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Acontece em Fevereiro
1º
Sex
02
Sáb
		
03
Dom
		
04
Seg
08
Sex
10
Dom
11
Seg
		
12
Ter
		
		
14
Qui
15
Sex
16
Sáb
17
Dom
18
Seg
		
19
Ter
		
21
Qui
		
22
Sex
		
23
Sáb
		
24
Dom
26
Ter
28
Qui

13h30 – Reunião com Apostolado da Oração
APRESENTAÇÃO DO SENHOR
19h – Bênção das Velas na Matriz
IV DOMINGO DO TEMPO COMUM
SÃO BRÁS – Bênção das Gargantas nas Missas na Matriz
19h30 – Encontro com Catequistas
15h – Missa em louvor a Imaculada Conceição – Matriz
V DOMINGO DO TEMPO COMUM
Nossa Senhora de Lourdes
19h30 – CPP
14h – Visita na Santa Casa
16h – Missa na Santa Casa
19h30 – Missa na Comunidade Nª. Sª. de Fátima
19h30 – Reunião com Equipe Central de Liturgia
13h30 – Encontro com Consagradas
9h – Encontro com Conselho Econômico Paroquial
VI Domingo do Tempo Comum
16h – Missa com os Missionários da Mãe Rainha na
Capela N. S. Aparecida
19h30 – Preparação para o Batismo – Salão Paroquial
19h30 – Preparação para o Batismo – Salão Paroquial
19h30 – Missa na Comunidade S. J. Evangelista
15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz
20h – Casamento na Matriz
CÁTEDRA DE SÃO PEDRO
Oração das Laudes na Paróquia N. S. do Rosário
9h – Encontro com os Pais da Catequese
19h – Missa da Família na Matriz
VII Domingo do Tempo Comum
19h30 – Missas nas Comunidades: João XXIII e João Paulo II
19h30 – Encontro com Equipes de Liturgia, Hostiários,
Ministros e Cantores

Liturgia Dominical de Fevereiro
03/02 – IV

10/02 – V

17/02 – VI

24/02 – VII

Dom. Tem-

Dom. Tem-

Dom. Tem-

Dom. Tem-

po Comum

po Comum

po Comum

po Comum

Jr 1,4-5.17-

Is 42,1-4,6-7

Jr 17,5-8

1 Sm 26,2.7-

19

Sl 28

Sl 1

9.12

1 Cor

Sl 102

Sl 70
1 Cor 12,3113,13

At 10,34-38

15,12.16-20

1 Cor 15,45-

Lc 3,15-

Lc 6,17.20-

49

18.21-22

26

Lc 6,27-38

MOMENTO ORACIONAL COM AS
MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS

Preparativos, convites, finalmente chegou 26/01/2019, o esperado dia
pelas mães do movimento MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS, da Igreja Matriz
Imaculada Conceição, para vivenciarem o Momento Oracional com a Irmã Irma
Galgaroto.
Iniciou-se às 6h30, com a oração de intercessão feita em frente ao Santíssimo,
pelas mães coordenadoras da paróquia, pedindo a intercessão do Espírito Santo
aos participantes.
Nosso pároco, o Padre João Paulo, fez a abertura, acolhendo as mães
representantes da coordenação.
Em continuidade, Dalva nos contou a história do movimento: segue um
carisma próprio, é Mariano, tem como padroeira Nossa Senhora de La Salete
e co-padroeira Santa Monica, nos falou do poder transformador da oração de
uma mãe e do objetivo de restaurar famílias pela força da oração de intercessão:
MÃES DE JOELHOS E FILHOS DE PÉ, com o lema: SÓZINHAS SOMOS PÉTALAS E
JUNTAS SEREMOS ROSAS. Rezamos o terço pelos filhos; e em seguida ela nos
explicou o poder do perdão, que temos que perdoar o próximo e a nós mesmos
em exercício diário, fizemos a oração da Mãe Reconciliada e o terço do Perdão.
Irmã Irma iniciou com gesto concreto, o que é ver Jesus no irmão, nos
dando uma lição de santidade. Em sua lectio divina: O NATAL NÃO ACABOU,
nos explicou que o NATAL é acolher o Menino Jesus em nosso coração, e todas
as vezes que comungamos ou fazemos o bem de coração estamos vivendo
o NATAL, nos falou também que o costume de dar presentes para os filhos,
pais, amigos...é para lembrarmos que Deus nos deu o maior e o mais valioso
presente, seu Filho Único, Jesus.
Encerramos esta primeira etapa do dia, com um delicioso café comunitário,
aonde as mães se confraternizaram.
Iniciando a próxima etapa, as mães coordenadoras do movimento da nossa
paróquia, dirigiram-se ao salão paroquial, para participarem do curso de
formação ministrado pelas mães visitantes.
Dalva nos falou sobre o que é o movimento: MÁES QUE ORAM PELOS FILHOS,
como e aonde iniciou-se os seus objetivos com o tripé: humildade, obediência
e unidade e sobre o perfil de uma coordenadora, acolher sempre com alegria.
Leandra fez uma explanação sobre o papel e a importância das mães
intercessoras dentro do movimento.
Sandra nos orientou como deve ser o estudo bíblico para formação das mães
na paróquia.
Um gostoso almoço encerrou esta etapa de formação.
E, depois de tantas bênçãos, não poderia faltar uma ação concreta, que foi
visitar o CAC.
MARLENE/MARY

