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PAZ E ALEGRIA DEPENDEM DE NÓS!

E NÓS, O QUE TRAZEMOS PARA 
O MENINO DEUS?

Acontece em Janeiro
1º Ter Maria, Mãe de Deus
02 Qua Santos, Basílio Magno, Gregório Nazianzeno
03 Qui Snatíssimo Nome de Jesus
06 Dom Epifania do Senhor
07 Seg São Raimundo de Penyafort
08 Ter 19h – Missa em louvor a Imaculada na Matriz 
12 Sáb 20h30 – Casamento na Matriz
13 Dom Batismo do Senhor
15 Ter Santo Arnaldo Janssen
17 Qui Santo Antão
  15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz
  19h30 – Encontro com Evangelizadores 
18 Sex 13h30 – Encontro com as Consagradas
  15h – Missa com os Missionários da Mãe Rainha
20 Dom II Domingo do Tempo Comum
  37º Aniversário de Ordenação do Pe. Sebastião
  19h – Missa na Matriz 
21 Seg Santa Inês 
22 Ter São Vicente
24 Qui São Francisco de Sales
25 Sex Conversão de São Paulo 
26 Sáb Santos Timóteo e Tito
  7h – 9h – Encontro com as Mães que rezam na Matriz 
  19h – Missa da Família na Matriz
27 Dom III Domingo do Tempo Comum
28 Seg São Tomás de Aquino
  19h30 – Formação para os Catequistas
29 Ter  São José Freinademetz
  19h30 – Formação para os Catequistas
30 Qua 19h30 – Formação para os Catequistas
31 Qui São João Bosco
  19h30 – Formação para os Catequistas
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Liturgia Dominical de Janeiro
06/01

Epifania do 

Senhor

Is 60,1-6

Sl 71

Ef ,32-3.5-6

Mt 2,1-12

13/01

Batismo do 

Senhor

Is 42,1-4,6-7

Sl 28

At 10,34-38

Lc 3,15-

18.21-22

20/01

II Dom. Tem-

po Comum

Is 62,1-5

Sl 95

1 Cor 12,4-

11

Jo 2,1-11

27/01
III Dom. 

do Tempo 
Comum

Ne 8,2-4.5-

6,8-10

Sl 18

1 Cor 12,12-

30

Lc 1-1,4;4,14-

21

Preparados pelo tempo do Advento, celebramos a primeira vinda de Jesus na 
Noite de Natal. Depois de quatro semanas, cheios de alegria, cantamos Glória a 
Deus nas alturas, unindo-nos ao coro celestial naquela noite fria em que Maria 
deu à luz o Salvador. Quão bom é ver a Igreja cheia e uma bela celebração para 
adorar o Menino Deus na manjedoura, que em sua primeira vinda assumiu a 
humanidade com todas as suas fraquezas para assim nos santificar. Melhor 
ainda seria se todas as famílias, nessa noite, se lembrassem e colocassem em 
primeiro lugar o Verdadeiro motivo do Natal. Levamos presentes para nossos 
pais, filhos, esposos, namorados, amigos... mas, e para o Aniversariante, o 
que oferecemos? Que neste ano que se inicia, possamos oferecer-lhe nossos 
trabalhos, nossas alegrias, nossas tristezas e nossos sacrifícios. Que sejamos mais 
caridosos, amemos mais, rezemos mais e não deixemos que a sociedade pagã 
destrua nossos valores de religião, cultura e, principalmente, de família. Que nos 
aproximemos do presépio e possamos dar a Jesus o que de mais simples e de 
mais precioso temos: nossas vidas!

                                                                                                                                              Rodrigo 

Vigília de Ano Novo

No dia 31 de dezembro nos reunimos para cantar nosso louvor e nossa 
gratidão a Deus por seu carinho conosco no ano que terminava. “Agradecer é 
próprio de quem reconhece os favores recebidos”, disse o padre. Agradecemos, 
nos lembramos das dificuldades que passamos e buscamos a força redentora 
da Eucaristia para encarar o novo ano. No final, recebemos a bênção com o 
Santíssimo Sacramento e cantamos “Te Deum” pedindo a Deus que nos ajude 
a ser melhores e fazer o bem. O ano novo é melhor que o ano passado se mu-
damos os pensamentos, desejos, palavras e atitudes. Vamos caminhando pois 
Deus está no meio de nós.

