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O Reino de Deus está chegando!
Todos os dias, em todos os cantos do mun-

do os cristãos pedem con�antemente que 

venha a nós o Reino prometido e inaugurado 

por Jesus. “Venha a nós o vosso Reino”, diaria-

mente rezamos, diariamente pedimos e dia-

riamente con�amos nesse Reino que já mos-

tra os seus sinais entre nós, mas que na 

eternidade será total, eterno e sem �m.

Ao enviar os apóstolos, Jesus lhes dá como 

uma das recomendações anunciar que “o Rei-

no de Deus está próximo”! E, tanto ontem, no 

tempo de Jesus como hoje, em nossos dias, o 

Reino está presente entre nós, mas nem sem-

pre conseguimos identi�ca-lo. São tantos con-

tratestemunhos, tanta violência, mentira, des-

respeito para com a vida e as pessoas que nós 

nos vemos pedindo o Reino e, por vezes nos 

desesperamos com a sua demora. Talvez a 

imagem de Reino que também confundiu os 

irmãos Tiago e João pode confundir alguns 

que imaginam o Reino de Deus como se fosse 

semelhante aos impérios de poder ditatoriais 

que surgem nesse milênio em que vivemos. 

Os inimigos do Reino, os que trabalham para a 

“besta” (cf. Ap 13) são experts em confundir e 

mentir, e assim lançam o desânimo entre os 

que buscam viver o mandamento do amor 

que o Divino Mestre ensinou. Dizem que o 

diabo joga cartas e que quando vê que está 

perdendo o jogo, tira da manga a carta do 

desânimo... Aí começam as pessoas pensar 

que nada vai melhorar.

Mas o Reino de Deus vem! Os seus sinais os 

vemos indicados naquele sermão da Monta-

nha em que Jesus fala dos que tomarão parte 

nesse Reino (Mt 5,6,7); para esse Reino nos 

dirigimos comprometendo-nos com  o que 

faz aparecer o reinado de Cristo entre nós. A 

João e Tiago que buscavam destaque, Jesus 

ensina o caminho do serviço, da doação da 

própria vida, do despojamento de si em favor 

dos outros. Para esse caminho não basta 

somente falar, é preciso a prática coerente da 

verdade; servir não é o mesmo que cobrar aos 

outros o que não fazem; tal cobrança é sim 

feita através de atitudes que nos mostram 

empenhados em paralisar as estruturas que 

geram maldade, as estruturas daquela violên-

cia da falta de educação e grosseria que 

demonstram o mal encalacrado no interior de 

quem não ama.

O Reino de Deus se mostra naquelas pes-

soas que servem e cuidam dos pobres, dos 

prisioneiros, dos doentes sem fazer deles uma 

bandeira política; o Reino de Deus dá seus 

sinais quando nós nos unimos em favor 

daqueles que mais necessitam de cuidados e 

aos quais não pedimos nada em troca; o Reino 

de Deus acontece quando a nossa palavra, 

aquilo que falamos se comprova por meio da 

caridade que realizamos. O Reino se mostra 

quando trabalhamos contra a violência e con-

tra a corrupção. “O Reino de Deus não é comi-

da nem bebida, mas é paz, alegria e fraterni-

dade”. O Reino de Deus não é teoria e não está 

à venda em nenhuma imobiliária, pois é gra-

tuito como o coração de nosso Deus que nos 

ama sem medidas. 

Esse Reino que todos os dias pedimos que 

venha, está entre nós; nós colaboramos com 

ele quando nos fazemos irmãos, próximos, 

servidores dos que nos estendem as mãos em 

busca de algo. Tomemos as atitudes necessá-

rias para entrar na Festa do Reino que nunca 

se acaba. A porta é estreita; então, para que 

ninguém �que entalado ao chegar, uma reco-

mendação do Mestre para nos acostumarmos 

aqui com o Reino de�nitivo que virá. É só ler 

Mt 25, 31-46.

                    Pe. João Paulo Ferreira Ielo

No próximo dia 10 de novembro estaremos em festa e a alegria nos invade 
pela comemoração do aniversário natalício de nosso querido Pároco, Padre 
João Paulo. Celebraremos com ele o dom precioso de sua vida, desfrutando de 
sua amizade e expressando a Deus o nosso agradecimento por tê-lo colocado 
entre nós, como Pastor, amigo, conselheiro, evangelizador, algumas vezes pai, 
outras �lho, mas sempre participando de nossos sonhos, esperanças, lutas, vitó-
rias, conquistas, derrotas, fazendo-nos crescer na fé e no amor.

