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A reforma continua!

Um mover de Deus para unir as mães em oração para rezarem pelos seus 
fi lhos e fi lhos do mundo inteiro. Assim elas descobrem nesta união o quanto 
precisam ser curadas, aprendendo assumir a vocação de evangelizar e orar pela 
sua família. São grupos de mães que se reúnem periodicamente para rezarem 
o terço, serem formadas na bíblia e nas riquezas da igreja e intercederem juntas 
pelos seus fi lhos.

Toda mãe por graça de Deus tem um pouco de Maria, que viveu por excelên-
cia o exercício da maternidade. O Movimento mães que oram pelos fi lhos com 
seu carisma que preconiza a restauração das famílias pelo poder da oração de 
intercessão é um chamado para que todas as mães, à exemplo de Maria, bus-
quem no silêncio e na oração cultivar a fé, ser fi el ao dom da maternidade que 
lhe foi concedido, vencer as dores, ser grata e saber rejubilar-se com as obras 

de Deus.                                                                                                     

Mães que Oram pelos Filhos

Uma das cenas da vida de são Francisco 

que chamam a minha atenção é aquela em 

que o santo, depois de ter abandonado as 

comodidades da casa de seu pai, aparente-

mente sem lugar para ficar, dirige-se para as 

ruinas da igrejinha de São Damião. Aí escuta 

uma voz sussurrando:- “Francisco, reconstrói a 

minha igreja que está em ruínas”! Pensa Fran-

cisco em tijolos, pedras, cimento, mão de 

obra. A voz lhe continua dizendo que não era 

uma reconstrução do prédio, mas da Igreja. A 

cena é magnificamente retratada naquele fil-

me “Irmão sol, irmã Lua” do brilhante cineasta 

Zefirelli. 

Mais tarde, um outro santo, Papa João XXIII 

diz algo semelhante ao afirmar que a Igreja 

estava sempre “em conversão”, ou na expres-

são latina “semper reformanda”, ou seja, a nos-

sa realidade de povo de Deus peregrino nos 

caminhos da história, continuamente  neces-

sita se conformar à proposta de Jesus Cristo 

para encontrar o coração das pessoas, anun-

ciar-lhes a alegria do Evangelho a fim de que 

se encantem pelo Mestre e Bom Pastor. Enca-

rar as diferentes situações, realidades e men-

talidades de nosso tempo, exige de cada cris-

tão disposição de se deixar modelar pelo 

Espírito Santo que nos leva a nos “reformar”, 

nos converter ao que Jesus continuamente 

nos diz. Lançar as redes é também ousar em 

terrenos movediços e desconfiados como a 

atual sociedade em que vivemos. Se o tempo 

não para, não podemos estacionar no tempo.

Há cinco anos, com a renúncia do Papa 

Bento XVI, o cardeal argentino Mário Jorge 

Bergoglio foi eleito para ocupar o trono de 

Pedro. Coragem e desprendimento de Bento, 

confiança intrépida de Bergoglio que adotara 

o nome de Francisco. Ambos têm em mente 

que ser papa é uma árdua e dolorida missão; 

um encargo do Senhor que os sucessores de 

Pedro vêm realizando ao longo desses milê-

nios. E as surpresas encantam e intrigam o 

orbe inteiro. Um Papa não europeu, do tercei-

ro mundo, disposto e corajoso para fazer a 

Igreja “lançar as redes nas águas mais profun-

das”, vencer o tédio e proclamar a alegria do 

Evangelho a todas as pessoas em todos os 

quatro cantos da terra.

Francisco está realizando um Ministério 

que serve à Igreja e que novamente a chama à 

conversão, incita à missão e principalmente a 

vencer a comodidade dos que vivem esborra-

chados em sua poltrona diante da televisão. O 

que Francisco faz, ou deseja  implementar na 

Igreja é levar à pratica o que muitos dos carde-

ais já disseram, especialistas em religião tam-

bém o afirmaram; as teorias bonitas, de uma 

Igreja pobre para os pobres, uma Igreja que 

sai em missão e vai às periferias, uma Igreja 

que defende a vida desde a sua concepção até 

seu fim natural. Agora é hora de colocar em 

pratica a bela teoria. Além disso, vem a parte 

mais difícil, a Reforma da Cúria, a transparên-

cia do Banco do Vaticano, a quebra de vanta-

gens indevidas e anti- evangélicas de alguns 

prelados e a perseverante ação de punição 

aos pedófilos fazem do Papa objeto de diver-

sos ataques por parte de gente que deveria se 

calar, dar bons exemplos e entrar em atitude 

de conversão, uma reforma que começa no 

interior de quem deseja realmente se transfor-

mar.

