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04/08 

XVIII Dom. Tempo 

Comum

Ecl 1,2;2,21-23

Sl 89

Cl 3,1-5.9-11

Lc 12,13-21

11/08 

XIX Dom. Tempo 

Comum

Sb 18,6-9

Sl 32

Hb 11,1-2.8-19

Lc 12,32-48

18/08 

XX Assunção de 

Nª. Senhora

Ap 1,19;12,1.3-

6.10

Sl 44

1 Cor 15,20-27

Lc 1,39-56

1º Qui 19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar
02 Sex 13h30 – Reunião com Apostolado da Oração
03 Sáb 19h30 – Encontro com as Famílias – Salão Paroquial
04 Dom DIA DO PADRE
  19h – Missa e Entrega da Imagem da Imaculada para as Comuni 
  dades
05 Seg 19h30 – Encontro com Catequistas
06 Ter Trans� guração do Senhor
  19h30 - CPP
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada no Bairro Guaçu  
  Parque Real
08 Qui 19h – Missa em louvor a Nossa Senhora na Matriz 
  19h30 – Reunião com Equipe Central de Liturgia
09 Sex 19h30 – Entrega das Túnicas aos Candidatos ao Diaconato na 
  Catedral em S. João da Boa Vista
10 Sáb São Lourenço
11 Dom DIA DOS PAIS
  19h – Missa de Abertura da Semana da Família
12 Seg 19h30 – Semana da Família na Matriz
13 Ter  14h – Visita na Santa Casa 
  16h – Missa na Santa Casa
  19h30 – Semana da Família na Matriz 
   19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Com. Imacula 
  da Conceição
14 Qua Maximiliano Maria Kolbe  
  19h30 – Semana da Família na Matriz 
15 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdias na Matriz 
  19h30 – Semana da Família na Matriz 
16 Sex 13h30 – Encontro com as Consagradas
  19h30 – Semana da Família na Matriz 
17 Sáb 9h – Reunião com o Conselho Econômico 
  19h – Missa de Encerramento da Semana da Família na Matriz 
18 Dom ASSUNÇÃO DE NOSSA SENHORA
  Dia dos Consagrados
  9h30 – Rito do Escapulário com as crianças da Catequese
  19h – Missa com os Missionários da Mãe Rainha na Matriz 
19 Seg 19h30 – Preparação para o Batismo no Salão Paroquial
20 Ter 19h30 – Preparação para o Batismo no Salão Paroquial
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Com. Mãe  
  Rainha
22 Qui Nª. Senhora Rainha
  19h30 – Encontro com Equipes de Liturgia, Hostiários, Ministros e 
  Cantores
23 Sex Santa Rosa de Lima
24 Sáb  9h – Reunião com os Candidatos ao Diaconato 
  19h – Missa da Família na Matriz 
25 Dom Dia do Catequista
26 Seg Retiro do Clero
27 Ter Santa Mônica
  Retiro do Clero
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Com. Cristo  
  Redentor 
28 Qua Santo Agostinho
  Retiro do Clero
29 Qui Martírio de S. João Batista
  Retiro do Clero 
30  Sex 19h30 – Missa da Família da Forania Imaculada em Estiva Gerbi
31 Sáb 9h – Reunião com Pais das Crianças da Catequese

Acontece em Agosto

25/08 

XXI Dom. Tempo 

Comum

Is 66,18-21

Sl 116

Hb 12,5-7,11-13

Lc 13,22-30

Liturgia do Mês de Agosto

PAI
Tua presença em tua família é re� exo 

do afeto do Pai Nosso. Teu carinho e 
teu cuidado com os � lhos são sinais 
do zelo amoroso do Pai Criador, visto 
que a “paternidade” tem sua origem no 
próprio ser de Deus-Pai que primeiro 
nos amou.