Selma
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Missão em Orizona
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Cenas do próximo capítulo

Ano que se inicia, esperanças 
e sonhos que se renovam, ale-
gria que resolve dar as caras... 
tudo isso se parece com um 
cenário de oásis em meio ao 
deserto calorento como tem 
sido esse verão escaldante.

Não assisto aos programas 
de retrospectivas que as emis-
soras propõem, pois sempre 
realçam as tragédias, as des-
graças e violência que em 
grande parte poderiam ter sido 
evitadas se a responsabilidade 
de governantes e sociedade 
civil fosse realidade comparti-
lhada e não mero protocolo. 
No fim de um ano conturbado 
como o que passou e início de 
outro ano novo, graças a Deus, 
penso ser necessário escrever 
os nossos sonhos, ou pelo 
menos pontuar o que preten-
demos realizar e o faremos 
com os pés no chão. Alguma 
coisa diferente poderemos 
fazer para que haja mudança 
no mundo que nos rodeia.

Sempre é tempo de esperan-
ça, aquela virtude que encanta 
as suas irmãs mais velhas, a Fé e 
a Caridade; “a esperança é irre-
quieta”, nos dizia um pregador, 
ela fica sempre instigando a fé 
e o amor-caridade a agirem 
mais... Sem esperança, nossos 
sonhos e projetos se transfor-
mam em poeira, e somem, se 
desfazem, se perdem. Com 
esperança renovamos nossos 
sonhos, renova-se a nossa 
capacidade criativa, a alegria 
ganha novo fôlego e sepulta-
mos o desânimo. Nossa espe-
rança não é ilusão, nossa espe-
rança é graça, pois seu 
fundamento é a ação bondosa 
de Deus em nossa vida.

Esperança, fé e amor sempre 
estão unidas, são inseparáveis 
e nos provocam a buscar a ale-

gria do viver para semear mais 
graça e sabor em nossa exis-
tência. Do nosso dicionário 
devem ser banidos alguns ver-
betes como desânimo, desistir, 
abandonar, recuar; esses não 
nos ajudam a olhar adiante 
principalmente quando a situ-
ação está difícil. Claro que não 
vivemos nas nuvens e muito 
menos nos alienamos dos pro-
blemas a enfrentar, entretanto, 
se não contarmos com o bene-
plácito vigoroso do amor mani-
festado em Cristo, realizaremos 
filantropia com prazo de vali-
dade determinado. E mesmo 
que o mundo circunvizinho 
esteja cercado de cadáveres 
ambulantes e insepultos, nossa 
alegria deve contagiar aos que 
nos cercam a ponto de trans-
formarmos pensamentos, sen-
timentos e atitudes. 

“Não se concebe um cristão 
sem alegria”, afirmava o Papa 
Francisco; o “desânimo não é 
cristão”! Assim, poderemos 
viver todos os dias do ano novo 
construindo vida nova, alegria, 
fraternidade, distribuindo as 
sementes de esperança, fé e 
amor, pois alguns já perderam 
as suas. Não esperemos que 
novos governos façam obras 
mágicas. Façamos o que esti-
ver ao nosso alcance para que 
o mundo seja melhor. Sejamos 
construtores de paz, de unida-
de e de comunhão. Nosso ali-
mento é o Cristo Senhor que 
nos deixa de presente a sua 
Paz!

Feliz, abençoado, alegre e 
cheio de esperança seja o novo 
ano para nós todos.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Do dia oito ao dia dezesseis de dezembro, a nossa diocese de São João da Boa Vista repre-
sentada por alguns candidatos ao diaconato permanente, os seminaristas, o padre Edimar e 
o padre Richard, estive em missão na cidade de Orizona, diocese de Ipameri, estado de Goiás. 
Cidade de pessoas simples, muito acolhedoras e alegres.

Lá ficamos hospedados em casas de famílias que nos acolheram com todo amor e carinho, 
e se percebia no semblante de cada uma, a satisfação de estar nos recebendo.