Sua devoção à Mãe Imaculada marca profundamente sua vida e nos ensina, 
também a ter este amor �lial à Virgem Maria e chegar por sua intercessão ao 
Coração Bondoso de Jesus. 

Seu ardor missionário, seu zelo pastoral e pela vida, o carinho para com as 
crianças e pelo fortalecimento das famílias, a vivência da Palavra de Deus fazem 
de Padre João Paulo o sacerdote segundo o coração de Deus.

Padre João Paulo, desejamos-lhe que Deus esteja sempre ao seu lado guian-
do-lhe os passos, que a vida reserve só coisas boas, que possamos comemorar 
juntos muitos e muitos aniversários, que seus sonhos se transformem em reali-
dade e especialmente neste dia seja muito feliz. 

 Obrigado por fazer parte de nossa História!
                                                                                                                           Lurdinha e Celso

PARABÉNS PADRE JOÃO PAULO
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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

Missa e Visita da Imagem da Imaculada nas 
Comunidades

No dia 16 de outubro com muita alegria a nossa Comunidade Pe. Longino acolheu 
no Edifí� o Jequitibá a visita da Imagem peregrina de Nª. Sª. Imaculada Conceição trazi-
da pela Comunidade Sagrada Família. E juntamente com outros irmãos e irmãs de ou-
tras comunidades, celebramos a Santa Missa que foi presidida pelo Padre João Paulo 
que na sua homilia enfatizou que o bom proceder está em nossas obras que agradam 
ao Senhor, aquelas que vem do coração levando-nos ao amor pelos irmãos.

O Pe. João Paulo também não deixou de dizer da humildade de Nossa Senhora que 
se fez serva e acolheu a sabedoria divina.

A Santa Missa foi ainda mais iluminada com os cantos de Paulo que deixou tudo 
mais acolhedor.

Finalizando � zemos a nossa consagração e nos reunimos em uma calorosa confra-
ternização.                                                                                                                                              Zezé

Batizados
14/10 

Isabela Peigo de La Haye
Leonardo Peigo de La Haye

20/10 
Romeo Vedovello Maierovitch

28/10
Ana Vitória Bisigato

Nossos irmãos mais novos
12/10

Gustavo e Carolina
13/10

André Ricardo e Ana Paula
Mateus e Andressa 

 

 

Casamentos

Comunidade Pe. Longino

No dia 23 de outubro a Comunidade Espírito Santo, recebeu a visita da Imagem de 
Nossa Senhora Imaculada Conceição, trazida pela Comunidade Pe. Longino, em prepa-
ração a festa de nossa padroeira. 

Presidiu a celebração da Santa Missa o Padre João Paulo que em sua homilia nos 
ajudou a re� etir sobre o Evangelho de Lc 12,35-38.

Agradecemos a todos pela participação, principalmente ao casal José Roberto e Ma-
ria José que nos cedeu sua residência.

Após a celebração nos reunimos para uma gostosa confraternização.
                                                                                                                                                     Odacir e Heloisa 

                 

Comunidade Espírito Santo

No dia 30/10 a Comunidade  Cristo Redentor  foi agraciada com a visita peregrina 
da Imaculada Conceição. A missa foi celebrada pelo Pe. Sebastião  que muito nos  enri-
queceu com sua re� exão  sobre  o Reino de Deus que está presente no nosso dia a dia. 
Após a missa confraternizamos com todos presentes. 

                                                                                                                                              Neusa Odoni

Comunidade Cristo Redentor

A partir de 29 de Novembro
Secretaria da Paróquia Imaculada Conceição

Primeiro Bazar da Imaculada
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NOVENA EM LOUVOR A NOSSA 

SENHORA APARECIDA
Celebramos neste mês de outubro Nossa Senhora Aparecida, quando todos nós, brasileiros 

pedimos a sua intercessão para a construção de uma nação justa e fraterna. Para bem celebrar 
esta festa realizamos de 03 a 11 de outubro a novena em louvor à Padroeira do Brasil pedindo 
que através dela e seu �lho Jesus seja restaurada a vida na busca da liberdade, que sejamos 
servidores do Reino, dialogando com o mundo, sendo Igreja viva e participativa e restaurando o 
rosto �lial e samaritano da Igreja.

12 DE OUTUBRO- FESTA DA PADROEIRA DO BRASIL

Com o coração agradecido e em festa celebramos neste dia 12 de outubro a Missa em louvor 
a Nossa Senhora Aparecida. 

