo, nos faz Igreja. Reconheçamos no próximo a Imagem e semelhança de Deus. Peçamos ao Espírito
Santo a compreensão de que se permanecemos no Senhor, fazendo a Sua Vontade nos tornamos membros da FAMÍLIA
DE DEUS, e que a nossa vontade ,se torne a vontade de DEUS.

CONTATO@BOBLOCMOGI.COM.BR

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

3569-7001
mecseguros@mecseguros.com.br
www.mecseguros.com.br
Rua Leontina Zambaldi, 251 - Jd. Serra Dourada
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