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1º/09 

XXII Dom. 

Tempo Comum

Eclo 3,19-21.30-31

Sl 67

Hb 12,18-19.22-24

Lc 14,1.7-14

08/09 

XXIII Dom.

Tempo Comum

Sb 9,13-18

Sl 89

Fm 9-10.12-17

Lc 14,25-33

15/09

XXIV Dom.

Tempo Comum

Ex 32,7-11.13-14

Sl 50

1 Tm 1,12-17

Lc 15,1-32

1º Dom Reunião com Apostolado da Oração na Catedral
02 Seg 19h30 – Reunião com Catequistas
03 Ter Reunião com a Forania Imaculada Conceição em  
  Martinho Prado
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na  
  Comunidade Espírito Santo 
05 Qui 19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar
06 Sex 13h30 – Reunião com Apostolado da Oração 
07 Sáb INDEPENDÊNCIA DO BRASIL
08 Dom 19h – Missa com a Irmandade da Imaculada na  
  Matriz 
10 Ter Encontro com Padres por tempo de Ordenação
  14h – Visita na Santa Casa
  16h – Missa na Santa Casa
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na  
  Comunidade Frei Galvão
12 Qui Santíssimo Nome de Maria
13 Sex São João Crisóstomo
14 Sáb EXALTAÇÃO DA SANTA CRUZ
16 Seg 19h30 – Preparação para o Batismo no Salão Pa- 
  roquial
17 Ter 19h30 – Preparação para o Batismo no Salão Pa 
  roquial
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na  
  Comunidade João Paulo I
18 Qua 15h – Missa com os Missionários da Mãe Rainha na  
  Matriz 
19 Qui São Januário
  15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 
  19h – Encontro com Evangelizadores 
20 Sex S. André Kim Taegon e Paulo Chong Hasang e com 
  panheiros
  13h30 – Encontro com Consagradas
21 Sáb São Mateus, Evangelista 
  9h – Reunião com o Conselho Econômico
22 Dom Batizados na Matriz 
24 Ter 19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na  
  Comunidade João XXIII
26 Qui São Cosme e Damíão
  19h30 – Reunião com Ministros da Comunhão
27 Sex São Vicente de Paulo
  Oração das Laudes na Paróquia Nª. Sª. Aparecida
28 Sáb 9h – Reunião com os Candidatos ao Diaconato
  19h – Missa da Família na Matriz 
30 Ter São Jerônimo – Dia da Bíblia – Dia dos Secretários  

Acontece em Setembro

22/09 

XXV Dom. 

Tempo Comum

Am 8,4-7

Sl 112

1 Tm 2,1-8

Lc 16,1-13

Liturgia do Mês de Setembro

Visita da imagem da Imaculada nas Comunidades
Comunidade Imaculada Conceição

No dia 13 de agosto, nos reunimos na 
minha residência para acolher a Imagem 
peregrina de Nossa Senhora da Imaculada 
Conceição, que estava no Loteamento  
Guaçu Parque Real  e participar da eucaristia.

A celebração eucarística foi presidida pelo 
padre Sebastião e em sua homilia nos levou 
a re� etir sobre a passagem do evangelho. 
“Se não converterdes, e não vos tornardes 
como crianças, não entrareis no Reino dos 
Céus” (Mt 18,3)

O jovem Tobias, com seu violão e a Rosa 
com sua bela voz, nos ajudaram a rezar com 
as músicas do mês vocacional.

Ao encerrar a festa eucarística, nos 

29/09 

XXV Dom. 

Tempo Comum

Am 6,1.4-7

Sl 145

1 Tm 6,11-16

Lc 16,19-31

MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS

Nossa Senhora tem vários nomes, mas MARIA, é uma só: a Mãe de Jesus. O Movimento 
Mães que Oram pelos Filhos, por ação do Espírito Santo, recebeu como padroeira a 
Virgem Imaculada representada por Nossa Senhora de La Salette e, para homenageá-
la convidamos as Mães e familiares para participarem da santa missa, na Igreja Matriz 
Imaculada Conceição, às 19h, no dia a ela dedicado, 19 de setembro.

