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Maio, mês de Maria, mês das mães, para as Mães que Oram pelos Filhos, foi um mês 
abençoado, pois, além dos encontros semanais, sábado, às 9h, na Igreja Matriz Imaculada 
Conceição, um grupo de mães participou do V ENCONTRO NACIONAL DE MÃES QUE ORAM 
PELOS FILHOS, na Canção Nova, Cachoeira Paulista, SP, dos dias 03 a 05 de maio de 2019.  
Com o tema: FACE A FACE COM JESUS, as pregações da Palavra foram dos encontros de Jesus 
com: Zaqueu, a Pecadora, o Jovem Rico, Nicodemos, a mulher Hemoroissa e a mulher de 
Cananéia, sempre à luz do papel das mães com seus � lhos. Com a presença da fundadora 
do movimento, Ângela Abdo, iniciou-se o encontro já com as coordenadas para o próximo 
ano. O ano de 2019, é o ano do Kairós (Reconciliação), tempo do perdão e agora ¨limpos¨ do 
pecado vamos nos ¨encher¨ em 2020, com os ensinamentos de Santa Tereza D´Avila.

Segundo Tristana Cezaretto, Ana Rossi e Mônica Costa, participantes da nossa paróquia, 
¨foi uma experiência incrível de ensinamentos e aprendizado, momento de encontro com 
pessoas do Brasil todo e, em cada espaço, víamos mães com terços na mão, joelhos no chão, 
orando. Saímos de lá, fortalecidas, renovadas e multiplicadoras da Palavra que adquirimos. 
O que mais nos marcou foram algumas passagens, como: ¨Perdão não é sentimento, mas 
uma decisão¨,  (Padre Anderson Gomes). Na missa de encerramento, Dom Roberto Lopes, 
Bispo da Diocese, lançou o tema para o próximo encontro: SÃO MUITAS AS MÃES, MAS ONDE 
ESTÃO  AS OUTRAS ? A mensagem � nal foi quando, ao nos despedirmos com um self, sem 
combinarmos, a Cruz de Cristo apareceu e segundo Ester de Carvalho Klein, que nos acolheu 
com tanto carinho em sua casa, nos disse: ¨Não há Jesus sem Cruz¨¨.

No dia 11.05, véspera do dia das Mães, o nosso encontro semanal foi muito especial, com 
a presença do nosso pároco, Padre João Paulo, que em sua lectio divina, falou às mães do 
poder da misericórdia, da importância em viver o amor, o perdão e a reconciliação na família. 
Parabenizou as mães pelo Dom Divino da Maternidade, pelo importante papel da mulher 
na família, na sociedade e na missão de educar os � lhos no amor e na fé cristã, preparando-
os para a vida. Houve um momento de homenagem às mães, que foram agraciadas 
com a imagem de NOSSA SENHORA DE LA SALETE ( Padroeira do Movimento ) e com a 
apresentação de imagens, desde o início, dos encontros na paróquia. Essa manhã, coroada 
de bênçãos encerrou-se com um delicioso café comunitário.

No domingo, 12.05, Dia das Mães, o grupo preparou e participou da Santa Missa, 
no Cemitério, Praça da Bíblia, na intenção das mães falecidas, àquelas que descansam 
nos braços do Pai. O VERDADEIRO MODELO DE MÃE É A VIRGEM MARIA, para 
homenageá-la as Mães do Movimento, conduziram a imagem de NOSSA SENHORA 
DA IMACULADA CONCEIÇÃO, na missa das 19h, na  Matriz, com ofertas de � ores.