Ao celebrar são Francisco de Assis, seu 

amor pela natureza e seu carinho para com os 

pobres, celebremos o papa Francisco que nos 

ensina a amar e servir, ou melhor, amar servin-

do a Igreja a começar pelos mais necessitados, 

defendendo a vida na verdade e na caridade 

sendo misericordiosos e fraternos, atenciosos, 

solidários e coerentes.

                    Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Estamos iniciando esse Movimento em nossa Paróquia e gostaríamos de con-
vidar todas as mães para nosso 1º Encontro que acontecerá no dia 06/10/2018 

(Sábado) às 9h na Igreja da Matriz Imaculada Conceição de Mogi Guaçu/SP.
Contamos com a sua presença! 

                                                                                                                                MARLENE

No dia 30/09, domingo após a 
missa das 19h teve o sorteio do qua-
dro com a imagem de Nossa Senho-
ra, pintada pela Inês Nohra. 

O ganhador do quadro foi, o Sr. 
Luiz Alves.

Nossa gratidão a Inês.

GANHADOR DO QUADRO
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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
08/09 

Luiz Otávio Merlo Martini
23/09

Anthony Gabriel Sandri
Theo Toso D’Orácio
Alice Gomes Costa

30/09 
Kaio Miguel Nagai

Nossos irmãos mais novos
28/09

Luis Augusto e Laís Cristina
29/09

Aldomir Bortoto e Fabiana Cristina 

 

 

Casamentos

Comunidade São João Evangelista
Com muita alegria e fé a comunidade S. J. Evangelista, recebeu no dia 11 de setem-

bro a imagem peregrina de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, trazida pela Co-
munidade Nª. Sª. de Fátima, que está visitando todas as comunidades em preparação 
para a festa do dia 08 de dezembro.

Com alegria a Cidinha Bueno nos acolheu em sua residência para a celebração da 
santa missa, presidida pelo nosso pároco, Pe. João Paulo. Em sua homilia nos alertou 
que a Palavra de Deus nos conta o episódio de Jesus que escolhe os doze discípulos, 
Ele não começa sua tarefa evangelizadora com uma multidão de gente, primeiro de 
tudo Jesus está rezando e entra na intimidade com Deus e escolhe os doze.

Agradecemos a Cidinha que nos cedeu sua casa e também o canto belíssimo que 
veio enriquecer a celebração e também os irmãos das outras comunidades que vieram 
participar conosco, obrigado pela presença.

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

Comunidade Frei Galvão
No dia 02 de outubro a Comunidade Frei Galvão, acolheu com muita alegria, na 

residência do José Carlos e Elaine, a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora Ima-
culada Conceição, padroeira de Mogi Guaçu.

Pe. Sebastião presidiu a celebração da santa missa e nos presenteou com uma bela 
homilia: ressaltou que o Reino de Deus tem uma dinâmica diferente do mundo em 
que vivemos a medida não é o poder, o ter, o sucesso, a riqueza mas, a humildade, a 
simplicidade, a igualdade e para alcançar esse Reino, Jesus nos convida a acolher a 
Palavra de Deus.

Nossa noite festiva foi encerrada com uma confraternização.
                                                                                                                                                              Mary

A menina nasce e quando cresce quer            
ser professora.

Estuda e estuda, lê e sonha
então formada sai de casa 
e quando vê já está entre a meninada.

A escola é pequena, lá na cidade,
mas ela não se importa, porque sabe
que começo de carreira é difícil
e faz parte do ofício.

O tempo passa e a situação vai 
melhorando,

agora já trabalha perto de casa,
é concursada e está bem preparada,
só falta ser pós-graduada.

Faz mestrado e doutorado
porque para ensinar 
é preciso dedicação, amor pela            

profi ssão
e saber que estará sempre aprenden-

do e que nada é em vão.

Então, cumprida a missão, 
a professora-menina pede a aposen-

tadoria
e sabe que chegou o dia de falar: 

“adeus alunos!
Estou partindo, saibam que o grande 

amor que tive
foi ensinar tudo que eu sabia
para fazer do mundo um lugar 

melhor!”
                                                             Heloísa

 Vida da professora

ANUNCIE AQUI

Missa e Visita da Imaculada nas 
Comunidades
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Karla Regina F. Oliveira (catequista) / Giovanna Gabriela Grahl - 01/10
Luísa Chabregas de Andrade - 04/10 - João Pedro Freitas Martini - 05/10
Mariangela Leinatti (catequista) - 09/10 - Lucas Virgínio Oliveira - 12/10
Vinícius Brentegani dos Santos - 15/10 - Anne Schiavon Pacobelo - 16/10
Bruno Bonini Anunciato - 20/10 - Afonso Henrique Bovi Oliveira - 20/10

Ana Clara Calmasini Papa - 23/10 - Gabriela da Silva Vital - 25/10

Matheus Simeonato Silva - 28/10 - Raphael Silva Souza Mendes - 28/10 - Laura Andrade Balbinotti - 29/10
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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

Celebramos no dia 08 de setembro a festa de aniversário do nascimento de  
Maria Santíssima. Este é o dia em que Deus começa a colocar em prática o seu de 
plano de salvação para a humanidade.