As visitas nas casas foram experiências únicas, onde, pudemos conhecer a realidade de 
cada família daquela cidade. Deparamos com situações de: pobreza, alto estima baixa, de-
pendentes químicos, pessoas batalhadoras e também com pessoas ardorosas na fé e felizes 
com a família e a vida que tem. Percebemos que, como em todos os lugares, para as pessoas 
que buscam a força em Deus, o “fardo” fica mais leve.

 Para mim foram dias inesquecíveis de aprendizado e crescimento pessoal. Agradeço a 
Deus de me conceder esta experiência maravilhosa.  Espero também ter colaborado com o 
crescimento daquelas pessoas por onde passei. 

Que com a interceção de Maria Nossa Mãe, Deus continue nos abençoando e nos dando o 
discernimento para continuarmos anunciando a Boa Nova que é Jesus Cristo.

   
DIRCEU DE CÁSSIO FRIZO
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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

“Os pecadores acharão em Meu Coração a fonte e o oceano da misericórdia.”
Sagrado Coração de Jesus rico em misericórdia, generoso no perdão a nós 

todos pecadores, transforma-nos de maneira a nos tornar diferentes.
Quando somos misericordiosos para com os irmãos, também Deus é miseri-

cordioso para conosco.
Jesus veio sanar a dor humana, é o divino médico que opera naquele que se 

deixa levar por sua Palavra. 
A cura muitas vezes depende só do Senhor e é nesta fonte de misericórdia 

que encontramos uma infinidade de oportunidades para curar a alma que se 
encontra cansada e desanimada.

O Coração de Jesus continua, pelos séculos, conquistando corações e trans-
formando-os em celeiros vivos de testemunho.

O Coração de Jesus é como um oceano de graça e misericórdia a correr con-
tinuamente.

Rede Mundial de Oração do Papa
Apostolado da Oração 

O Povo Católico tem grande 
estima pelos Santos; pois sabe que 
eles intercedem por nós sem cessar 
diante de Deus. Que os Santos de 
Deus, os moradores do Céu, dizia 
Santa Terezinha, intercedem por nós. 
Conheçamos Pe. Arnaldo Janssen que 
nasceu em 1837 em Goch, na Alemanha 
era o segundo entre dez filhos, tendo 
seus pais incutidos nele uma grande 
dedicação ao trabalho e uma profunda 
religiosidade. Foi ordenado presbítero 
no dia da festividade da Assunção da 
Virgem Maria em 1861, sendo destinado 
a uma escola secundária na qual se 
distinguiu. Sendo profundamente 
devoto do Sagrado Coração de Jesus, 
ficou à frente do Apostolado da Oração, 
possibilitando abrir-se aos cristãos de 
outras denominações. Preocupado 
com a missão universal da Igreja 
Católica, afastou-se das atividades 
docentes  e logo em seguida fundou 
o Mensageiro do Coração de Jesus, 
revista mensal  para estimular  as 
atividades missionárias. Vivendo em 
tempos difíceis na Alemanha, quando 
foram impostas leis anticatólicas 
que levaram à prisão e expulsão de 
religiosos e clérigos,  Pe. Arnaldo propôs 

a alguns deles a ida para as missões.  
Encorajado pelo vigário apostólico de 
Hong-Kong,  nosso padre percebeu o 
chamamento de Deus para enfrentar a 
difícil tarefa, formando os Missionários 
do Verbo Divino.  Em seguida, partiram  
dois primeiros  à casa missionária 
que originou a Sociedade do Verbo 
Divino tendo como destino a China. 
Origem e finalidade das missões. Seu 
lema era “o anúncio do Evangelho é a 
expressão mais sublime de amor ao 
próximo”. Tendo o apoio de um grupo 
de voluntárias, Pe Arnaldo no dia da 
Imaculada Conceição,   fundou  a 
Congregação Missionária das Servas do 
Espírito Santo, cujas primeiras religiosas  
se dirigiram à Argentina. Também entre 
as religiosas foi constituído um ramo 
contemplativo: as Servas do Espírito 
Santo que oravam pelas congregações. 
Pe. Arnaldo entregou a alma ao Criador 
em 15 de janeiro de 1909. Beatificado 
por Paulo VI  em 1975  e canonizado 
por  nosso santo Papa João Paulo II 
em 5 de outubro de 2003. Há que se 
registrar que o culto de veneração 
(não de adoração) foi até o século 
XVI, prática tranquila e óbvia entre ao 
cristãos. Note bem, durante dezesseis 
séculos não houve contestação a esta 
prática O Concílio de Trento confirmou 
a validade e importância desse culto. 
Uma das orações eucarísticas da Santa 
Missa diz que os santos intercedem 
no Céu por nós diante de DEUS, sem 
cessar. Que maravilha!  Santo Afonso de 
Ligorio, doutor da Igreja, insistia sobre 
a necessidade de sempre invocarmos e 
seguir os exemplos dos  Santos.