Neste mês, escreveremos sobre o serviço do nosso movimento, A ESCOLA DE 
NAZARÉ, cujo objetivo é dar formação as mães que participam dos encontros. Nossa 
primeira formação foi sobre os Atos dos Apóstolos, capítulo por capítulo, estudamos 
os passos dos discípulos de Jesus. Agora, estamos estudando o livro Ser Mulher a Luz 
da Bíblia, que nos foi recomendado selecionar algumas mulheres, nós escolhemos: 
Sara, mulher de Abraão, a mulher de Jó, Maria e Maria Madalena. Nossos próximos 
estudos serão sobre o Evangelho de Mateus. Somos um grupo de sete mães, e temos 
uma enorme alegria em compartilhar nossos estudos. Aproveitamos esse espaço para 
convidar as mães a participarem conosco dessa experiência de muito aprendizado.  

O nosso encontro semanal, aos sábados, às 9 h, na Igreja Matriz Imaculada Conceição, 
espera por vocês, mães, tias, madrinhas, avós para juntas rezarmos ao Senhor, pelas 
nossas famílias.

SOZINHAS SOMOS PÉTALAS E JUNTAS SEREMOS ROSAS.
                                                                                                      MARY/KÁTIA 

consagramos a Nossa Senhora e nos confraternizarmos.
Muito obrigada a todos que compareceram.

Nancy

Comunidade Cristo Redentor 
No dia 27 de agosto a Comunidade 

Cristo Redentor, foi agraciada com 
a visita da Imagem da Imaculada 
Conceição na casa da D.  Cecília 
Panciera. A Imagem visitará todas 
as comunidades da Paróquia em 
preparação ao dia da Festa da 
Imaculada.

A celebração foi presidida pelo 
candidato ao diaconato permanente,  
o Marcos que muito nos enriqueceu 
com sua palavra sobre Santa Mônica modelo de mãe que oram pela conversão de 
seus � lhos.

Ao � nal todos, participaram da confraternização comunitária.
Neusa Odoni

“Palavra é como brasa que arde até o fim!”
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É brasa!

de atingir o céu sem Deus, 
revela a paciente misericórdia 
do Pai que nos ama com “entra-
nhas maternas”.

Algo que chega a me preo-
cupar em nossos dias é a cres-
cente falta de diálogo entre as 
pessoas e o consequente indi-
vidualismo egoísta ditado 
pelas redes sociais. Abandona-
-se o encontro “com” as pesso-
as para um relacionamento 
através de dispositivos que 
não têm nem alimentam senti-
mentos sadios.  Tenho a 
impressão que muita gente 
segue as novas regras e leis do 
watts app e não obedece nem 
pai, nem mãe, nem igreja nem 
a Bíblia. E nesse turbilhão 
vamos perdendo a capacidade 
de nos tratarmos como irmãos 
e irmãs, não nos ouvimos nem 
nos damos conta de que é 
necessário uma boa conversa 
de vez em quando; uma boa 
conversa com Deus é um bem 
enorme que podemos fazer 
para nós e nossa comunidade. 
Não uma conversa “virtual”, 
mas sim um diálogo real em 
que tomamos em nossas mãos 
o Santo Livro escrito para nós e 
escutando o Santo Autor falar 
conosco. Sua Palavra não 
muda nunca porque seu amor 
é para sempre e Ele, a Verdade 
eterna ilumina a nossa realida-
de.

Em tempos sombrios como 
os que vivemos, precisamos de 
uma Luz que não teme a treva 
nem o mal, lâmpada que cla-
reia a estrada da vida e da his-
tória e transforma a escuridão 
em luz do meio dia. (cf. 
Sl119,105; Ap 21,23-24)

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

“Palavra é como brasa, quei-
ma até o fim. Quem sabe o que 
diz, há de ser mais feliz”!

Ultimamente e com uma 
velocidade supersônica, as 
noticias falsas se espalham e os 
criadores de confusão entram 
em cena para lucrar com esse 
tipo de situação. Alguns pro-
gramas de televisão buscam 
audiência alimentando intri-
gas e discórdias por meio da 
rede interminável de fofoca 
que sempre suscita interesse, 
apesar de ninguém querer 
receber o título de praticante 
desse oficio. Entre o que “as 
pessoas dizem” e o “que nós 
cremos” existe uma distância 
infinita; entre “o que eu acho” e 
“o que eu sei” também é assim; 
desse modo podemos concluir 
que só a certeza dá tranquili-
dade à consciência, enquanto 
“o que todo mundo diz” nin-
guém confirma nunca.