Em sintonia com a Legião de Maria, trazendo seus estandartes e Congregados 
Marianos de toda a cidade e Irmandade da Imaculada Conceição da nossa Paró-
quia celebramos a Missa solene em homenagem à nossa Mãe, Maria Santíssima.

Neste dia nossa irmã, Pascoalina recebeu a fita e o regulamento da Irmandade 
da Imaculada Conceição. A ela os nossos parabéns.

Como em todo aniversário, cortamos o bolo e nos desfrutamos de uma delicio-
sa confraternização.

                                                                                                                                       Lurdinha

MISSA NA SANTA CASA 

No dia 14 de setembro às 14h foi realizada a visita aos enfermos da Santa Casa 
de Misericórdia. Os enfermos além do conforto espiritual, receberam a comunhão 
bem como a unção pelas mãos de ministros da comunhão e do Padre Sebastião.

Como sempre houve a participação dos líderes da Pastoral da Saúde e também 
de outras irmãs presentes.

Após a visita  foi rezado o terço  e celebrada a Santa Missa na capelinha desta 
mesma entidade , presidida pelo Padre Sebastião.

São momentos agradáveis, de grande doação espiritual  que vem trazer alegria 
e esperança aos enfermos.

Todas as pessoas estão convidadas a participar deste gesto de  amor em cada 
segunda terça-feira do mês às 14h na Santa Casa de Misericórdia junto à Pastoral 
da Saúde.                                                                                                                      CIDINHA

              

Notícias da Paróquia

Encontro este realizado no dia 27 de setembro na Igreja, dirigido por Padre 
João Paulo.

Após a Oração, foi lido e discutido o texto sobre Mistagogia, palavra que vem 
do grego mystagoghein que significa “iniciar, introduzir nos mistérios. 

Quatro são os componentes da experiência mistagógica:-
-Deus vivo que pessoalmente se comunica nos sacramentos, o sujeito livre 

que pessoalmente se deixa transformar pela graça sacramental, o mistagogo que 
deve ser mestre experiente e inspirador nos mistérios da fé, a doutrina, isto é, os 
conteúdos da fé que se recebeu e  a  prática mesma que é fonte de crescimento 
da experiência da fé. A vida litúrgica da Igreja tem um enorme potencial mistagó-
gico. Os gestos sacramentais, os signos e símbolos têm a capacidade de introduzir 
o cristão no mistério que se celebra e fazê-lo amadurecer na fé.

Ao final, Padre João fez alguns avisos que faz com que as equipes bem cele-
brem as Missas, terminando o encontro com a Bênção.                                   Lurdinha

08 de SETEMBRO- NATIVIDADE DE NOSSA ENCONTRO COM HOSTIÁRIOS, EQUIPES DE 

LITURGIA, MINISTROS E CANTORES. 

Queridos irmãos do Grupo do Terço dos Homens da Matriz Nª. Sª. Imaculada 
Conceição.

Rezar o terço é sempre uma alegria, momento de saudar e agradecer a Deus 
e Nossa Senhora pelo dom da nossa vida e por tudo de bom que recebemos no 
nosso dia a dia.

Rezar o terço não é uma obrigação, mas é nosso dever de cristãos batizados, 
saudar Nossa Senhora que em suas aparições fez o pedido, rezem o terço todos 
os dias e tenham paz.

Num mundo conturbado em que vivemos hoje onde o ser humano que é ima-
gem e semelhança de Deus está sendo desrespeitado até mesmo antes de nascer, 
precisamos com muita fé e oração pedir pela intercessão de Jesus e sua mãe Nos-
sa Senhora que nos abençoe, e continuemos o terço.

Você nosso irmão que está lendo esta mensagem, é nosso convidado a parti-
cipar do nosso grupo Terço dos Homens com a sua presença na próxima reunião.