        
                      Maria Angela Vedovello

A Sexta Promessa

Avisos:

•    17/01/19 – 5ª Feira - 15h – ORAÇÃO DAS MIL MISERICÓRDIAS 

                                                                                      ROSANGELA BERNARDI SINICO

BATIZADOS EM DEZEMBRO
22 - Raphaela Alves Bezerra Scardua  / Miguel Sia Joaquim

23 - Annalu Abreu Bordinhão / Danilo Gabriel de Souza Barreto
Maria Beatriz da silva Cardoso / Maria Célia Ferreira de Lima

Théo Rodrigues Santana 

Arnaldo Janssen 15/01
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NOVENA EM LOUVOR À PADROEIRA DE MOGI GUAÇU
1° DIA- 29/11 “VIRGEM MARIA, MÃE DA IGREJA” – PE. JOÃO GOMES DA SILVA
Estamos vivendo os últimos dias do tempo litúrgico. Às vezes temos a impressão de que o mal 

vai vencendo, mas Deus nos apresenta outro modo de viver. Ele vem com poder e glória e aquele 
que se fizer fiel sairá vitorioso. O amor é o nosso peso, é a nossa medida, só o amor nos levará à 
presença de Deus.

Somos convidados a olhar para Nossa Senhora e contar com sua presença e intercessão. Ela 
é mãe da Igreja porque é mãe de Cristo. É mãe da cabeça, que é Cristo e é nossa Mãe. Nossa 
Senhora nos conduz a um mundo que seja marcado pela fraternidade, pela solidariedade e pela 
partilha, pelo perdão dado e recebido, um mundo novo. Ela vai à frente e como mãe recolhe 
nossos pedidos, nossas necessidades. Nesta noite peçamos à Maria, mãe da Igreja que nos ajude 
e nos oriente para viver a Palavra de vida, a Palavra de Deus.

2° DIA – 30/11”VIRGEM MARIA, MÃE DA DIVINA GRAÇA”- Pe. MICHEL ANGELO DA SILVA 
GUIMARÃES

Reconciliar significa o restabelecimento com as pessoas, restituição da graça de Deus, fazer 
as pazes. Maria tem este nome porque Ela reconciliou as pessoas com Deus. O pecado rompe a 
amizade com Deus. Jesus Cristo, por Maria, é aquele que veio reconciliar a humanidade com Deus. 
Toda mãe quer que os filhos se reconciliem, não quer vê-los inimigos, assim Maria não nos quer 
inimigos de Deus. Maria assume o papel de reconciliadora e quer nossa amizade com as pessoas e 
com Deus. É através do Sacramento da Reconciliação que nos reconciliamos com Deus para viver 
a comunhão porque o  pecado gera a separação e a divisão. Jesus assume nossos pecados e revela 
para nós a generosidade e nos convida a viver a unidade. Carregamos muitas coisas em nosso 
coração e não percebemos que isto nos atrapalha a ser fieis ao projeto de Deus.

 Peçamos a Nossa Senhora que nos ajude a nos reconciliar com nossos irmãos e com Deus.

3° DIA – 01/12 “VIRGEM MARIA, MÃE ADMIRÁVEL” –Pe. SEBASTIÃO MENDES DA CRUZ
Estamos iniciando um novo tempo litúrgico, o Advento, tempo de esperança, de profunda 