Pai, tua missão é maior e mais 
importante do que podes imaginar; és 
força e amor, ternura e graça, brandura 

e ardor no caminho e na vida dos teus � lhos. Por todo o sempre, és responsável 
por aqueles que deste chance de nascer e crescer; és aquele que, junto ao 
DNA, deves transmitir a Fé. 

 Pai, és merecedor de toda admiração, reconhecimento, carinho e 
afeição. Lembra-te sempre do Pai que te entregou a missão de colaborar com 
Ele na criação. Sustenta-te no exemplo e testemunho de José, o pai adotivo de 
Jesus e com ele con� a em Deus, busca a Deus e tua vida será um grande facho 
de luz que clareia a estrada dos que estão mais perto de ti.

 Deus Pai te abençoe, pai, para realizares tua nobre vocação e missão.
Pe. João Paulo

Dia 11/08 – Domingo – 19h – Bênção para os Jovens 
Tema: Família e iniciação à vida cristã
Pregador: Pe. João Paulo Ferreira Ielo 

Dia 12/08 – Segunda-feira – 19h30 – Bênção para os Pais e Mães
Tema: A realidade da família contemporânea 
Pregador: Pe. Paulo Henrique

Dia 13/08 – Terça-feira – 19h30 – Bênção para as crianças e gestantes
Tema: Família, Vocação e Juventude
Pregador: Pe. Reynaldo Mello

Dia 14/08 – Quarta-feira – 19h30 – Bênção para os Avós
Tema: Família e políticas públicas
Pregador: Pe. Sebastião Mendes da Cruz 

Dia 15/08 – Quinta-feira – 19h30 – Bênção para as Chaves
Tema: Família defensora da Vida
Pregador: Pe. Mansueto Rodrigues de Almeida

Dia 16/08 – Sexta-feira – 19h30 – Bênção para os Idosos
Tema: Matrimônio e Família no plano de Deus
Pregador: Pe. Everaldo Donizete Ribeiro

Dia 17/08 – Sábado 
19h – Encerramento da Semana da Família na Matriz – Bênção para todos os 

     casais e Renovação Matrimonial
Tema: A Família, como vai?  Pregador: Pe. João Paulo Ferreira Ielo 
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Acab e Jezabel

ameaças e segue perseverante 
em sua vocação de falar ao 
povo de Deus qual o rumo 
seguir. Os imperadores não são 
nossos senhores; os que man-
dam e governam tem de apren-
der que seus cargos são tempo-
rários e só existem para servir 
ao povo. Isso vale para os que 
governam países, cidades, esta-
dos e também para nossos lide-
res de comunidades. Ás vezes, 
um discurso macio de cuidar 
dos mais frágeis esconde um 
desejo de tirania tão cheio de 
maldade que causa espanto. 
Muitos que abusam do poder 
ou usam dele para seus des-
temperos e desvarios, agem 
como Jezabel; os que manipu-
lam os pobres, iludem os fracos 
e os deixa sem saúde, sem 
remédio e sem escola, os que 
sucateiam os bens públicos, 
que “se” servem do cargo ou da 
posição que ocupam, se asse-
melham ao fraco Acab que 
sucumbia aos encantamentos 
da sua esposa. Ele, no fim da 
vida se converteu, o que nos 
sugere que nem tudo ainda 
está perdido.

Um brado forte, como grito 
de esperança ressoa em nosso 
coração ao ouvir São João Vian-
ney dizer que “a mais bela ação 
humana é rezar e amar”, sendo 
que o amor se revela no serviço 
aos irmãos. Nossa vocação de 
povo de Deus, de Filhos ama-
dos é colocar prática no verbo 
“amar”, para derrubar os muros 
de violência e maldade que se 
erguem hoje em dia; amar é 
servir, usar os diversos meios 
que se tem à disposição para 
fazer o bem acontecer. Eis a 
vocação de cada cristão, eis a 
nossa vocação.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Houve um casal que a histó-
ria bíblica retrata como o exem-
plo da perversidade por conta 
do mal que realizou contra o 
povo de Deus. Acab, o rei de 
Israel que se apaixonou por 
Jezabel, uma mulher sanguiná-
ria, sem escrúpulos, que des-
respeitava a religião do povo 
de Israel, que ameaçava de 
morte os que pensavam ou se 
posicionavam contra as suas 
vontades mais descabidas. O 
primeiro livro do Reis traz essa 
história com detalhes, ao mes-
mo tempo em que fala do pro-
feta Elias que não teme as mal-
dades da perversa rainha e 
acende a luz da sabedoria e da 
fidelidade no meio da escuri-
dão das maldades. (cf. 1Rs 16 e 
seguintes).