Desde 1717, Maria é presença e esperança do povo brasileiro que implora sua proteção e in-
tercessão como fez nas Bodas de Caná. Hoje, Maria  intercede pelo povo de Deus presente neste 
país, o Brasil, ajudando cada brasileiro a fazer a vontade do Pai.

Como disse Padre João Paulo em sua homilia nesta Missa: “A festa da Padroeira do Brasil lem-
bra-nos a Virgem Maria que é Mãe nossa e que nos ensina a realizar a vontade de Deus e trans-
formar a história”. 

Para demonstrar nossa devoção �lial a Nossa Senhora saímos em procissão rezando e pedindo 
que Ela proteja nosso Brasil, as crianças neste dia a elas dedicado e a todos nós seus �lhos e �lhas.

Também sob a proteção da Virgem Santíssima, neste dia nossos evangelizadores foram en-
viados para levar a notícia boa do Evangelho, possibilitando às pessoas o encontro pessoal com 
Jesus Cristo.                                                                                                                                                Lurdinha
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ESPAÇO

                         CRIANÇA

NOVEMBRO
ESCREVA O NOME DE ALGUNS SANTOS QUE 
VOCÊ CONHECE, OU É DEVOTO___________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________
_______________________________________

02 DE NOVEMBRO: FINADOS

UM DIA ESPECIAL NO QUAL LEMBRAMOS DE 
PESSOAS QUERIDAS QUE JÁ SE FORAM. 

DEDIQUE UM TEMPINHO PARA REZAR POR 
ELAS E PEDIR QUE O PAPAI DO CÉU CUIDE

BEM DELAS.

«Querido Papai do céu, peço que no dia de hoje 
acolha as pessoas queridas que já partiram deste
mundo. Peço também que descansem em paz e
tenham felicidade e luz. Senhor Jesus, perdoe 

todos os pecados delas para que vivam 
eternamente junto de ti.»

Amém! 

ANIVERSARIANTES DE 

NOVEMBRO

DESCUBRA OS SETE ERROS

01 DE NOVEMBRO: DIA DE TODOS OS SANTOS

06 Maria Inês de Moura Nohra (Catequissta)

14 José Norival Guimarães Jr

27 Ana Beatriz Ribeiro da Silva

29 Geneci Branca Pedrini (Catequista) 



EUROPA = BRANCO 
ÁSIA= AMARELO
ÁFRICA= VERDE
OCEANIA= AZUL

AMÉRICAS= VERMELHO

PINTE AS CONTAS DO TERÇO CONFORME A COR DO PAIS

PARTICIPE DE NOSSOS ENCONTROS AOS SÁBADOS 
DAS 9h AS 10h

DAS 10h15 AS 11h15

CRIANÇA EVANGELIZANDO CRIANÇA!

J

E

S

U

S

APÓSTOLO

........A PALAVRA

AQUELE QUE SABE MUITO

NOSSO CRIADOR

UNIÃO ENTRE 
HOMEM E MULHER

LIGUE OS 
PONTOS E
COMPLETE 
A FRASE

SOMOS AS _ _ _ _ _ _ _ DO REBANHO 
DE JESUS

ONDE ENCONTRAMOS TODAS AS RESPOSTAS?
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No dia 12 de outubro, festa de Nossa Senhora Aparecida, Dia 
da Criança 35 catequizandos �zeram 1ª Comunhão na Missa 
das 9h30. 

Primeira Comunhão

A SEGUNDA PROMESSA
 Farei reinar a paz em suas famílias.

 Em 1991, o Papa João Paulo II, quando esteve no Brasil, 
falou em seu discurso em Campo Grande – MS:...”a família deve 
ser a grande prioridade pastoral! Sem uma família respeitada e 
estável não pode haver organismo social sadio, sem ela não se 
pode haver uma verdadeira comunidade eclesial!”

  A comunidade familiar necessita proporcionar amor 
aos �lhos, com isso, salvar a humanidade do caos e da destrui-
ção social em que tantas vidas são ceifadas e ameaçadas pelos 
ataques contra a vida humana.

 A família é um dos bens mais preciosos da humanida-
de, fundamento da própria sociedade, primeira escola de virtu-
des sociais. 

 É na família que a pessoa recebe os primeiros funda-
mentos das noções do respeito humano e dos valores funda-
mentais da vida, da verdade, do bem e aprende amar e ser 
amado. Esta promessa proporciona aos casais que a família é 
a base do bem estar dos �lhos. É através do poder consolador 
e e�caz do coração de Jesus que a família aprende a acreditar 
que essa promessa é para a vida e é confortadora.