Quando lemos a Bíblia 
Sagrada nos encontramos com 
uma história de amor na qual o 
Protagonista e principal Autor 
nos chama a participar de toda 
a trama; essa história nos reve-
la o grande mistério da nossa 
existência e de nossa vocação 
a construir um mundo e uma 
sociedade de irmãos e de mais 
amizade. Ao ler as mais belas 
de todas as Histórias, a Sagra-
da Escritura nos vai revelando 
o misterioso amor do nosso Pai 
Criador que envolve a todos 
nós, seus filhos e filhas; nos 
revela a natureza, da qual 
somos guardiães e senhores, 
protetores e cuidadores das 
águas e fontes de onde retira-
mos nosso sustento. Tal Histó-
ria, apesar dos deslizes do ser 
humano, por vezes egoísta, 
intransigente com seus irmãos, 
invejoso e teimoso, desejoso 

25/08 

Adan Victor Andrade da Silva
Lorena Chiorato Antônio
Nathan Henrique Andrade da Silva
Rafael Darcadía Corsi

Batizados em Agosto

Em comemoração a São Lourenço, Patrono dos Diáconos, no último dia 
09 de agosto, 31 aspirantes ao Diaconato Permanente receberam suas túni-
cas, como sinal de 1ª etapa de sua formação. 

Em uma belíssima celebração na Catedral São João Batista em São João 
da Boa Vista, presidida pelo nosso Bispo Diocesano Dom Antonio Vilar, que 
com suas palavras exaltou a família, as vocações e a disponibilidade de estar 
a serviço do Reino de Deus.  Padres e Diáconos de toda a diocese estiveram 
presentes; e representando nossa Paróquia Imaculada Conceição o Padre 
João Paulo e Padre Sebastião, onde os aspirantes ao diaconato: Dirceu, Cláu-
dio e Marcos receberam das mãos do Padre João Paulo a túnica, para com 
alegria estar a serviço de Deus.

Rezemos pelas vocações.
Marcos 

Missa da Entrega das Túnicas

Agradecemos a todos que generosamente doaram os  
alimentos no ofertório da caridade na Semana da Família de  
Nossa Paróquia. Os mais de quinhentos quilos de alimentos foram  
repassados para o Albergue. Que Deus em Sua infinita  
bondade continue abençoando para que nunca falte o alimento nas  
mesas de todos.

Dirceu

Agradecimento
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SEMANA D

Meu Espírito está em sintonia com 
meu Deus... Mas para isso é preciso 
humildade e oração, muita oração. É o 
que Beato Frederico Albert nos ensina.  
Frederico nasceu a 16 de Outubro de 
1820 em Turim (Itália), onde seu pai,  
prestava serviço como oficial do exército 
da Sardenha. Sendo o filho mais velho, 
estava-se preparando para entrar na 
Academia Militar, quando um dia foi 
orar diante do túmulo do Beat chamado 
“Apóstolo de Turim” e foi tocado por 
DEUS para refletir sua vocação. A partir 
dai em grande momentos de oração, 
abandonou a ideia de entrar para o 
exército e começou, os estudos para 
o sacerdócio. Depois da ordenação 
sacerdotal, seu primeiro encargo, que 
durou nove anos, foi o de capelão do 
rei. Em 1852 o rei acompanhado pela 
família e a corte, esteve presente a uma 
das homilias quaresmais de Frederico. 
O texto da homilia para aquele dia 
foi a história da mulher apanhada em 
adultério,  no Evangelho de São João. 
Frederico não moderou suas palavras e 
houve um murmúrio  entre os cortesãos 
alarmados: todos estavam conscientes 
dos pecados cometidos pelo rei, mas 
este  admirou a sua honestidade e 
disse a Frederico na saída : “Obrigado, 
sempre  me disse a verdade”. Um breve 
discurso pronunciado fez Frederico 
não permanecer na corte. Recebeu 
permissão para sair, e foi-lhe confiada 
uma paróquia grande, muito populosa 
e cheia de necessidades, Lanzo, onde 