Quando nos vemos diante de 
situações em que o diálogo 
sério e sóbrio a respeito de 
diversas situações e pontos de 
vista diferentes perde espaço, 
me lembro de Acab e Jezabel. 
Ela, intempestiva, arrasava seus 
inimigos com o argumento da 
força; ele, como um cachorri-
nho, obedecia à insanidade da 
louca esposa... Quando as pes-
soas perdem a capacidade de 
dialogar, de ver a realidade 
através das várias situações 
enfrentadas por diversas pes-
soas e suas circunstâncias, me 
parece que, devagarinho, 
vamos desligando nossa capa-
cidade de pensar, de argumen-
tar, de crescer e fazer progredir 
nossa inteligência. Quando o 
medo toma o lugar da alegria, 
pode ser que a verdade foi 
substituída pela aparência ou 
pelas máscaras.

Nesse contexto, podemos 
tomar a figura do profeta Elias 
que vive a fidelidade a Deus, 
não se intimida diante das 

28/07 

Henrique Vomero Almeida
Isadora Baldan Miranda
Maria Eduarda Fernandes da Silva
Murilo Esbrisse 
Pedro Henrique Benedi

Batizados em Julho

O diaconato é o primeiro grau do sacramento da ordem e surgiu logo no inicio 
da igreja de Cristo. Isto vemos no livro do At 6,1-6. “aumentando o número dos dis-
cípulos, surgiram murmurações dos helenistas contra os hebreus. Isto porque, di- 
ziam aqueles, suas viúvas eram esquecidas na distribuição diária”. Foi aí que os doze 
apóstolos decidiram que precisavam de mais homens para auxiliar no serviço diário. 
“escolham sete homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria”. Por-
tanto ai surgiram os primeiros diáconos da igreja.

No Brasil foram ordenados os primeiros diáconos permanentes em 1968 no con-
gresso eucarístico de Bogotá na Colômbia.

A primeira função do diácono permanente é a caridade, isto é, estar a serviço dos 
irmãos, segundo é auxiliar na liturgia e na pregação da Palavra.

Seguindo orientações da Santa Sé a Diocese de São João da Boa Vista fundou a 
escola diaconal, batizada com o nome “Dom Tomás Vaquero” que atualmente está 
com trinta e um aspirantes ao diaconato permanente. Dentre estes, estão três da 
Paróquia Imaculada Conceição de Mogi Guaçu, são eles:  Dirceu de Cássio Frizo, José 
Claudio Contessoto e Marcos Roberto de Oliveira.  

E é com muita alegria que convidam toda a comunidade a participar da cele-
bração eucarística para a entrega das túnicas aos aspirantes ao diaconato perma-
nente que se realizará no dia 09/08 às 19h30 na Catedral de São João Batista, e tam-
bém pedir que rezem por eles  para que possam discernir os ensinamentos de Jesus 
Cristo e cada vez mais se colocarem a serviço da igreja e do irmão necessitado.

 
Dirceu de Cássio Frizo

Diáconos Permanentes 
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Neste mês a Igreja celebra as vocações: 
sacerdotal, diaconal, religiosa, familiar e 
leiga. É um mês voltado para a reflexão e 
a oração pelas vocações e os ministérios, 
de forma a pedir a Deus sacerdotes que 
sejam verdadeiros pastores e sinais de 
comunhão e unidade no seio da Igreja.