 Vamos colocar em destaque em nossas casas a imagem 
ou gravura do Sagrado Coração de Jesus.

A TERCEIRA PROMESSA
 Eu os consolarei em todas as suas a�ições 

 Como reagimos diante das adversidades da vida?
 Temos que ter em mente que somos �lhos de Deus, 

criador do céu, da terra e de tudo o que nela existe.
 As adversidades não são negativas, elas nos fortalecem 

para prosseguir em nossa caminhada, temos sempre de valori-
zar a vida.

 O Sagrado Coração de Jesus nos consola nas horas de 
a�ições. Devemos estar preparados para enfrentar as adversi-
dades da vida, com coragem e determinação, apesar de nem 
sempre estarmos preparados. 

Apostolado da Oração 
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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

“Maria, nascida na humanidade pecadora, foi preservada do pecado pela graça 
de Deus, ela é a Imaculada Conceição, concebida sem o pecado original. Por isso, 
ela brilha como a lua, re�etindo a luz do sol, Jesus, que é a verdadeira fonte de 
vida, de luz e de calor.”

Maria, intercedei por nós !!!

                                                                                                                             Francisco E. Toledo

Notícias da Paróquia
Terço dos Homens

“A  VIDA  PRECISA PULSAR , ANIMAR-SE , SER BELA !!!
Domingo, 21 de outubro de 2018 a Pastoral Familiar, brindou os viúvos de nos-

sa comunidade, com uma manhã de oração e muita espiritualidade.
Escolheram tão bem a “pregadora” que nós participantes,  no encerramento 

pensamos “Que Pena que acabou!!!”    
Irmã Neide,  ensinou:
Que “Nunca estamos sozinhos, pois temos DEUS  que nos sustenta,  e,  apesar 

de nossas fraquezas, somos  “uma obra de arte feita por Ele”
Que “ A Oração  tem como Pai o Silencio e como Mãe a Solidão (que é preen-

chida pela obra de Deus).”
Que Precisamos   crescer em todos os sentidos... vigor, vitalidade, entusiasmo, 

calor. 

Que a cada dia  devemos nos perguntar:
Estou animada? Tenho coragem ? Ouço a Palavra que Deus me fala?   Tenho o 

equilíbrio como prioridade em meus  pensamentos e atos? “
E nos incentivou a  “vestir-se  com sentimentos de : GRATIDÃO, COMPAIXÃO, 

BONDADE, HUMILDADE, MANSIDÃO, PERDÃO , LIBERDADE  E SERENIDADE“ 
Diante de ensinamentos tão belos, atuais e  principalmente possíveis de viver, 

mesmo com muito esforço,  somente temos a agradecer a Irmã Neide a  Pastoral 
Familiar pelo evento tão produtivo , pedindo   que  repitam  estes encontros, in-
clusive abrindo para  outras pessoas que tenham vontade de  aprender a ouvir a 
Voz de Deus através do Silencio e da Oração !!!.                                            Ana Melo Rossi

Missa da Família

MANHÃ  DE ORAÇÃO!!

Todo quarto sábado do mês, as 19h, a Paróquia Imaculada celebra o grande 
projeto de Deus para o homem: A FAMÍLIA. 

É uma oportunidade de estarmos juntos, em família, ouvindo a palavra e refor-
çando nosso compromisso de viver esse projeto.

Neste dia 27 sorteamos a imagem da Sagrada Família de Nazaré ao casal Ga-
briel e Lucimar. 

Venha com sua família para compartilhar esse momento especial.
                                                                                                                                              Geneci

Adquira seu convite na Secretaria Paroquial
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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