conversão, transformação e mudança de vida. E neste tempo de Advento, a pessoa de Maria 
tem uma participação intensa na liturgia. Diante da sua grandeza e dignidade contemplemos a 
Virgem Maria como sendo a Mãe do Filho de Deus. Que santidade e perfeição teve aquela mulher 
escolhida para dar ao mundo o Redentor. Quanto amor e carinho no coração de Nossa Senhora 
para que pudesse abraçar a salvação. Quanto amor e dedicação para cuidar de seu filho, Jesus e 
com o olhar sempre voltado para Deus foi o que lhe possibilitou acompanha-lo no caminho da 
cruz. Para meditar Maria, Mãe Admirável, porque  Ela é o ponto de encontro das 3 pessoas da 
Santíssima Trindade,  nela admiramos o Pai, o Filho e o Espírito Santo,  admiramos Deus em Maria 
e admiramos Maria em Deus, numa entrega total, Mãe Admirável porque é a Mãe de Deus. Com o 
seu Sim trouxe Jesus Cristo para salvação de todos nós. Ela nos mostra o rosto de Jesus Cristo que 
resplandece no rosto de cada um de nós.

4° DIA – “VIRGEM MARIA, MÃE DO BOM CONSELHO”- Pe. JOÃO PAULO F. IELO
Novo tempo litúrgico, Deus sempre visita seu povo e envia a salvação para seus filhos e filhas. 

É de esperança que vivemos para que o Senhor venha entrar em nossa vida. A virtude da espe-
rança nos leva a reconhecer o Cristo no outro. É preciso nos entusiasmar para viver a fé, acreditar 
que Cristo está no meio de nós, mesmo que as coisas à nossa volta estejam em turbulência. 
A boa notícia do Evangelho nos faz refletir que Maria é a Mãe do Bom Conselho. A virtude da 
prudência nos leva em 1° lugar a ouvir Deus para depois dizer alguma coisa. Quando precisamos 
de um conselho não é preciso manipular as pessoas. Nossa Senhora não foi inconsequente ao 
responder para o anjo. A Virgem Maria nos oferece o Bom Conselho quando diz : “Façam o que 
Ele disser”, nos aconselhando que é preciso fazer o que é do agrado de Jesus.  Não se vive a fé 
sem amor, sem testemunhar a caridade, disponibilidade, a disposição para viver Jesus Cristo. 
Acolhamos o Bom Conselho que Maria nos dá nesta noite.

Neste 4º dia da novena, 11 nossos irmãos, adultos, receberam o Sacramento do Crisma. Tabém 
Rodrigo, João Antonio, Filipe e Karoly foram instituídos acólitos. 

5° DIA – “VIRGEM MARIA, MÃE DO CRIADOR” – Pe. WILLIAM APARECIDO LEAl
Tempo de Advento, tempo de espera, quando podemos experimentar a misericórdia de Deus. 

Assim podemos contemplar um mundo novo, podemos nos guiar pela luz de Deus que nunca se 
apaga, tempo de renovar a  nossa esperança, transformar tudo num mundo de paz. 

Estamos aqui reunidos nesta novena porque temos uma Mãe, a Virgem Maria. Maria tem 
muitos títulos que nos apontam para o Criador. Invocar Maria, como a Mãe do Criador, porque 
Jesus quis habitar em um ventre, que a fez a Mãe da Criação. Maria se fazia orientar pela Palavra de 
Deus, e nunca se encontrou tamanha fé. E, hoje, aproveitando a bênção para os idosos, é motivo 
de nos espelhar nestes que tem muita experiência, muita sabedoria para ser transmitida e muito 
testemunho de fé. Maria, Mãe do Criador, não  és Deusa, não és maior que Deus, mas ninguém no 
mundo foi maior que Ela. Que os avós ensinem a rezar como Maria fez. 
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NOVENA EM LOUVOR À PADROEIRA DE MOGI GUAÇU
6º DIA – “VIRGEM MARIA, MÃE DIGNA DE AMOR.” – Pe. ADRIANO BRITO MAIA
Refletir sobre a virgindade de Maria é refletir como algo importante no mistério da salvação e 