Não fostes vós que me escolhestes; fui 
eu que vos escolhi …” (Jo 15,16).

Instituído na 19ª Assembléia Geral 
da CNBB em 1981, o Mês Vocacional 
tem como objetivos conscientizar as 
comunidades da responsabilidade 
que elas compartilham no processo 
vocacional. Presente na maioria das 
paróquias, a Pastoral Vocacional 
tem buscado celebrar este mês com 
animação e criatividade tendo sempre 
por fim suscitar novas vocações.

Durante o mês cada domingo é 
reservado para a reflexão e celebração de 
uma determinada vocação

Primeiro Domingo – Vocações 
Sacerdotais – Dia do Padre 

O sacerdote age em nome de Cristo 
e é seu representante dentro daquela 
comunidade. Ao padre compete ser 
pastor e pai espiritual para todos sob sua 
responsabilidade. Pela caridade pastoral, 
ele deve buscar ser sinal de unidade e 
contribuir para a edificação e crescimento 
da comunidade de forma que ela torne-
se cada vez mais atuante e verdadeira na 
vivência do Evangelho.

Segundo Domingo – Vocação 
Familiar – Dia dos Pais

FIQUE POR DENTRO
Agosto, o Mês Dedicado às Vocações

Neste  domingo  celebramos a  
vocação  da família na pessoa do pai.   Em  
tempos de violência e perda de valores, a 
valorização da família é essencial para a 
sociedade  como  um  todo. A família  é 
chamada por  Deus a ser  testemunha  do 
amor e da fraternidade, colaboradora da 
obra da Criação.

O Pai na família é fundamental. Seu 
papel de educador, em colaboração com 
a mãe, é um dos pilares da unidade e 
bem estar familiar cujos frutos são filhos 
bem formados e conscientes do que 
significa ser cristão e cidadão. O pai é 
representante legítimo de Deus perante 
os filhos e é sua missão conduzi-los nos 
caminhos de Cristo, da verdade, da justiça 
e da paz. Cabe aos pais que o amor, 
compaixão e harmonia reinem no lar.

Terceiro Domingo – Vocações 
Religiosas – Dia da Vida Religiosa

No terceiro domingo do mês 
vocacional, a Igreja lembra dos religiosos. 
Homens e mulheres que consagraram 
suas vidas a Deus e ao próximo. Desta 
vocação brotam carismas e atuações 
que enriquecem nossas comunidades 
com pessoas que buscam viver 
verdadeiramente seus votos de castidade, 
obediência e pobreza. São testemunhos 
vivos do Evangelho.

Perseverantes, os religiosos estão a 
serviço do Povo de Deus por meio da 
oração, das missões, da educação e 
das obras de caridade. Com sua vida 
consagrada, eles demonstram que a 

     A palavra vocação vem do latim 
“vocare”, que quer dizer chamar, 
escolher. Os padres são chama-
dos por Deus, escolhidos para 
exercerem uma missão difícil, 
mas satisfatória. São chamados a 
serem sinais de Deus, um sinal de 
esperança na multidão. É um olhar 
de amor vindo de Deus para cada 
pessoa.
    Já a palavra padre no latim quer 
dizer pai. E não é atoa! Padre é pai 
espiritual, religioso, do coração... 
Exerce seu chamado acolhendo, 
aconselhando, escutando e nos 
educando. Se alegra com todas 
as conquistas de seus fi lhos e se 
chateia quando um se perde pelo 
caminho. Cuida para que todas 
as feridas da alma sejam curadas, 
oferecendo a conversão e a santi-
dade aos que necessitam.
       O sacramento da Ordem os tor-
nam padres, agem na pessoa de 
Cristo e tem um constante esforço 
pra se despir de suas limitações e 
pecados. Afi nal, ainda continuam 
humanos. Sentem dores, sonham, 
aprendem e precisam de orações 
e apoio para resplandecer a luz 
de Cristo no mundo. A luz só tem 
razão de ser quando é acesa. Assim, 
que a missão do padre, concedida 
por Deus, brilhe cada vez mais para 
que compreendamos seu verda-
deiro valor. 
     Que nossos padres João Paulo 
e Sebastião se mantenham fi rmes 
na vocação que Deus lhes confi ou 
e possam continuar guiando como 
bons pais e pastores a nossa comu-
nidade. Feliz dia do Padre!