FIQUE POR DENTRO

Neste mês que celebramos FINADOS e  
TODOS OS SANTOS, é oportuno procla-
marmos com FÉ.   O “Creio na vida eter-
na’’, “O CRISTÃO QUE UNE SUA PRÓPRIA 
MORTE À DE JESUS”, vê a morte como 
um caminhar do seu encontro e uma en-
trada na vida eterna.  Nossa Santa Igreja, 
que nos acolhe quando chegamos neste 
mundo com o  sacramento do BATISMO, 
é muito generosa  durante toda nossa 
caminhada. Nos dá uma doce segurança 
com os Sacramentos. Quando enfermo 
ou idoso, nos dá alimento para a viagem, 
com a unção forti�cadora – a unção dos 
enfermos, sacramento que deve e pre-
cisa ser procurado por todos nós. Nesta 
Igreja Santa, encontramos o BEM AVEN-
TURADO TOMAZ  REGGIO   que era des-
cendente de nobres e nasceu na cidade 
de Gênova, na Itália, em 9 de janeiro de 
1818. Aos vinte anos, decidiu dedicar-se 
à vida religiosa, deixando para trás o luxo 
e uma carreira brilhante. Essa escolha foi 
de�nitiva, pois, ao receber a ordenação 
sacerdotal, fez voto de pobreza. Apesar 
da pouca idade, foi nomeado vice-reitor 
do seminário de Gênova, aos vinte e cin-
co anos, e logo depois assumiu a reitoria. 
Sua dedicação na formação dos futuros 
sacerdotes era para que realmente eles 
estivessem dispostos a um compromisso 
pleno e total de suas vidas, sem receios, 
com Deus e com Igreja. Com 59 anos, foi 
consagrado bispo de uma diocese geno-
vesa muito pobre, chamada Ventimiglia, 
onde foi um pastor  batalhador e ver-
dadeiro guia espiritual do seu rebanho. 
Convocou três sínodos em quinze anos, 
criou novas paróquias, renovou a liturgia 
e trabalhou para aumentar a atuação da 
assistência social aos pobres e doentes 
da diocese. No primeiro ano de seu bis-
pado Tomaz, fundou a Congregação das 

Religiosas de Santa Marta, com o obje-
tivo de acolher os mais pobres entre os 
pobres. Essas religiosas aprenderam com  
Dom Tomaz a adorar a Deus em silêncio, 
a alimentar-se da oração, a encontrar, de 
joelhos, as razões de uma fé que faz des-
cobrir Cristo nos mais necessitados. Mais 
tarde, dom Tomáz  direcionou a Con-
gregação das Religiosas de Santa Marta 
para servir como enfermeiras nos asilos, 
orfanatos e hospitais de misericórdia. Já 
com   idade avançada,  enfrentou um 
terremoto  que devastou a região. Dom 
Tomáz agiu rapidamente,  pedindo ajuda 
�nanceira aos nobres locais, e  imediata-
mente construiu um orfanato, um hos-
pital, que foram entregues aos cuidados 
de suas religiosas. Dom Tomaz  também 
conseguiu verba para reconstruir sua 
diocese, recuperando todas as igrejas e 
paróquias atingidas pela catástrofe. O 
papa Leão XIII nomeou dom Tomás ar-
cebispo de Gênova quando ele já conta-
va com setenta e quatro anos de idade. 
Apesar das di�culdades, entrou em ação 
e criou a Pontifícia Faculdade Católica de 
Direito e a Escola Superior de Religião.  
Quando viajava, como sempre na tercei-
ra classe de um trem, passou mal e não 
conseguiu chegar ao destino. Morreu na 
cidade de Triora, em 22 de novembro de 
1901. O papa João Paulo II proclamou-
-o bem-aventurado no ano jubilar de 
2000. As suas �lhas, Religiosas de Santa 
Marta, hoje se encontram servindo em 
muitos países de todos os continentes, 
até no Brasil. Por isso a festa que celebra 
a sua lembrança, o que ocorre no dia de 
sua morte. Comemorada pelos �eis. Vale 
lembrar que   as palavras da Santa Igreja 
nos confortam  e nos dá coragem para o 
desapego deste mundo  até nos estimu-
la para com alegria mesmo, partir para a 
casa do Pai .”TOMA TEU LUGAR HOJE NA 
PAZ E FIXA  A TUA MORADA COM DEUS 
NA SANTA SIÃO, COM A VIRGEM MARIA, 
SÃO JOSÉ, OS ANJOS E TODOS OS SAN-
TOS DE DEUS.  VOLTA PARA JUNTO DO 
TEU CRIADOR, QUE  O  FORMOU. QUE NA 
HORA EM QUE TUA ALMA SAIR DO TEU 
CORPO, SE APRESSEM   A TEU ENCONTO, 
MARIA, OS ANJOS E TODOS OS SANTOS.  
QUE POSSA VER TEU REDENTOR FACE 
A FACE.’’(catecismo IC PAG.287,ITEM 
1020,ARTIGO 12)

                              Maria Angela Vedovello

BEM AVENTURADO TOMAZ REGGIO        
22 de Novembro

Oito coisas que você que talvez não saiba sobre a Festa de 
Cristo Rei 

Festa de Cristo Rei, comemorada no 
último Domingo do ano litúrgico, uma 
semana antes do Advento, nos lembra 
que não importa o que os poderes da 
terra nos pedem para fazer, Cristo é o 
verdadeiro Rei que deve reinar em nos-
sos corações, conheça os 8 detalhes des-
sa impressionante festa.