MARY/TRISTANA

02/06

Ascenção do 

Senhor

At 1,1-11

Sl 46

Ef 1,17-23/Hb 

9,24-28

Lc 24,46-53

09/06 

Pentecostes

At 2,1-11

Sl 103

1 Cor 12,3-7.12-

13/Rm 8,8-17

Jo 20,19-23

10/06 

Santíssima 

Trindade 

Pr 8,22-31

Sl 08

Rm 5,1-5

Jo 16,12-15

01 Sáb 19h30 – Encontro com Famílias no Salão Paroquial
02 Dom Ascenção do Senhor
  Jornada do Apostolado da Oração em Aguaí
  9h30 – Apresentação dos Crismandos
03 Seg 19h30 – Enconrto com Catequistas
04 Ter 19h30 – CPP
  20h – Catequeses Catecumenais
06 Qui 19h30 – Encontro com a Pastoral Familiar 
  20h – Catequeses Catecumenais
07 Sex 13h30 – Reunião com Apostolado da Oração
08 Sáb 9h – Encontro com os Candidatos ao Diaconato
  Vígilia de Pentecostes
  19h – Missa em louvor a Imaculada Conceição na Matriz
09 Dom PENTECOSTES
  8h – Manhã de Re� exão com Namorados 
  9h30 – Rito do Pai Nosso 
11 Ter 14h – Visita na Santa Casa
  16h – Missa na Santa Casa
  19h30 – Missa na Comunidade São João Evangelista
  20h – Catequeses Catecumenais
13 Qui Santo Antônio de Pádua
  19h – Missa e Benção dos Pães na Matriz
15 Sáb 9h – Reunião com o Conselho Econômico 
16 Dom SANTÍSSIMA TRINDADE - Envio dos Evangelizadores na Missa das 19h
17 Seg 19h30 – Tríduo Preparatório para a Festa de Corpus Christi na Matriz
18 Ter 19h30 – Tríduo Preparatório para a Festa de Corpus Christi na Matriz
  19h30 – Missa na Comunidade Mãe Rainha
  20h – Catequeses Catecumenais
19 Qua 19h30 – Tríduo Preparatório para a Festa de Corpus Christi na Matriz
20 Qui CORPUS CHRISTI
  15h – Missa Solene e Procissão 
21 Sex São Luiz Gonzaga
  13h30 – Encontro com as Leigas Consagradas
  Convivência com a Comunidade Catecumenal
22 Sáb 9h – Encontrão com as Crianças da Catequese
  Convivência com a Comunidade Catecumenal
23 Dom 9h30 – Rito da Água com as crianças da Catequese
  Batizados
  Convivência com a Comunidade Catecumenal
24 Seg NATIVIDADE DE SÃO JOÃO BATISTA
25 Ter  19h – Tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz 
  19h30 – Missa na Comunidade São Judas
26 Qua 15h – Tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz
27 Qui 19h - Tríduo em louvor ao Sagrado Coração de Jesus na Matriz
  19h30 – Reunião com Ministros 
28 Sex SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
  15h – Missa do Sagrado Coração de Jesus
  19h30 – Terço Luminoso na Matriz
29 Sáb IMACULADO CORAÇÃO DE MARIA

Acontece em JUNHO

23/06

XII Dom. Tempo 

Comum

Zc 12,10-11;13,1

Sl 62

Gl 3,26-29

Lc 9,18-24

Liturgia do Mês de Junho

MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS
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Ainda que eu passe pelo vale das sombras...

vales tenebrosos de praticas 
políticas desastrosas para as 
cidades e para o país. 

Quando o povo participa mui-
tas estruturas estremecem, pois 
o povo paga pela estrutura, por 
vezes ineficiente, de certos seto-
res governamentais. Por exem-
plo, gastamos demais com gabi-
netes parlamentares e arcamos 
com o absurdo caos no sistema 
de saúde publica; bilhões são 
gastos em propinas e desvios de 
verbas públicas, enquanto esco-
las e professores não têm o míni-
mo necessário para formar os 
governantes de nosso amanhã. 
Questionar essas situações não 
nos coloca contra esse ou aque-
le, querer saber tais respostas 
nos põe a favor de nosso povo, 
da vida que maravilhosamente 
insiste em viver. 

É por isso que nosso Senhor 
nos ensina a fazer sempre o bem, 
buscar a justiça do seu reino e 
viver na verdade que liberta. Per-
severar no bem e na verdade nos 
faz caminhar em meio e tantas 
situações de escuridão e de 
incertezas. É certo que Deus 
caminha conosco, é certo que a 
nossa responsabilidade é inques-
tionável e que os políticos não 
podem receber de nós uma “car-
ta branca” para fazer o que bem 
ou mal entendem. Se não nos 
interessarmos mais pela política, 
os espertos vão continuar se 
interessando. 

Cuidemos de nossa “casa 
comum”, o lugar em que vive-
mos, nossa cidade, nossa comu-
nidade e da natureza que gene-
rosamente proporciona o 
essencial para nosso viver. Não 
temos o que temer, pois “o 
Senhor vai conosco. Seu amor 
nos sustenta” (cf. Sl 23).