ter o cuidado de ter a consonância de Maria nos Evangelhos, Maria nas definições dogmáticas e 
Maria venerada na piedade popular. Quando falamos de Maria não podemos deixar de meditar 
como Maria Medianeira. Maria é medianeira na história da salvação como verdadeira testemunha 
da Palavra. Em Maria não há separação entre fé e vida e junto a Jesus Cristo; se insere na salvação. 
Mulher simples e despojada é protagonista da história da salvação junto a seu filho, Jesus Cristo. 
O dogma da virgindade de Maria está relacionado a Jesus Cisto, não podemos perder este foco. 
Desde os primórdios da Igreja a figura de Maria está sempre ligada a seu filho, Jesus Cristo e na  
intercessão da Igreja Maria sempre aparece relacionada a seu filho e sua missão messiânica. Temos 
vários momentos que cultivam a devoção a Maria que nos levam a Jesus Cristo. Maria é Rainha, 
Mulher, Discípula Missionária, Mulher Digna de Amor. Em nada vai diminuir a dignidade de Maria 
se dissermos que ela é simples, pobre, pelo contrário vai engrandecê-la. Virgem Maria, Mãe de 
Jesus Cristo que deseja que sejamos uma Igreja em saída com o perfil Mariana. 

7º DIA – “VIRGEM MARIA, SAÚDE DOS ENFERMOS” – Pe. CARLOS EDUARDO DOBIES
Contemplamos Maria, como Mãe, aquela que cuida de nós, que olha pelos doentes. Mulher 

repleta de graça oferece para a humanidade o remédio que cura, o seu Filho Jesus Cristo. Deus 
veio ao encontro do povo quando o verbo se encarna no seio da Virgem Maria.  Aqui estamos 
nós, como filhos amados do Pai. Nossa caminhada é cheia de provações e Maria quando disse 
Sim já abraçou a cruz de Jesus. Assim, quando nos deparamos com a doença, vemos em Maria a 
esperança, aquela que olha por nós. Mãe dos Enfermos que planta em nosso coração a esperança 
e quer nos dar o remédio que cura. Jesus experimentou a dor e se coloca no lugar do outro. 
Jesus não fica indiferente às nossas necessidades. O milagre da vida acontece quando temos um 
coração sensível como foi o de Nossa Senhora. Muitas vezes o colo de uma mãe vale mais que 
um remédio. Quando nos jogamos nos braços de Maria, ela vai nos embalar e nos levar até Jesus. 
Maria nos ajuda em nossas dificuldades, mas precisamos também perceber que temos que dar 
o carinho a quem necessita de nossa atenção. Precisamos perceber a força da solidariedade e da 
oração para celebrar o amor que fortalece a nossa vida. Que Maria derrame graças para que se 
tenha saúde da alma e do corpo onde há fome de amor, de respeito, de dignidade.

8º DIA – “VIRGEM MARIA, RAINHA DOS MÁRTIRES”- Pe. ELTON MARTINS RIBEIRO
Celebrar Maria é celebrar a história da salvação. Maria é toda agraciada, toda santa, sofreu tudo 

em sua época, fugiu com seu filho, participou intimamente de todo o martírio de seu filho. Ela é 
considerada a 1ª mártir e como mãe vê morrer seu próprio filho. Melhor que fugir dos sofrimentos 
é aceitá-los. Nossos sofrimentos não passam despercebidos por Maria, que nos consola em todos 
eles. Precisamos fazer a experiência de Maria e estar abertos para Deus. Aprendamos de Maria a fé, a 
obediência, o amor incondicional que hoje é tão mal compreendido e a fazer o que Deus nos pede. 
Amor é efetivo, é não ficar com os braços cruzados, amor que não se sacrifica pelo outro não é amor 
e sim sentimentalismo. Somos chamados a ser diferentes no mundo de hoje.

A vida de Maria se resume na escuta, na decisão e na ação. Assim como Maria, transformemos as 
dores em amor aos nossos irmãos porque sabemos que podemos contar sempre com o seu auxilio 
em nossa caminhada.

9º DIA – “VIRGEM MARIA, RAINHA CONCEBIDA SEM O PECADOORIGINAL” – Pe. DONIZETE 
MATHEUS MORAES

Maria foi concebida sem o pecado original por causa de nós, pelo pecado de Adão e Eva. Deus 
incansavelmente vem em nosso auxílio e em socorro de nós, pecadores. Maria preservada do pecado 
original vai dar a todos nós o Salvador. Maria é aquela que gera a vida e por ela nos sentimos seguros. 
Maria concebida sem o pecado original gera o Filho de Deus, o Salvador que morre na cruz por nós. 
Nascemos e fomos levados para ser batizados para sermos salvos. Aquele Sim que Maria deu a Deus 
continue em nosso coração para que continuemos a missão de Jesus. Com Maria, nossa Mãe,  temos 
também a feição dela, a perfeição, a insistência, a oração e ela tem para com a humanidade um olhar 
cuidadoso. Devemos ser para o outro motivo de segurança, da graça de Deus, trabalhar contra o 
pecado, a injustiça, com o coração cheio de esperança. Quem é consagrado à Imaculada nunca será 
perdedor, será sempre marcado por ela, pois ela será sempre nossa segurança.