1. Foi instituída em 1925
Após a Primeira Guerra Mundial, em 

meio ao crescimento do comunismo na 
Rússia, por ocasião dos 1600 anos do 
Concílio de Niceia (325), o Papa Pio XI ins-
tituiu a festa em 1925 através da encícli-
ca Quas Primas. Sua primeira celebração 
aconteceu em 1926.

2. Foi celebrada pela primeira vez 
no dia de Halloween em 1926

Originalmente, foi estabelecida para 
o último domingo de outubro, antes 
da Festa de Todos os Santos. No ano de 
1926, quando foi celebrada pela primei-
ra vez, esse domingo coincidiu com o dia 
31 de outubro.

3. Foi o Beato Paulo VI que, em 
1969, revisou a festa e lhe deu o nome 
e a data atuais

O Papa Paulo VI deu à festa seu atual 
título completo (Solenidade de Nosso 
Senhor Jesus Cristo Rei do Universo) e 
transferiu para o último domingo do ano 
litúrgico.

4. A festa foi uma resposta ao cresci-
mento da secularização, do ateísmo e 
do comunismo

Enquanto o mundo pedia eloquente-
mente aos cristãos que deviam restrin-
gir sua religião e dar maior lealdade aos 
governos, o Papa Pio XI escreveu sobre 
a festa:

“Se todo o poder foi dado ao Senhor 
Jesus, no céu e na terra, se os homens, 
resgatados pelo seu sangue preciosís-
simo, se tornam, com novo título, súdi-
tos de seu império, se, �nalmente, este 
poder abraça a natureza humana em 
seu conjunto, é claro que nenhuma de 
nossas faculdades se pode subtrair a 
essa realeza. É mister, pois, que reine em 
nossas inteligências: com plena submis-
são, com adesão �rme e constante, de-
vemos crer as verdades reveladas e os 
ensinos de Cristo. É mister que reine em 
nossas vontades: devemos observar as 
leis e os mandamentos de Deus. É mister 
que reine em nossos corações: devemos 
morti�car nossos afetos naturais, e amar 

a Deus sobre todas as coisas”. (Quas Pri-
mas, 34)

5. Apesar de suas origens católicas, 
a festa é comemorada por muitos pro-
testantes

Apesar de ter sido criada há menos de 
cem anos na Igreja Católica, alguns angli-
canos, luteranos, metodistas e presbite-
rianos celebram a festa.

6. Na igreja protestante da Suécia, 
este domingo é chamado “Domingo 
da Condenação”

Embora o�cialmente os protestantes 
da Suécia celebrem esta festa como “O 
regresso de Cristo”, seu nome coloquial 
“Domingo da Condenação” procede do 
fato de que dão um enfoque particular 
ao Juízo Final e à segunda vinda de Cris-
to.

7. Alguns anglicanos se referem a 
este domingo como “Domingo da agi-
tação”

Tem esse nome por duas razões:
Em primeiro lugar, a oração coleta an-

glicana para o dia começa com as pala-
vras “agitado, despertado, te suplicamos, 
ó Senhor, as vontades de teus �éis”.

Em segundo lugar, algumas das anti-
gas receitas do pudim de pão doce re-
querem que o pudim seja agitado e se 
assente durante várias semanas antes de 
ser assado. Este domingo se tornou um 
dia em que as pessoas tradicionalmente 
começavam a preparar o pudim cristão, 
que incluía “agitar”.

Esses dois dados se uniram nas mentes 
dos anglicanos e, segundo a Wikipédia: 
“Supostamente, os cozinheiros, esposas 
e seus servos iam à igreja, escutavam as 
palavras ‘agitados, te suplicamos, ó Se-
nhor...’ e recordavam, por associação de 
ideias, que já era hora de começar a agi-
tar os pudins de Natal”.

8. A estátua de “Cristo Rei” da Polô-
nia é a maior estátua de Jesus Cristo 
Rei do Universo no mundo

Com 33 metros de altura (um metro 
para cada ano da vida terrena de Jesus) e 
3 metros de base, a estátua de Cristo Rei 
de Swlebodzin, no noroeste da Polônia, 
é três metros mais alta do que o Cristo 
Redentor, no Rio de Janeiro.

                                             Pesquisa: Selma

Adquira seu convite na Secretaria Paroquial
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