Ana Clara

Padre, pai espiritual!

vida evangélica é plenamente possível 
de ser vivida, mesmo em mundo 
excessivamente material e consumista. 
São sinais do amor de Deus e da entrega 
que o homem é capaz de fazer ao Senhor.

Quarto Domingo – Vocações Leigas 
– Dia dos Ministérios Leigos

Neste dia celebramos todos os leigos 
que, entre família e afazeres, dedicam-
se aos trabalhos pastorais e também 
missionários. Os leigos atuam como 
colaboradores dos padres na catequese, 
na liturgia, nos ministérios de música, nas 
obras de caridade e nas diversas pastorais 
existentes.

Ser leigo atuante é ter  consciência do 
chamado de Deus a participar ativamente 
da Igreja e do Reino contribuindo para 
a  caminhada  e  o  crescimento  das 
comunidades rumo a Pátria Celeste.. 
Assumir  esta vocação  é doar-se  pelo 
Evangelho  e  estar junto a Cristo em sua 
missão de salvação e redenção.

Dia do Catequista
Nos anos em que o mês de agosto 

possui cinco domingos, a Igreja celebra 
neste dia o ministério do Catequista. 
Os catequistas são, por vocação e 
missão, os grandes promovedores da 
fé na comunidade cristã preparando 
crianças, jovens e adultos não só para os 
sacramentos, mas também para darem 
testemunho de Cristo e do Evangelho no 
mundo.

Selma
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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

A Pastoral da Saúde e da Esperança comemorou no dia 14 de julho o seu Patrono, 
São Camilo de Léllis. Durante o Tríduo em preparação ao seu dia refletimos os se-
guintes temas: “São Camilo, e o valor da dignidade humana; São Camilo e as políticas 
públicas e São Camilo, protetor dos que cuidam dos enfermos”.

No Domingo dia de São Camilo refletimos o tema: Sâo Camilo exemplo de bom 
samaritano, foram quatro dias de reflexão no qual Pe. Sebastião nos conscientizou 
que agindo como Jesus, amando nossos irmãos enfermos e tendo misericórdia para 
com eles, fazemos desse serviço um encontro de oração e esperança.

  Vera

São Camilo de Léllis
NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

Todo quarto sábado de cada mês  celebramos, na Igreja Matriz da  
Imaculada Conceição de Mogi Guaçu, a missa da família. Neste mês de  
julho, foi presidida pelo padre João Paulo que nos ajudou a refletir sobre a 
liturgia daquele dia.

Um dos discípulos pedia: “Mestre, ensina-nos a rezar”. É preciso que nós 
entremos  nesta escola de Jesus, e aprendamos com Ele que rezar não é  
somente repetir uma oração ou prece. Jesus ensina a postura de como a 
vida de quem reza deve ser. Quando nós rezamos, o nosso diálogo com 
Deus deve abrir o nosso coração para a compaixão com nossos irmãos.  

No final da missa o padre abençoou os casais aniversariantes do mês e 
sorteou uma linda imagem da sagrada família e também quem hospedará 
a  imagem peregrina durante o mês.

Venha participar com sua família todo quarto sábado da missa da família.

Dirceu e Vânia pastoral familiar

Missa da Família

Fechando as comemorações dos 9 anos do Terço dos Homens, no dia 27 de julho 
foi realizado um delicioso almoço, com presença expressiva dos integrantes do gru-
po e dos padres João Paulo e Sebastião. Como foi e é bom estar reunido com amigos 
para estreitar os laços de amizade, foi um dia especial de confraternização, onde 
podemos conhecer mais uns aos outros.