Eis me aqui, acreditando no que é bom e que neste tempo do Advento o aniversariante, Jesus 
tenha o lugar principal. 

08 DE DEZEMBRO – DIA DA PADROEIRA
De 29 de novembro a 07 de dezembro, a Paróquia Imaculada Conceição realizou a novena em louvor à sua 

Padroeira,  para solenemente celebrar a Missa no dia 08 de dezembro.
Neste dia, a cidade acordou com alvorada festiva, depois houve oração do Terço, do Angelus para bem viver este 

dia dedicado a Nossa Senhora.
Com alegria, celebramos esta Festa de nossa Padroeira, a Imaculada Conceição, neste dia em que nossa Diocese 

encerra o Ano do Laicato em que todo leigo e leiga teve a oportunidade de aprofundar a vocação e a espiritualidade 
na Igreja e na sociedade, tendo Maria, mulher, leiga, Mãe de Deus, a primeira discípula, como modelo de serviço para 
todos os cristãos.

Padre João Paulo, na homilia, disse : “Maria, aquela menina simples, mas que amou e se entregou por amor. Ela 
não é orgulhosa, porque quem está cheio de si não tem lugar para a graça. Maria esvaziou-se de si mesma para viver 
a graça de Deus. Maria, és bela, porque em ti Deus fez morada. Maria é filha de Deus, mas é Mãe de Deus e se tornou 
uma de nós. Olhemos Maria como quem nos ensina o caminho do amor para viver como irmãos uns dos outros. 
Louvemos Nossa Senhora que é nossa Mãe e aprendamos  com ela a ser entusiasmados e a servir a quem precisar. 
O devoto de Maria é servidor dos irmãos.”

Num gesto de amor e carinho, a menina Andreina coroou a imagem de Nossa Senhora, motivo de muita emoção 
a todos os presentes.

Em seguida, houve procissão até a Matriz e a  Benção para toda a cidade de Mogi Guaçu.  
                                                            Lurdinha
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MISSA DE ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO
Nossa comunidade paroquial  comemorou no dia 11 de dezembro, 

junto ao Padre João Paulo, seus 31 anos de vida sacerdotal, em uma linda 
missa realizada na Matriz Imaculada Conceição. Padre João Paulo nos 
falou do quanto ele é feliz por ter encontrado sua vocação. A comunidade 
demonstrou todo seu carinho e apreço por tê-lo como pároco e amigo.                                
Parabéns, Padre João Paulo. Obrigada por toda sua dedicação, carinho e 
amizade. Que Deus zele sempre pelo senhor, guie seus passos e o fortaleça 
a cada dia.

                                                                       Comunidade Imaculada Conceição
                                                                                            

MISSA DA FAMÍLIA 
Em todos os planos de Deus a família está presente; desde a criação Ele 

quis que o homem não vivesse só, que compartilhasse todos os bens com 
sua companheira e assim crescessem e se multiplicassem.

Agradeçamos a Deus pela graça de vivermos em família, compartilhando 
a esperança, alegria, gratidão e fé.

Nossa missa da família, que acontece todo quarto sábado do mês, em 
dezembro sorteou a família do Sr. Francisco para hospedar a imagem até a 
próxima missa que será realizada em 26 de janeiro de 2019.

Geneci Pedrini

Notícias da Paróquia Notícias da Catequese

ENTREGA DO TERÇO
Realizou-se no dia 02 de dezembro a celebração da entrega do Terço, com 

a presença de 33 catequizandos da 1ª Etapa da Mesa do Pão 1.
Assim, Deus vai realizando seus sinais simples na vida das crianças e 

manifestando seu amor por nós.
O terço é um desses sinais, um convite para oração e nos aproxima de 

Jesus. Pe. João Paulo abençoou os terços e os presenteou em nome da 
Igreja para que rezassem sempre à Mãe de Deus.