 Um abraço fraterno a todos vocês.
                                                                                                                             João Cezaroni

TERÇO DOS HOMENS

CURSO BÍBLICO 
Foi com muita alegria que partici-

pamos do Estudo Bíblico, ministrado 
pelo Pe. João Paulo, onde estudamos 
as cartas de Timóteo, foi muito pro-
veitoso pois pudemos tirar muitas 
dúvidas e foi tão bom que decidimos 
juntamente com o Pe. João Paulo, nos 
reunirmos uma vez por mês, que será 
toda última quinta-feira do mês.

                                           FátimaValeu a pena participar!
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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

Bem-aventurada Maddalena 
Panattieri – Domenicana - 13 de outubro

A Vida da Beata Maddalena. nos faz 
refletir que todo o nosso mérito consis-
te numa total confiança em Deus. Mas  
são os  que se abandonam de verdade, 
e não apenas em palavras  ,que agradam 
á Deus. Essa entrega equivale a não se 
abalar com as demoras ou dificuldades 
que Deus nos permite enfrentar. Con-
fiar é aceitar  com gratidão o que chegar 
da Divina Providência, sejam aflições 
ou consolações. Seja bendito o nome  
do Senhor Confiar sabendo que tudo 
concorrerá para o nosso bem. Confiar é 
vencer os medos e os apegos, jogando-
-se nos braços de Deus.. e a nossa beata 
viveu plenamente a confiança na Mise-
ricórdia do Senhor. No  início, as obras 
de Maddalena Panattieri eram princi-
palmente de misericórdia. Ela tinha um 
carinho especial por crianças em quem, 
via a inocência e o futuro do mundo. Mas 
o maior sucesso foi alcançado por , não 
como pregador, mas como professora 
de espiritualidade. Ela estava catequi-
zando em uma pequena capela e suas 
modestas palestras eram destinadas, a 
princípio, a um grupo de mulheres que 
reconheciam nela uma excelente conse-
lheira. Pouco a pouco, alguns homens se 
juntaram às mulheres, e aconteceu que 
os próprios sacerdotes locais se senti-
ram atraídos pela palavra inspirada da 
nossa beata. Insistiu, acima de tudo, na 
reforma das alfândegas, e muitas vezes 
tratou o problema da usura, vivo e ar-
dente naquele tempo, em que o dinhei-
ro era escasso e os negócios estavam em 
grande expansão. Graças a Maddalena, 
Trino se tornou um centro de pregação. 
O prior geral dos dominicanos chegou 

de Milão e de toda região muitos prega-
dores  iam- por assim dizer - para levar a 
sugestão em Trino, onde, por outro lado, 
a ordem Dominicana não se envaideceu; 
pelo contrário, deu prova de profunda 
humildade. Para um homem que bateu 
por suas palavras, ele bate nela com um 
tapa, e ela caindo de joelhos, evangelica-
mente disse: “Irmão, aqui é a outra face, 
você bateu bem. Obrigado pelo amor de 
Deus.” Ela era uma profetisa da desgraça, 
e em seus sermões, ela repetiu o grito 
que também é encontrado nos sermões 
Dominicanas de São Marcos: “Ai de Itália!

E quem foi Maddalena?
Maddalena Panattieri desde os pri-

meiros anos era uma alma cheia de 
graça. Adornada com rara beleza, ela 
conseguiu escapar da  teia de vaidade  
e seu espelho era apenas o Crucifixo. O 
hábito da Ordem Terceira de San Dome-
nico vestiu-se muito jovem, abraçando 
com grande fervor todas as austeridades 
da Ordem. Observava com extremo rigor 
abstinência e longos jejuns, e em vigílias 
era heróica. Ela fez seu duplo espírito de 
contemplação e ação, tornando-se uma 
expressão viva. Contemplou com pai-
xão a paixão de Jesus e se iluminou com 
zelo pela salvação das almas pelas quais 
trabalhava e orava. Manteve exortações 
calorosas para as quais não desdenhou 
ajudar sacerdotes e religiosos e conduziu 
seus jovens religiosos. A beata tinha uma 
arte totalmente celestial para trabalhar 
as mentes, e é seu trabalho que os domi-
nicanos de Trino abraçaram com estrita 
observância. O Marquês de Monferrato 
tinha por ela reverência especial e cha-
mou de “sua mãe”. Afinal, era a mãe de to-
dos, e por todos foi amada. Ela previu sua 
morte em 13 de Outubro, 1503, e quan-
do  estava em agonia, com voz doce, 
cantou o hino “Jesu nosso Redemptio” 
e “Ave Maris Stella.” Papa Leão XII em 26 
setembro de 1827 confirmou o culto, 
e a beatificou. Seu corpo, foi enterrado 
na igreja do convento e imediatamente 
alvo de muita veneração. Como se pode 
perceber a Beata Maddalena viveu na 
plenitude o confiar na Misericórdia do 
Senhor!!!