Nosso grupo do terço tem hoje um total de 57 integrantes e uma média de  
participação de 40 homens em toda segunda feira para rezar o terço e meditar o 
Evangelho.

Faço aqui um convite especial a você que é homem, venha fazer esta experiência 
conosco de rezar para pedir e agradecer a intercessão e proteção de nossa Mãe, a 
Nossa Senhora Imaculada Conceição. Ela está te esperando toda segunda feira às 
19h30 na Igreja Matriz.

                 Bento.

Terço dos Homens

Um grupo de mães do MOVIMENTO 
MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS, da nossa 
paróquia, participou em São João da Boa 
Vista, da I Semana Teológica, com o tema: 
Precisamos Anunciar e Conhecer Jesus. 
Segundo Mara Fernanda, uma das partici-
pantes ¨A I Semana Teológica veio fortalecer 
nossa missão de mãe evangelizadora que 
tem como uma das missões catequizar. As 
formações reforçaram a necessidade de 
anunciarmos Jesus e encontrá-lo a cada dia 
em todo tempo e espaços de nossas vidas. 

MÃES QUE ORAM PELOS FILHOS

Por meio do Kerigma nos fazemos presente na família, no movimento e na comunidade, anun-
ciando Jesus a todos com quem convivemos. Ao orarmos de joelho experimentamos a paz, a 
calma e a harmonia que só o Amor de Deus permite. E podemos sentir que é no caminho da 
oração que vamos revivendo e descobrindo testemunhos que nos fortalecem na busca inces-
sante do Reino de Deus¨.

 MÃE, O QUE NÃO CONSEGUES RESOLVER FALANDO, RESOLVA ORANDO. O QUE NÃO  
CONSEGUES SOLUCIONAR EM PÉ, SOLUCIONE AJOELHADA. PORQUE O QUE NÃO CONSEGUES  
FAZER, DEUS FARÁ POR TI.

Mães, tias, madrinhas participem do momento de intercessão pelas famílias em oração, aos 
sábados, às 9h, na Igreja Matriz Imaculada Conceição, para juntas suplicarmos a Deus, pelos 
nossos filhos e familiares. E, no dia 10.08, o nosso Encontro será especial para a Família, em 
homenagem aos Pais.

              MARY- MARA FERNANDA.
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Maria Helena Mac Killop nasceu em  
Melbourne (Austrália), em 15 de janeiro 
de 1842.  Seu pai  havia estudado em 
Roma para o sacerdócio mas, deixou 
os estudos e emigrou para a Austrália.  
onde conheceu  sua mãe. Eles se 
casaram em Melbourne e tiveram oito 
filhos. Destes, um se tornou sacerdote 
Jesuíta   e   duas filhas monjas.. Maria, a 
mais velha, foi educada por seu pai e em 
escolas privadas.  Nossa Santa recebeu 
sua Primeira Comunhão  num 15 de 
agosto com apenas 9 anos.  Em 1851 
seu pai hipotecou suas terras  e foi para 
a  Escócia,  Era um pai e marido amoroso, 
porem não tinha habilidade para o 
campo, e nunca foi capaz de progredir. 
Durante muitas oportunidades a família  
sobreviveu com pequenos ganhos 
obtidos pelas crianças. Maria começou 
a trabalhar com  catorze anos como 
empregada e depois como professora .. 
Em 1860, para manter a sua necessitada 
família, aceitou  ser professora  no sul da 
Austrália. Sempre que possível ajudava 
os pobres, e  cuidava de crianças das 
outras fazendas do Estado de Cameron, 
o que a levou entrar em contato com 
o Padre Woods, que se tornou seu 
diretor espiritual. Maria Helena lecionou 
por quatro anos no Estado de Vitória, 
onde abriu o seu internato e pode se 
reunir com a família. Em 1866, o Padre 
Woods convidou Maria e suas irmãs, 