Fevereiro 2019 | Nº382 | Ano XXX

CONSTRUTORES DO REINO!

2

Mundo Melhor
A lama da morte
A pressa é a inimiga

Todos os dias somos surpreendidos com acontecimentos
que tentam minar nossa confiança e aumentar a sensação de
medo e insegurança. A crescente onda de violência e desrespeito pela vida humana também faz crescer as buscas
desordenadas de soluções rápidas para problemas antigos. E o
pior é que sofremos da síndrome de “Pôncio Pilatos”, ou seja,
lavamos as mãos e esperamos
que só as autoridades tomem
medidas para resolver certos
dramas que afetam a todos.
Quando vejo as notícias de
fome, guerra, abusos de menores, corrupção e desvio de
dinheiro público, imagino que
somente leis e punições não
resolvem porque os maus costumes estão arraigados dentro
dessas pessoas que se acostumaram no mal ou não lhes foi
dada outra oportunidade de ver
e viver a vida. As leis existem e
muitos encontram brechas na
lei para se safarem de seus crimes; as regras existem, mas
sempre há uma exceção; falamos em bem e não o fazemos;
cobramos rigor e não somos
rigorosos conosco mesmos. Não
haverá mudança do mundo se
esta mesma não se iniciar por
mim! E como já ouvimos, “o que
eu desejo que os outros me
façam, devo eu fazer primeiro”
(cf. Mt 7,12)
Escutei o Papa dizendo que “o
desânimo não é cristão”, e de
fato, quem desanima a população com propagandas massivas
de sensacionalismo e violência,
além de levar a uma certa perda
da esperança, perverte os direitos fundamentais das pessoas e
as fazem refém de um medo
doentio e usam dos meios disponíveis para semear a tensão, a
divisão, a desconfiança e o
temor a respeito das outras pessoas. Grandes meios de comunicação adoram uma desgraça ou
tragédia para aumentar sua
audiência, incentivar a discórdia
e insuflar os quebra-quebra. Em