ficou até seu fim.. O contraste entre 
a sua vida anterior e a atual  foi total, e 
durante um tempo ele achou a vida 
difícil, mas perseverou, a começar pela 
igreja que se encontrava em estado 
de decadência grave. Assistido por 
seus paroquianos, que formaram uma 
corrente humana com ele para trazer as 
grandes pedras da montanha, tirando-
as do leito seco de um riacho, começou 
a trabalhar para restaurá-la. Graças às 
suas notáveis qualidades de pregador, 
dirigiu numerosos retiros espirituais, 
tanto para leigos como para sacerdotes, 
e organizou missões públicas, durante as 
quais utilizava toda a sua energia para 
o bem-estar espiritual do povo. Depois 
de ter decidido  fundar uma escola para 
meninos,  procurou  seu amigo  Dom 
João Bosco para obter ajuda prática.  
Para fornecer abrigo e ajuda aos órfãos 
e  pessoas pobres, construiu o abrigo  
Maria Imaculada, e mais tarde fundou 
a Congregação das Irmãs Vicentinas 
de Maria Imaculada (conhecidas como 
Albertinas). Em 1873 foi eleito bispo 
de Pinerolo e após muitas orações e 
súplicas, ele conseguiu convencer o 
Papa Pio IX para nomear outra pessoa 
em seu lugar. A vida de Frederico 
terminou abrutamente em 1876. 
Estava empenhado na criação de uma 
cooperativa agrícola (para dar trabalho 
aos jovens que deviam cultivar as terras 
da igreja), quando, enquanto ele estava 
pintando o teto da capela (uma tarefa 
que tinha deliberadamente decidido 
fazer para não pôr em perigo os jovens 
trabalhadores) perdeu o equilíbrio e 
caindo de grande  altura, morre. Era 30 de 
Setembro de 1876. O povo recordava-o 
sobretudo pela sua incansável caridade 
prática, a abordagem tolerante e 
compassiva com as pessoas, e o caráter 
paciente e equilibrado. Ele foi beatificado 
pelo santo Papa João Paulo II a 30 de 
Setembro de 1984, em Roma. 

VEM SENHOR JESUS, VEM TOCAR 
EM MIM PARA PEQUENAS OU 
GRANDES DECISÕES, POIS SÓ VÓS É 
TODO PODEROSO.    

Maria Angela Vedovello 

Beato Frederico Albert - 30 de setembro

Solidariedade e os benefícios para 
sua saúde mental

Nós vivemos em tempos difíceis 
e turbulentos. Estamos face a 
face com os desafios globais sem  
precedentes. Observamos mu-
danças climáticas, ecológicas, 
crises financeiras e econômicas. 
Vemos também fome e doenças 
infecciosas, depressão e ansie-
dade, relações tóxicas, terrorismo e  
guerras. É exatamente nesses mo-
mentos que mais precisamos da 
solidariedade.
Quando estamos instáveis e con-
fusos, desacreditados do outro 
e do mundo. Essa é a hora para 
mostrar o melhor lado da nature-
za humana: o lado do amor e da 
compaixão. O lado que preza pelo 
bem comum acima do egoísmo, do 
individualismo e do autocentrismo. 
A vantagem dessa necessidade de 
mudança é que ser solidário com o 
outro não só faz bem para o outro. 
Também faz bem para você.
São muitos os relatos de que, 
após uma ação generosa, as pes-
soas sentem-se aliviadas. Sentem 
um bem-estar geral e autoestima  
melhorada. Fazer o bem nos deixa 
contentes e mais satisfeitos com 
nós mesmos e com a vida.
Alguns benefícios da solidarie-
dade são:
1 – Ajudar os outros contribui para 
a manutenção da sua saúde e pode 
diminuir o efeito de doenças físicas 
e psicológicas;
2 – A euforia sentida após um ato 
generoso envolve sensações físicas 
que liberam endorfinas e outras 
substâncias naturais do corpo que 
diminuem dores;
3 – Os benefícios na saúde mental 
e física continuam sendo senti-
dos por horas e até depois do ato 
solidário, especialmente quando 
ele é lembrado com carinho;
4 – Problemas ligados ao estres-

FIQUE POR DENTRO  
Fazer o bem faz bem!

se são revertidos com atitudes 
positivas direcionadas aos outros,  
reduzindo sensações de depressão, 
fobia social, hostilidade e isolamen-
to;
5 – Ajudar o outro gera sensações 
de alegria profunda, resiliência 
emocional e vigor;
6 – A consciência e intensidade 
de dores físicas pode diminuir  
consideravelmente com um ato 
caridoso;
7 – Um senso de otimismo e  
valor próprio é gerado à cada ação 
solidária, melhorando a autoconfi-
ança;
8 – Segundo pesquisas ser  
voluntário com frequência gera 
uma sensação de alegria equiva-
lente a se formar na faculdade ou 
dobrar seu salário.