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

“No vale das sombras, o mal é 
vão temer. Se vos tenho a meu 
lado, por quê desfalecer”? Esse 
verso era muito cantado nas 
liturgias de uns anos passados e 
o salmista comprova a presença 
divina sempre a socorrer o povo 
em situações delicadas e de 
extrema dificuldade. Essas som-
bras e dificuldades parecem per-
manecer em nossos ambientes, 
principalmente na política. Som-
bras de insegurança, violência, 
corrupção, desrespeito, falta de 
educação.

Ao mesmo tempo precisamos 
constatar que soluções mágicas 
não existem e que se queremos 
chegar a algum lugar precisamos 
caminhar, nos desinstalar, nos 
desacomodar e colaborar para 
que mudanças aconteçam. Bater 
panelas, fazer passeatas, podem 
ajudar se não ficar só no oba-oba 
das ruas e passar da gritaria para 
um processo de assumir respon-
sabilidades comunitárias e 
sociais. Nossa cidade, nossa 
comunidade dependem de nos-
sa participação para crescer, se 
modernizar e se transformar em 
casa de todos, mas, sem a cola-
boração de cada um, nada se 
transforma. Talvez não tenhamos 
ainda atentado para o fato de 
que somos “seres políticos” e que 
a não participação na política é 
uma omissão que interessa aos 
que fazem da politicagem o seu 
meio de vida. Quando falo de 
política não me refiro à política 
partidária e sim aos nossos esfor-
ços por empreender diversas 
maneiras de construir cidadania 
e respeito aos seres humanos e 
fazer respeitar seus direitos. Esse 
tipo de participação nos foi suge-
rido durante a Campanha da Fra-
ternidade a fim de que quanto 
mais soubermos e participarmos 
dos diversos conselhos e tam-
bém entidades, mais poderemos 
colaborar com políticas publicas 
que elevam a qualidade de vida 
do nosso povo.  

Não se trata de “pisar em ovos”, 
mas de levar “luz” para esses 

05/05 
Valentina G. B. Boccagini
Pedro de Araújo Musolino 
11/05
Rafael Ornellas Guarnieri 
26/05
Manuela B. G. de Freitas
Giovanna Pereira Biondo
Henrique Moraes Guarnieri, Nicolas Peres Pedroso, Rafael Manara 
Felipetto, Giovanna Vioto Rodrigues e Tomas Sickler Viel

Batizados em Maio
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Agradecemos a todos os que com-
pareceram na Santa Missa que se rea- 
lizou na Comunidade Santa Isa-
bel, dia 21 de maio. Estamos feliz-
es pois em frente ao altar todos na 
amizade e comungando do mesmo 
pão vindo do céu. Obrigada ao Pe. 
João Paulo que celebrou conosco. 

Com. Santa Isabel – Fátima  

Comunidade Santa 
Isabel

No dia 28 de maio celebramos, em nossa Comunidade, Missa em Louvor a Nossa 
Senhora de Fátima que foi presidida pelo nosso querido Vigário Padre Sebastião. A 
missa foi celebrada na residência do Sr. Paulo e Sra. Neci e contou com a presença da 
comunidade e familiares. Foi uma bela celebração que se concluiu com a coroação 
de Nossa Senhora pelas crianças da comunidade.

 
Maria Rosa

Nossa Senhora de Fátima 

MISSA NAS COMUNIDADES

Saiba como surgiu a festa de Corpus 
Christi e seu sentido mais profundo

A solenidade de Corpus Christi é a ocasião 
oportuna para de um modo público, em 
nossas praças e ruas, testemunhar a nossa 
fé na certeza da presença real de Jesus na 
Eucaristia. Esta maravilha tão sublime e 
elevada, através da qual o Senhor se doa em 
alimento e remédio, para quem o recebe 
com fé, aconteceu na 5º feira Santa.

Neste dia, Jesus, deu aos apóstolos a 
grande missão de continuarem a celebrar 
a ceia através dos tempos, ordenando: 
“Fazei isto em memória de mim.” Ao dizer 
fazei isto, apontou para uma realidade 
forte. Quando se celebra a eucaristia, não se 
trata de uma recordação ou representação 
simbólica, mas um ato a cumprir.  Deste 
modo, cremos, que depois do sacerdote 
ter invocado o Espírito Santo, e repetido as 
palavras do Senhor na última ceia, o pão e o 
vinho se tornam o Seu Corpo e Sangue.