                              Maria Angela Vedovello

Vantagens de se rezar o terço

Esta linda oração, rezada com de-
voção e fé, tem um incrível poder de 
transformar sua vida espiritual. 

Neste mês de outubro, o Santo Padre 
pede a todos os fiéis um maior esforço 
nas orações pessoais e comunitárias, re-
zando, todos os dias, o Terço a Nossa Se-
nhora, para que a Virgem Maria proteja a 
Igreja, nestes tempos de crise, e o Arcan-
jo São Miguel a defenda dos ataques do 
inimigo. Segundo a tradição eclesial, este 
Arcanjo é o chefe dos exércitos celestes e 
protetor da Igreja.

Ao término da oração Mariana do 
Terço, o Papa nos convida a rezar a mais 
antiga invocação à Santa Mãe de Deus 
“Subtuum praesidium” (“Sob a vossa 
proteção”) e a tradicional oração a São 
Miguel, escrita por Leão XIII.

Oração a Nossa Senhora
“A Vossa Proteção recorremos, Santa 

Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas 
súplicas em nossas necessidades, mas 
livrai-nos sempre de todos os perigos, ó 
Virgem gloriosa e bendita!”.

Oração a São Miguel Arcanjo
“São Miguel Arcanjo, defendei-nos no 

combate. Sede o nosso refúgio contra 
as maldades e ciladas do demônio. Que 
Deus manifeste o seu poder sobre ele. Eis 
a nossa humilde súplica. E vós, Príncipe 
da Milícia Celeste, com o poder que Deus 
vos conferiu, precipitai no inferno Sata-
nás, e os outros espíritos malignos, que 
andam pelo mundo tentando as almas. 
Amém!

Promessas do santo rosário
1. Aqueles que rezarem com enorme 

fé o Rosário receberão graças especiais.
2. Prometo minha proteção e as maio-

res graças aos que rezarem o Rosário.
3. O Rosário é uma arma poderosa 

para não ir ao inferno: destrói os vícios, 
diminui os pecados e nos defende das 
heresias.

4. Receberá a virtude e as boas obras 
abundarão, receberá a piedade de Deus 

para as almas, resgatará os corações das 
pessoas de seu amor terreno e vaidades, 
e os elevará em seu desejo pelas coisas 
eternas. As almas se santificarão por 
meio do Rosário.

5. A alma que se encomendar a mim 
no Rosário não perecerá.

6. Quem rezar o Rosário devotamente, 
e tiver os mistérios como testemunho de 
vida, não conhecerá a desgraça. Deus 
não o castigará em sua justiça, não terá 
uma morte violenta, e se for justo, per-
manecerá na graça de Deus, e terá a re-
compensa da vida eterna.

7. Aquele que for verdadeiro devoto 
do Rosário não perecerá sem os Sagra-
dos Sacramentos.

8. Aqueles que rezarem com muita 
fé o Santo Rosário em vida e na hora de 
sua morte encontrarão a luz de Deus e a 
plenitude de sua graça, na hora da mor-
te participarão do paraíso pelos méritos 
dos Santos.

9. Livrarei do purgatório àqueles que 
rezarem o Rosário devotamente.

10. As crianças devotas ao Rosário me-
recerão um alto grau de Glória no céu.

11. Obterão tudo o que me pedirem 
mediante o Rosário.

12. Aqueles que propagarem meu Ro-
sário serão assistidos por mim em suas 
necessidades.

13. Meu filho concedeu-me que todo 
aqueles que se encomendar a mim ao 
rezar o Rosário terá como intercessores 
toda a corte celestial em vida e na hora 
da morte.

14. São meus filhinhos aqueles que re-
citam o Rosário, e irmãos e irmãs de meu 
único filho, Jesus Cristo.

15. A devoção a meu Rosário é um 
grande sinal de profecia.

Vantagens de se rezar o terço (São 
Luís Maria Grignion de Montfort)

1. Eleva-nos insensivelmente ao co-
nhecimento perfeito de Jesus Cristo;

2. Purifica as nossas almas do pecado;
3. Faz-nos vitoriosos contra todos os 

nossos inimigos;
4. Torna-nos fácil a prática das virtu-

des;
5. Abrasa-nos no amor de Jesus Cristo;
6. Enriquece-nos de graças e de méri-

tos;
7. Fornece-nos com o que pagar todas 

as nossas dívidas com Deus e com os ho-
mens;

8. Por fim, faz-nos obter de Deus toda 
espécie de graças.

                                             Pesquisa: Selma
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