seguida vem a proclamação do
caos.
Um cuidado que se faz urgente é nos livrar da pressa para responder ao que acontece agora e
que vem de tempos antigos.
Não cuidar do recurso natural
que Deus nos deu nos leva a
assistir a destruição e degradação do ser humano e do meio
no qual vive. A busca desenfreada de prazer a qualquer custo, o
desejo insaciável de riqueza sem
pudor, a falta de sensibilidade
com os semelhantes parece
esfriar o coração humano e o
empobrece em relação ao que
acontece em volta de nós. “Se
um membro sofre, todos
sofrem”, afirma são Paulo; não é
cristão dizer “não tenho nada
com isso”.... E lá vem a pergunta:
como mudar tudo isso?
Mudanças efetivas devem
seguir o plano da “semente”. Ela
não tem pressa; desenvolve o
seu programa de vida, espera o
sol, a chuva, o adubo. Persevera
no bem e por isso se transforma
numa boa planta. E para nós,
neste momento em que vivemos, encontrei uma animadora
palavra do profeta Isaías que nos
desafia a ser perseverantes no
bem que diz:- “Aquele que pratica a justiça e fala o que é reto,
que despreza o ganho explorador, que se recusa a receber
suborno, que fecha os ouvidos
para não ouvir a voz do crime,
fecha os olhos para o mal não
praticar. Esse morará nas alturas,
o seu pão e seu sustento lhe
serão assegurados”. (cf Is 33,1516) As soluções que buscamos
precisam ser trabalhadas com
perseverança no que produz o
bem para todos e não só bem-estar para alguns.
A pressa, além de ser inimiga
da perfeição, é também sinal de
descaso, pois quem ama nunca
se atrasa, ao contrário, persevera
no amor e faz o bem e constrói
fraternidade e comunhão.
Pe. João Paulo Ferreira Ielo
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Quando lemos a narrativa do Gênesis sobre a Criação do homem percebemos, no
relato primordial, que Deus pega um pouco de barro e insufla seu Espírito gerando
vida. O Oleiro divino sempre cria, protege e cuida a obra de suas mãos. Já a lama, a
diferença do barro e da argila, mostra a falta de cuidado, o não importar-se com a
vida.
O novo desastre ambiental de Brumadinho expressa exatamente isso, o primado
da ganância e do lucro por cima da vida e das pessoas. O modelo de exploração
mineral e das barragens, vigente no país, conhecido como o método de “alteamento
para montante”, sendo um procedimento barato, mas inconsistente e inseguro.
Lembrando que a tragédia de Brumadinho é a oitava, embora a mais terrível pelo
número de vítimas humanas e pelo volume do impacto ambiental, é de se esperar
que a sociedade civil seja ouvida, para repensar modelos alternativos ao extrativismo selvagem, e a construção de um marco regulatório que dê mais confiabilidade
e exerça um controle mais contundente, penalizando severamente a irresponsabilidade e descaso com as populações e as teias da vida.
A sustentabilidade passa por empoderar as populações atingidas, dando controle
social e decisório, consolidando redes de proteção territorial. A busca insana do lucro das multinacionais e a omissão de um sistema preventivo que garanta vida e
segurança para o povo e o meio ambiente, não pode ser mais tolerado.
Somos todos Brumadinho, manifestamos nossa solidariedade irrestrita e incondicional com as vítimas e nos comprometemos e apoiamos com a reconstrução de
vidas, famílias, moradias e na implementação de políticas públicas que defendam
a vida, a justiça ambiental, contra o extrativismo predatório e a insegurança criada
pelo lucro ignóbil. Deus seja louvado!
Dom Roberto Francisco Ferreria Paz
Bispo de Campos (RJ)
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Beata Piedade da Cruz Ortiz Real - 26/02

Rede Mundial de Oração do Papa
Apostolado da Oração
A Sétima Promessa
“As almas tíbias se tornarão fervorosas”.
O significado desta palavra está muito presente entre nós. É uma frieza espiritual,
uma falta de motivação, entusiasmo, um desinteresse pelas coisas do alto, a perda
da alegria de viver.
Tibieza é economizar o sorriso, um abraço, é não se alegrar com o sucesso do
irmão, enfim: é cultivar o amargor, a indiferença e diante das dificuldades, desistem
facilmente.
Descobrir as coisas do alto não significa desprezar as realidades terrenas, significa
descobrir a vida nova revelada em Jesus Cristo.
O Coração de Jesus é fonte de animação, conhecendo a vida de Cristo sou capaz
de reproduzir em mim a esperança que lança aos desafios da vida e me fazem discernir o certo do errado e criticar o que não conduz à plena realização humana.
O Coração de Jesus está simbolizado com uma “chama de fogo” na parte superior,
está procurando gente que tem um coração de fogo, por pessoas que se questionam sobre a sua frieza.
Já imaginaram os cristãos católicos fervendo de amor pelo Cristo, por seu Coração?

Avisos:
• 1º/02/19 – Primeira Sexta-Feira do mês reunião na Secretaria Paroquial
• 21/02/19 – 5ª Feira - 15h – ORAÇÃO DAS MIL MISERICÓRDIAS
ROSANGELA BERNARDI SINICO

BATIZADOS EM JANEIRO
19 - Gabriel A. Odoni Rocha
27 - Theo Sonnewend Barbieri
Isis Diniz Lopes
Alice Simões Rodrigues
Carlos Eduardo Nogueira