A missa de Corpus Christi, com a procissão 
e bênção, é uma oportunidade especial 
para avivar a nossa fé no amor de Deus. É 
Jesus em pessoa, que não fica restrito as 
paredes de uma igreja, mas que passa no 
meio do povo, e santifica nossas ruas com a 
sua presença. Jesus vivo vai passar próximo 
de você, coloque em ação o poder da fé, e 
com certeza você experimentará a bênção 
de Deus agindo em sua vida.

ORIGEM DA FESTA DE CORPUS 
CHRISTI

Sua origem esta ligada a dois fatos do 
século XIII:

– As revelações feitas a Santa Juliana de 
Liege, onde Nosso Senhor Jesus Cristo pedia 

FIQUE POR DENTRO 
Entender e viver Corpus Christi

uma festa pública dedicada a Eucaristia. 
Nesta época era sacerdote, nesta diocese da 
Bélgica, o futuro papa Urbano IV.

– o Milagre Eucarístico de Bolsena (Itália), 
acontecido em 1263

O sacerdote Pedro de Praga fazia uma 
peregrinação à Roma. Nessa viagem, parou 
para pernoitar na vila Bolsena, não longe 
de Roma e se hospedou na Igreja de Santa 
Catarina. Na manhã seguinte, foi celebrar 
uma missa e pediu ao Senhor que tirasse da 
sua mente as dúvidas sobre a Sua presença 
real na Eucaristia. Era difícil para ele acreditar 
que no pão e no vinho, estava o Corpo de 
Cristo. Na hora em que ergueu a hóstia, 
esta começou a sangrar (sangue vivo). Ele 
assustado, embrulhou a hóstia e voltou à 
sacristia e avisou o que estava acontecendo. 
O sangue escorria, sujando todo o chão no 
qual apareciam vários pingos.

O milagre foi informado ao Papa Urbano 
IV, que estava em Orvieto, que mandou um 
bispo a essa vila verificar a veracidade de 
tal fato. O bispo viu que a hóstia sangrava 
e o chão, o altar e o corporal (toalha branca 
do altar) estavam todos manchados de 
sangue. Imediatamente organiza uma 
procissão para levar o corporal do milagre 
à presença do papa. O Papa resolve ir ao 
encontro da procissão. Quando o bispo 
mostra o corporal manchado de sangue, o 
papa se ajoelha e diz: “Corpus Christi” (Corpo 
de Cristo)!”

Em 1264, o papa Urbano IV, estendeu 
a festa para toda a Igreja, pedindo a Santo 
Tomás de Aquino que preparasse as leituras 
e textos litúrgicos que, até hoje, são usados 
durante a celebração.

Pesquisa: Selma

11/05 
João Rodolfo e Adriana Maria

Casamento em Maio
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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

Os diversos grupos de IAM (Infância e Adolescência Missionária) espalhados em 
todo Brasil (cerca de 4.000 grupos) celebraram no dia 26 de maio a sétima jornada 
nacional. Neste ano o tema é “batizados e enviados: a IAM em missão no mundo”.

A escolha do tema busca estar em sintonia com o mês missionário extraordinário 
convocado pela Papa Francisco, para o mês de outubro.

Para celebrar este dia, as crianças de nossa paróquia que participam da IAM, com a 
consagração assumiram publicamente a decisão de serem missionários, colaboran-
do para que todas as crianças e adolescentes do mundo conheçam Jesus, o amem 
e se amem. 

De todas as crianças e adolescentes do mundo... sempre amigos!
Vera

Preparação para o Matrimônio

No dia 15 de maio, como em toda quarta-feira celebramos a missa com a novena 
de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro na Capela de Nossa Senhora Aparecida.

Nesta quarta-feira tudo foi especial, pois, foi inaugurado pelo Padre João Paulo o 
sino, que faz parte da revitalização da Capela. Este sino será o sinal para o chama-
do às comunidades para as missas que são celebradas às 16h às segundas-feiras e 
19h30 às quartas-feiras.