Alguns exemplos de atividade 
solidária simples que podem ser 
incorporadas no seu cotidiano 
são:

• Ajudar algum familiar em uma 
questão prática;
•  Fazer um exercício físico em con-
junto;
•  Ajudar alguém a largar um vício;
•  Doar roupas, alimentos, livros ou 
qualquer outro item para uma insti-
tuição;
•  Doar sangue;
•  Ceder o seu lugar em um trans-
porte público;
•  Consumir mais produtos de  
vendedores do seu bairro;
•  Recolher o lixo de parques ou  
outros ambientes que frequenta;
•  Ser doador de órgãos;
•  Visitar doentes e idosos;
•  Adotar um animal;
•  Dedicar seu tempo à alguém que 
precisa;
•  Juntar-se a grupos voluntários.
Não podemos fazer tudo por todos, 
mas sempre podemos fazer algo 
por alguém no pedacinho de uni-
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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

No dia onze de agosto, iniciou-se a Semana da Família de dois mil e dezenove, na 
Paróquia Imaculada Conceição de Mogi Guaçu.

O padre João Paulo refletiu sobre o tema: “Família e iniciação à vida cristã”. Em 
suas palavras ele disse que, hoje há muitas pessoas que ainda vivem em um tempo 
passado, dizendo assim: “eu já fiz isso, minha mãe e meu pai iam muito à igreja...” e 
você vai? A família tem a tarefa de viver uma fé que desacomoda.  Iniciação cristã 
é algo que decorre em uma família que se faz igreja doméstica, é em casa que os 
membros da família aprendem a fé, aprendem quem é Deus, a vigilância nas nossas 
famílias abre perspectiva para que vivamos a fé. Que fé é esta que nós queremos que 
nossos filhos tenham, se dentro de casa não os ensinamos? A família é o princípio 
da iniciação cristã das crianças, precisamos assumir atitudes de fé para que nossos 
filhos aprendam conosco.

1º dia
SEMANA D

Segundo dia da Semana da Família quem presidiu a missa foi o padre Paulo Hen-
rique e refletiu sobre o tema: “A realidade da família contemporânea”, começando a 
reflexão ele citou uma frase do documento 107 da CNBB que diz assim: “sabemos 
que não é fácil evangelizar no mundo de hoje, principalmente na família, porque 
muitas delas estão desestruturadas, famílias que os pais estão desempregados, ca-
sais que estão à mercê da violência doméstica e os filhos vivem assustados, isso tudo 
contribui para que a família não acredite mais que Jesus Cristo está perto dela, a 
família vai perdendo a fé, a força e a coragem”. Dentro da reflexão deste tema nos é 
apresentada a perda do menino Jesus no templo, quando Nossa Senhora e São José 
reencontram Jesus, reacende a esperança.  E isso acontece hoje em nossas famílias, 
perdemos nossos filhos para o mundo por tantos motivos, mas indo ao encontro de 
Jesus se reacende a luz da esperança. 

2º dia

O padre João Paulo no terceiro dia refletiu o tema: “Família, vocação e juventude”.  
A família existe por conta de uma vocação pensada por Deus. Deus pensou o ser 
humano pra viver uma comunhão e a primeira comunhão é viver a família, o prin-
cipio que norteia a vocação da família é o amor, a vocação ao matrimonio é algo que 
deve ser pensado, Jesus quando chama seus discípulos a ser servidores Ele lembra 
também que o sacramento do matrimonio é tornar-se servidor um do outro, o casa-
mento é encontrar-se com o outro. Precisamos ver as vocações que se tem e serem 
descobertas em nossas  famílias.  