CASAMENTO
12/01 - Luan Gustavo e
Elaine Andriana

Tomasa Ortiz Real nasceu em
Bocairente, Valência (Espanha), no dia
12 de novembro de 1842, tendo sido
batizada no dia seguinte. Recebeu
a Primeira Comunhão aos dez anos,
sacramento que despertou nela o desejo
de pertencer inteiramente a Nosso
Senhor e viver para ELE. Completou a
sua formação humana e espiritual no
Colégio de Loreto, com as religiosas
da Sagrada Família em Valência. Pediu
várias vezes para ingressar no noviciado
desse Instituto, mas seu pai, obrigou-a a
voltar para casa. Sua vida em Bocairente
foi caracterizada por três aspectos: o
espírito de piedade e de oração, a sua
dedicação em fazer o bem às crianças
pobres, aos idosos e aos doentes, e
o empenho em dar uma resposta
àquilo que sentira no seu íntimo no
dia da Primeira Comunhão. Pediu ao
Senhor que mostrasse claramente a
Sua vontade e, retirando-se em oração,
recitava assim: “Tua, meu Jesus, desejo
ser tua, porém, diz-me onde”. Tendo a
certeza de sentir-se chamada para uma
vida de especial consagração, mas com
a dúvida de onde Deus a queria, Tomasa
dirigiu-se para Barcelona. Depois
de muitas dificuldades, ali o Senhor
respondeu à sua busca vocacional,
fazendo-a viver uma profunda
experiência mística na qual o Coração
de Jesus, mostrando-lhe o seu lado
esquerdo ensanguentado, lhe disse:
“Olha como me deixaram os homens

com a sua ingratidão. Queres ajudar-me
a levar esta cruz?”. Tomasa respondeu:
“Senhor estou aqui”. Então, o Redentor
disse-lhe: “Funda, minha filha, a tua
Congregação“. Esta experiência foi
determinante para Tomasa, dandolhe uma certeza tão grande e naquele
momento compreendeu que Deus
lhe pedia para dar vida a um novo
Instituto. No mês de março, Tomasa
saiu de Barcelona a caminho de Puebla
de Soto, para fundar ali a primeira
Comunidade da Virgem do Carmelo.
Após a tragédia das inundações de
1884, Tomasa que então havia tomado
o nome de Piedade da Cruz, e suas
Filhas se desdobraram no cuidado dos
doentes em um hospitalzinho que
ela chamou de “A Providência”. Foram
chegando mais jovens atraídas pelo
modo de viver daquelas primeiras
Carmelitas. A Casa tornou-se pequena
e foi preciso comprar a de Alcantarilla.
Havia muitas dificuldades, mas Irmã
Piedade como sempre, se refugiou na
oração; prostrando-se diante de Nosso
Senhor Jesus Cristo ali permanecia
horas e horas a seus pés. Mas no dia
8 de setembro de 1890, chegou para
ela a hora de Deus. Nascia na Igreja
a Congregação das Irmãs Salesianas
do Sagrado Coração de Jesus na qual
se devia amar, servir e reparar, ver o
rosto do Senhor nas meninas órfãs,
nas jovens operárias, nos doentes,
nos idosos abandonados e ajudá-los
a levar a cruz. Madre Piedade da Cruz
expirou com o crucifixo nos lábios e
na santa paz de Deus, num sábado,
dia 26 de fevereiro de 1916. Depois de
um estudo exaustivo Madre Piedade
da Cruz foi reconhecida heroica em 01
de julho de 2000 e a 21 de março de
2004, Madre Piedade foi beatificada em
Roma. A vida da nossa beata Piedade
é grande exemplo para nossa vida de
evangelização.
Maria Angela Vedovello

Ana Paula Cassiano Francato
Psicóloga CRP 06/93776

Crianças, Adolescentes e Adultos
Atendendo vários convênios
Tel: (19) 3861.4739
e-mail: anapaula_francato@hotmail.com
Centro Médico Integral
R. Nunes Pedrosa, 313 - Bairro do Lote
Mogi guaçu - SP - Cep 13840-103
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FIQUE POR DENTRO

Privilegiados!

Vaticano: Papa abre caminho à beatificação
de adolescentes da Itália e Espanha

A providência divina jamais
falha. Durante os dias da JMJ no
Panamá, tivemos a notícia do
processo de beatificação de um
jovem, Carlo Acutis, estudioso,
devoto e pesquisador dos
milagres eucarísticos. Serve de
estímulo para nossos jovens em
busca de felicidade.
Carlo Acutis e Alessia GonzálezBarros y González entre os
quatro novos «veneráveis» da
Igreja Católica, todos leigos
Cidade do Vaticano, 05 julho de
2018 – O Papa Francisco aprovou
a publicação do decreto que
reconhece as “virtudes heroicas”
do adolescente italiano Carlo
Acutis (1991-2006), falecido aos
15 anos na sequência de uma
leucemia.
O futuro beato destacou-se
pelo uso das novas tecnologias
para a divulgação da mensagem
cristã, estando hoje associada à
sua página oficial uma exposição
virtual sobre os milagres
eucarísticos em todo o mundo,
www.miracolieucaristici.org.
A Santa Sé publicou também
o decreto relativo a Alessia

González-Barros y González
(1971-1985), falecida aos 14
anos de idade.
A página oficial da causa de
canonização sublinha que a
adolescente espanhola “aceitou
plenamente a sua dolorosa
doença desde o primeiro
momento, oferecendo o intenso
sofrimento e as numerosas
limitações físicas de que padecia
pela Igreja, pelo Papa e pelos
outros”.
O
reconhecimento
das
“virtudes heroicas” é um passo
central no processo que leva à
proclamação de um fiel católico
como beato, penúltima etapa
para a declaração da santidade;
para a beatificação, exige-se o
reconhecimento de um milagre
atribuído à intercessão dos
agora veneráveis.