   Vamos participar e agradecer as graças recebidas.
Neusa Odoni

Sino da Capelinha

NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

Missa da Família 

Nos dias 22,23,24 e 25 de maio, tivemos os encontros de preparação para o  
matrimônio onde os noivos foram convidados a compreender o que significa o 
amor responsável e maduro da comunidade de amor e vida que será sua família 
e também como ela contribuirá para enriquecer toda a igreja, através de testemu 
nhos de casais da paróquia, palestra com o padre João Paulo, dinâmicas para casais e  
círculos de reflexão.

Foram momentos de crescimento da fé e fortalecimento para os casais.
Geneci

Nossa tradicional missa da família, que acontece todo quarto sábado do mês, foi 
agraciada em maio com a presença de 11 casais que concluíram a preparação para 
o matrimônio, eles receberam os certificados no final da missa. Esta etapa de prepa-
ração é importantíssima para fortificar o casal na fé, antes de receberem o Sacra-
mento. 

A imagem da Sagrada Família será hospedada por Sr. José Claudino.  
Geneci

Consagração
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“A igreja e o mundo precisam muito 
do culto eucarístico. Jesus nos espera 
neste sacramento de amor. Não 
regateemos o tempo para ir encontra-
lo na adoração, na contemplação cheia 
de fé e aberta a reparar as faltas graves 
e os delitos do mundo. Que a nossa 
adoração nunca cesse” (Catecismo da 
Igreja Católica - 1380-2715); A Beata 
Maria Cândida da Eucaristia soube viver 
com intensidade esta prescrição da 
SANTA  IGREJA.  Nova criatura tornou-
se Maria Barba, que ofereceu toda a sua 
vida a Deus no Carmelo, onde recebeu 
o nome de Maria Cândida da Eucaristia. 
Foi uma autêntica mística fazendo da 
EUCARISTÍA. O centro unificante de 
toda a existência, seguindo a tradição 
carmelita, e o exemplo de Santa Teresa 
de Jesus e de São João da Cruz . Sentia 
um constante e ardente desejo de ser 
apóstola incansável da Eucaristia.  O 
Papa Santo João Paulo II beatificou-a em 
2.004. Nasceu no dia 16 de Janeiro de 
1884, em Catanzaro (Itália) e foi batizada 
com o nome de Maria Barba. La Maria 
viveu a sua juventude e aos quinze anos 
manifestou a sua vocação religiosa, mas 
seus pais se opuseram. De fato, Maria 

esperou vinte anos para realizar sua 
aspiração, demonstrando, nestes anos 
de expectativa e sofrimento interior, 
uma força de ânimo surpreendente  
e fidelidade incomum. Depois da morte 
de sua mãe, entrou no Mosteiro das 
Carmelitas Descalças de Ragusa,  em  
1919, Maria Barba,  estimulada por uma 
devoção especial ao mistério eucarístico, 
no qual ela via  a presença sacramental 
de Deus no mundo, , constrói alguns 
anos mais tarde um novo mosteiro, que 
ainda hoje existe. O amor pela Eucaristia 
manifestou-se nela desde a primeira 
infância quando, com 10 anos, fez a 
Primeira Comunhão e a sua maior alegria 
era poder comungar. Entrou no Carmelo, 
onde assumiu o nome profético, de 
Maria Cândida da Eucaristia e em 1921 
pronunciou o voto solene.  Prolongava 
as suas horas de adoração e, sobretudo, a 
cada quinta-feira, prostrava-se diante do 
Tabernáculo. Maria Cândida  em 1927. 
Desenvolveu plenamente o que ela 
mesma definia como a sua “vocação pela 
Eucaristia”, ajudada pela espiritualidade 
carmelita, na qual se apoiou depois, 
da leitura de “História de uma Alma”. 
São muito conhecidas as páginas em 
que Santa Teresa do Menino Jesus 
descreve a sua devoção à Eucaristia. 
Durante os anos em que guiou o seu 
Mosteiro, de 1924 a 1947, infundiu na 
sua comunidade  profundo amor pela 
Regra de Santa Teresa do Menino Jesus. 
A partir da solenidade do Corpus Domini 
de 1933, Maria Cândida  começou a 
escrever  sua pequena “obra-prima” de 
espiritualidade , “A Eucaristia, verdadeira 
alegria de espiritualidade vivida”. O 
Senhor chamou-a a si, depois de alguns 
meses de sofrimentos físicos atrozes, no 
dia 12 de Junho de 1949, na Solenidade 
da Santíssima Trindade. Refletindo a 
vida da Beata MARIA CÃNDIDA DA 
EUCARÍSTIA, nosso coração também 
arde de amor e respeito pelo SANTÍSSIMO 
SACRAMENTO. Uma pergunta não quer 
calar—Estamos dando a real, a devida 
importância à SANTA EUCARISTÍA?                                                                         