3º dia

“Famílias e políticas publicas” este foi o tema do quarto dia da Semana da Família 
refletido pelo padre Sebastião. Família é união de pessoas, comunidade de vida e 
de amor. O homem e a mulher são chamados a construírem uma nova realidade na 
busca do sentido da realização plena das pessoas, dos filhos e filhas de Deus, criados 
a Sua imagem e semelhança, juntos eles constituem um espaço ou um lugar em um 
tempo duradouro. Na família o amor é necessário para que os seus membros, dese-
jem ver as suas possibilidades, potencialidades e capacidades, por isso os pais de-
vem despertar nos filhos o senso de Deus, o gosto pela palavra de Deus e Evangelho, 
a necessidade da oração, e também o senso critico diante dos valores, que nos são 
apresentados pela sociedade consumista e materialista na qual convivemos.

4º dia



7Mundo Melhor

Paróquia Imaculada Conceição // SETEMBRO 2019

Anuncie 
Aqui

A FAMÍLIA

No quinto dia o tema foi: “Família defensora da vida”, refletido pelo padre Mansue-
to. Quando falamos em proteção da vida, pensamos em conseguir bens materiais 
para “dar tudo para nossos filhos”.  É pedido para nós hoje cuidar da vida, cuidar 
da família, mas por causa da correria do dia a dia, ocupamos o tempo com tantas 
outras coisas e não temos tempo para cuidar da família.  Quando olhamos pra Nos-
sa Senhora a grande genitora da vida, do amor, mãe dos filhos de Deus, quando o 
anjo passa por Ela,dizendo que iria ser a mãe do Senhor,  logo Ela pensou na vida, 
se desfez de si  mesma para que a vida pudesse vir ao mundo . Os casais unidos em 
matrimonio também devem pensar na vida, o que eles vão gerar, a família não se 
encerra no casal, está na relação entre pais e filhos.

5º dia

Dia dezesseis foi o sexto dia da Semana da Família e o pregador foi o padre Tito 
refletindo o tema: “Matrimonio e família no plano de Deus”.  Viver o matrimônio en-
tre homem e mulher é encontrar a outra pessoa para amar, a beleza do matrimonio 
está em saber que, cada um acolhe o outro como ele é. Não existe matrimonio com 
a pessoa perfeita, mas sim com a pessoa que ama, com as diferenças e do jeito que 
o outro é. O casal deve estar abertos à vida de acordo com o que prometeram no 
altar, Deus criou o homem e a mulher para serem felizes, se isto não acontece no 
matrimonio é por causa das atitudes do casal, por exemplo: na falta de tempo para 
o relacionamento, no trabalho intensivo, falta do diálogo, gastar tempo com redes 
sociais e TV e outras coisas. Cuide bem da sua casa, da sua família para que todos 
gostem de estar com você.

6º dia

A missa de encerramento da Semana da Família em nossa Paróquia foi presidida 
pelo padre João Paulo que refletiu junto com a festa da Assunção de Nossa Senhora 
o tema “A Família, como vai?”. A Virgem Maria reconhece em sua vida e convida o 
povo a reconhecer o Todo poderoso que faz grandes coisas em seu favor.

 Os grandes problemas familiares passam justamente pela nossa falta de fraterni-
dade. Os grandes dramas que enfrentamos como: a violência, desemprego, a falta 
do diálogo, descaso no relacionamento com idosos, vícios, doenças, tristezas, isso 
tudo afeta as nossas famílias, família pensada por Deus é pra ser igreja, escola e co-
munidade, porque é em casa que se ensina a rezar juntos, os valores e a ser fraternos 
uns com os outros.

Dirceu - Pastoral Familiar

Missa da Família na Forania
Que missa maravilhosa!!!!
Quantas famílias reunidas para celebrar a Semana da Família, para celebrar a fé 

vivida em família, para celebrar o verdadeiro amor que é exemplo para nós através 
da sagrada família de Nazaré.

E as palavras de Dom Antônio Vilar!
Nos encorajando que não existe família perfeita, mas que cada um e nós temos a 

melhor família do mundo.
E que não deixemos de lutar pela família que, cujos valores vêm sendo agredidos 

sistematicamente na sociedade, e que o futuro da humanidade depende de uma 
família unida!

Equipe da Pastoral Familiar!!

7º dia
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