Outros dois leigos católicos
foram
hoje
declarados
veneráveis: o jovem Pietro Di
Vitale (1916-1940), da Sicília,
Itália, que faleceu aos 23 anos;
Giorgio La Pira (1904-1977),
também italiano.
Pesquisa: Selma

Foi assim que todos nós sentimos ao celebrar, dia 20 de janeiro, o
aniversário de 37 anos de seu sacerdócio, Pe. Sebastião, na missa das
19h, com presença de membros de sua família, do diácono Geraldo,
Pe. João Paulo e da Comunidade Paroquial.
Não sabemos como foram estes seus 37 anos, mas certamente não
faltaram alegrias, tristezas, momentos difíceis, provações, comuns no
exercício de uma vocação.
Mas, olhando para este seu sorriso hoje padre, sabemos que as dificuldades foram vencidas.
Como o senhor mesmo disse: confiou em Deus, se orientou pelas
escrituras e se alimentou do Corpo e Sangue de Jesus.
No final da missa o senhor desejou que a Virgem Maria nos protegesse com seu manto sagrado de mãe; também nós queremos que
ela, como mãe, guarde e proteja cada passo seu, onde quer que esteja.
Dizem ser de Santo Agostinho a afirmação de que “a gratidão é a
memória do coração”; pois gratidão é o que temos, primeiro a Deus,
por permitir que esteja conosco e por toda alegria, todo o zelo, todo
carinho com que o senhor celebra a eucaristia, transformando para
nós o vinho em sangue de Jesus. Sangue que nos restaura, regenera
e fortalece na caminhada.
Água em vinho, vinho em sangue...
Que nunca falte na sua vida, padre Sebastião, o vinho novo da
alegria, aquele que foi servido no final das Bodas de Caná.
Que a Virgem Maria continue ajudando-o a fazer tudo o que o filho
dela lhe disser.
Saúde, alegria, paz e santidade.
Neusa

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

Paróquia Imaculada Conceição // FEVEREIRO 2019

3

Mundo Melhor
NOTÍCIAS DA PARÓQUIA
Terço dos homens

As Palavras de Deus são nosso guia neste mundo para a salvação.
Neste sábado tivemos a oportunidade mais uma vez, de ouvi-la em família
na nossa Missa da Família, que acontece todo quarto sábado do mês, onde o
Padre João Paulo falou sobre a importância de ouvir e praticar essa Palavra.
Também foram abençoados os casais aniversariantes do mês de janeiro
e sorteada a família que hospedará a Imagem da Sagrada Família por um
mês, Sr. José Arnaldo.
Participe conosco dia 23/02/2019 ás 19h30
Geneci

Formação da Pastoral
Catequética

Eu gosto de ir no terço dos homens porque eu gosto de rezar pela minha
familia. O Bento que é meu amigo sempre pede para a gente rezar pelos
doentes, pelos aniversariantes, pelos padres, santos e santas. Eu fiz um monte de amigos, mas alguns são bem velhinhos; um deles falou pra mim nunca
parar de rezar porque eu sou pequeno e o terço não pode acabar e que eu
tenho que continuar rezando porque eles um dia vão estar no céu.
Quem me levou no terço dos homens pela primeira vez, foi meu tio e depois a gente convidou meu avô que agora também vai. Eu ainda vou continuar incentivando meu pai para ir também.
Venha rezar com a gente o terço dos homens toda segunda-feira as 19h30
na igreja da Matriz Imaculada Conceição.
Vinícius Miguel Resquini

Missa da Família
Dias 29, 30 e 31 de janeiro, a equipe da Catequese reuniu-se no salão paroquial para um estudo e atualização sobre os ensinamentos catequéticos.
Padre João Paulo abordou os temas: desafio da nova evangelização, como
é feita a iniciação cristã e etapas de iniciação.
Ele falou também que a catequese tem que ser envolvente e apaixonante.
A igreja tem que ir ao encontro das pessoas e assim despertar o interesse
e a unidade da comunidade como um todo.
Catequistas , tem que ser pessoas cativantes , afetivas e solidárias.
Inês

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

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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