a voltarem de Penola para abrirem 
um escola católica,  inaugurada num 
estábulo adaptado por seus irmãos,  
que atendia 550  crianças.  No ano 
seguinte, abriu  escola em Adelaide e as 
atividades se estenderam a assistência 
dos órfãos, pobres,  velhos. Maria se 
tornou a primeira Madre e Superiora da 
Congregação das Irmãs de São José,..  
Em 1872, o Bispo por divergência com 
nossa santa excomungou-a e   dissolveu 
a Congregação. Cinco meses depois, 
no leito de morte, o bispo confessou 
seu erro e a  anulou a decisão pela 
vida exemplar de Maria. Após, viajar a 
Roma  com entrevista com   o Papa, para 
aprovação  do Instituto,    indo a Escócia, 
Irlanda e Inglaterra,, onde recrutou 
novas Irmãs..  Sua responsabilidade pela 
obra foi total,  enfrentando duras lutas e 
sacrifícios percorrendo longas distâncias 
para visitar, apoiar, ajudar as suas Irmãs 
.  Dedicada à educação das crianças 
pobres, foi a primeira Congregação 
religiosa fundada por australianos. 
Sua Regra enfatizava a pobreza, uma 
dependência total à Divina Providência 
- confiando sempre que Deus proveria 
o necessário. A Madre Maria padeceu 
de reumatismo durante anos, porém 
faleceu de um derrame cerebral no dia 
8 de agosto de 1909 e foi enterrada no 
Cemitério Gore Hill. Depois do enterro, 
começaram a pegar terra ao redor de 
seu túmulo a procura de graça o que 
levou a transferência para a Capela em 
Sidney..  Madre Maria foi Beatificada 
por João Paulo II em 1995 e em 19 de 
dezembro de 2009, Bento XVI autorizou 
o  decreto que reconheceu um milagre 
atribuído à intercessão da Beata Maria da 
Cruz. A canonização da primeira  Santa 
australiana se realizou em 17 de outubro 
de 2010. Todo  o sermão da montanha 
(cp; 5,6,7) apresenta-nos o verdadeiro  
‘código da santidade’ . Sem dúvida não 
é fácil viver essa grande exigência que 
Jesus  nos faz, mas é por isso mesmo 
que  ao cumpri-las vamos  nos tornando 
santos, perfeitos como o pai celeste. 
   

Maria Angela Vedovello      

Santa Maria da Cruz - 08 de agostoRede Mundial de Oração do Papa
Apostolado da Oração é uma vocação

   Os membros do Apostolado da Oração quando são chamados a participar 
da Rede Mundial de Oração do Papa são consagrados para sempre ao Sagrado 
Coração de Jesus.
        O que é isto?
São leigos que dedicam intensamente as orações ao Coração transpassado de 
Jesus, simbolizado no Seu Coração, nas intenções do Santo Papa, participando 
da Santa Missa, das diversas pastorais e tendo o Santíssimo Sacramento como 
centro de suas vidas e a devoção a nossa Mãe Maria Santíssima.
    É a nossa missão rezar por aqueles que vivem muitas vezes  
momentos de solidão, de dúvida e de sofrimento. É uma multidão de homens e  
mulheres espalhados pelo mundo entregues ao serviço de Cristo nas diversas  
situações. Leigos engajados que optaram por ajudar o Reino de Cristo acontecer,  
missionários, sendo assim abertos ao diálogo, procura-se crescer na vida  
espiritual, promover ambientes de fraternidade, dar atenção maior aos que os 
procuram.
     Buscam força espiritual na oração, na Eucaristia, na caridade, na humil-
dade e desejando ter o coração como o de Cristo, coração amoroso, bondoso,  
misericordioso.  
 
Avisos:
         
02/08/19 – Primeira Sexta-Feira do mês reunião na secretaria da paróquia
15/08/19 – Oração das Mil Misericórdias 

Rosangela

Anuncie 
Aqui

20/07 
Alberto Spoljarick Neto e Jéssica 

Cristina Porta dos Santos

Casamento em Julho
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