Maria Angela Vedovello

Beata Maria Cândida da Eucaristia Barba - 12 de junhoRede Mundial de Oração do Papa  
Apostolado da Oração

Este é um ano especial para nós que 
somos da Rede Mundial de Oração do 
Papa, o Apostolado da Oração.
     Neste ano comemora-se 175 anos de 
sua fundação, anunciando o Reino de 
Deus em favor da salvação da humani-
dade.
     É mais um momento para refletir 
como todo cristão pode viver a di-
mensão de “discípulo missionário”.
     Para ser missionário é preciso “sair 
de si mesmo”, esta atitude é básica no 
Apostolado da Oração quando se faz o 
oferecimento diário pelas intenções do 
Santo Padre.
     Dizer e crer que Deus nos ama é dizer 
que cada pessoa é objeto, centro, alvo 
do amor divino: “Existo porque sou 
amado” (G. Marcel).
     Deus ama-nos como somos, er-
gue-nos quando caímos, não decep-
ciona conosco, continua confiando em 
nós. Ele realiza maravilhas por meio de 
nós. Eis o que significa o amor do Sa-
grado Coração de Jesus.

Anuncie 
Aqui

      A sarça ardente que não se consome 
é o amor pessoal, ardente, inflamado e 
ciumento de Deus por nós, refletido no 
Sagrado Coração de Jesus.
     Entrar no Coração de Jesus é fazer 
a verdadeira experiência do amor e da 
oração.  
     O Coração de Jesus aberto pela lança 
na cruz, evoca o coração aberto de 
Deus Pai.
     O primeiro ato de abertura do 
Coração de Deus é a criação, com sua 
beleza, sabedoria e ordem. Olhan-
do a natureza, percebemos como é o 
Coração de Deus por dentro, é puro 
amor, bondade, comunicação.
     O máximo amor do Coração de Deus 
está em ter enviado ao mundo seu fil-
ho Jesus Cristo. Vendo Jesus, vemos o 
Coração de  Deus, Seu amor que se faz 
visível no Verbo feito carne, torna-Se 
como nós, carrega nossos fardos, per-
corre nossos caminhos, vive a nossa 
solidão e sofrimento. 
     O Coração de Deus Se abre, Se mos-
tra e fala ao mundo através do Seu Fil-
ho e deixa-Se encontrar e experimentar 
na história nos acontecimentos.
     O Cristianismo não é uma religião 
do medo mas da confiança e do amor 
do Pai. 
     Não somos anônimos, impessoais, 
desconhecidos perante de Deus. Ele 
sabe o nosso nome, porque nos quis e 
nos criou, cada ser humano é um “mila-
gre de Deus” (Bento XVI).
     Na rede mundial de oração do 
papa, somos convidados a uma 
missão de compaixão pelo mun-
do, orando e nos mobilizando pe-
los desafios que a humanidade 
enfrenta e pela missão da Igreja.   
 

Rosangela

• 1º Dia – 25/06 – Terça-feira – 19h – Matriz
• 2º Dia – 26/06 – Quarta-feira – 15h – Matriz
• 3º Dia – 27/06 – Quinta-feira – 19h – Matriz e Entrega das fitas. 
• 28/06 – Sexta-feira – 15h – SOLENIDADE DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS, 
RENOVAÇÃO DO ATO DE CONSAGRAÇÃO DOS MEMBROS DO A.O. AO DIVINO 
CORAÇÃO DE JESUS, DIA DE ORAÇÃO PELA SANTIFICAÇÃO DO CLERO.

Tríduo e Solenidade do Sagrado Coração de Jesus


	Mundo Melhor JUNHO - MAR_ - CAPA
	Mundo Melhor JUNHO - MAR_ - MIOLO