Parabéns, mais uma etapa vencida.
Inês 

CANTATA DE NATAL
No dia 15 de dezembro aconteceu em nossa paróquia a Cantata de Natal, 

encerrando o ano catequético de 2018. As crianças da catequese se apre-
sentaram cantando músicas natalinas e encenaram o nascimento do meni-
no Jesus, recordando o verdadeiro sentido do Natal. Parabéns, crianças. 
Vocês são nota dez.

 Catequista Shirley
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NOVOS CERIMONIÁRIOS SÃO RECEBIDOS NA 
PARÓQUIA

A Liturgia é um dos maiores tesouros da nossa Igreja. Desde 
o Batismo - quando ingressamos na Igreja Militante (terrestre), 
passando pela Eucaristia - quando nos reunimos e nos 
fortalecemos para nossa luta diária, até as Exéquias - quando se 
suplica que nossa alma seja levada à Igreja Triunfante (celestial), 
a Liturgia nos ajuda a melhor viver os mistérios celebrados e a 
melhor pedir, agradecer e cultuar nosso Deus. Além disso, é a 
formação e o cumprimento da liturgia que garantem que, aonde 
quer que estejamos, compreendamos o que está acontecendo 
e nos sintamos em casa. Em nossa Paróquia, para auxiliar na 
melhor celebração dos Sacramentos, iniciou-se em maio a 
formação de um novo grupo de Cerimoniários. Diferente dos 
Coroinhas, os Cerimoniários são também responsáveis pelo 
planejamento da liturgia e pela sua correta execução, guiando 
os demais e providenciando o que for necessário em cada 
ocasião. No primeiro domingo do Advento, durante a Novena 
da Padroeira, Felipe, João Antônio, Karoly e Rodrigo, receberam 
das mãos do Pe. João Paulo suas novas batinas e, junto a elas, 
a responsabilidade de conduzir, da melhor forma as nossas 
celebrações. Esperamos, assim, melhor celebrar e, no futuro, 
estarmos pronto para a formação de Coroinhas e dos demais 
leigos em nossa paróquia.

                                                                                                                  Rodrigo

HOMENAGEM AP PE. SEBASTIÃO

Recebi a difícil e honrosa missão de tentar mensurar em palavras de 
gratidão de todos nós pelo nosso querido Pe. Sebastião, pelos anos 
em que vem nos presenteando com sua bondade, amizade, carisma, 
dedicação e orações. Tantos feitos, feitos estes que nos colocam hoje 
onde estamos, enquanto Paróquia e cristãos.

No dia 20 de janeiro, completará 37 anos de ordenação sacerdotal 
e há 17 anos podemos contemplar sua presença e devoção. Como 
agradecer ou descrever tamanha perseverança em compartilhar as 
palavras da Bíblia, tão lindamente, que eleva nossa fé e atinge com 
amor os corações descrentes?

Creio que palavras não são suficientes...
Mas, em cada um de nós, existe o mesmo sentimento: gratidão!
Pedimos a Deus e Nossa Senhora da Imaculada Conceição que 

estejam sempre ao seu lado, para que estas sementes de bondade 
e humildade que o senhor espalha sejam cultivadas e floresçam 
entre nós, para que possamos manter este lindo jardim de união, fé 
e respeito.   

Josefina

O Natal não acabou!
As mães que oram pelos filhos, há 

três meses se reúnem todos os sába-
dos, as 9h, na Igreja Matriz Imaculada 
Conceição de Mogi Guaçu, para orarem 
pelos seus filhos e vivenciarem um mo-
mento em formação espiritual.

E, é com alegria, que as MÃES QUE 
ORAM PELOS FILHOS convidam todas 
as mães para participarem do momen-
to oracional com a palestrante Ir. Irma 
Galgaroto, no dia 26 de janeiro (sába-
do), na Igreja Matriz, das 7h as 9h. Em 
seguida, teremos um café comunitário 
de encerramento do encontro.

Esperamos por vocês, MÂES, nos en-
contros semanais e no momento ora-
cional.

Sozinhas somos pétalas e juntas ser-
emos rosa.

                                                                 Meire
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