
Nós da Paróquia Imaculada Conceição de Mogi Guaçu somos abençoados, por 
termos por Padroeira a Virgem Imaculada Conceição. 

Desde muito cedo é celebrado no Oriente a festa da Natividade de Maria no 
dia oito de setembro, exatamente nove meses após a sua Imaculada Conceição 
celebrada em oito de dezembro. 

Agora dia 8 de setembro, comemoramos o aniversário da Menina de Nazaré, que 
nasceu toda pura e Imaculada para gerar para a humanidade o Filho Unigênito do 
Pai, Jesus Cristo.

Tivemos a grata alegria de comemorar o aniversario de Nossa Senhora, com 
uma Missa celebrada às 19h, com a participação de muitos devotos, como a Legião 
de Maria, o Terço dos Homens, as Mães que Oram pelos � lhos e a Irmandade da 
Imaculada.

A Irmandade da Imaculada e a Legião de Maria prepararam um delicioso bolo e 
refrigerante, logo após a Missa para comemorar com toda a comunidade, este dia 
tão importante,. 

Aqui na Paróquia, temos um movimento chamado Irmandade da Imaculada 
Conceição, que tem por objetivo divulgar a devoção à Nossa Senhora, e, foi fundada 
justamente no dia 08 de setembro de 2005, para homenagear a aniversariante 
deste dia.

Nós nos reunimos todos os sábados às 8 horas da manhã, para rezarmos o terço 
e louvarmos a nossa Mãe, com o canto do Ofício da Imaculada.

Venha participar conosco, Nossa Senhora está lhe esperando e certamente � cará 
muito feliz com a sua participação.

Madu
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OUTUBRO 2019  |  Nº390  |  Ano XXX

06/10

XXVII Dom. 

Tempo Comum

Hab 1,2-3;2,2-4

Sl 94

2 Tm1,6-8.13-14

Lc 17,5-10

13/10 

XXVIII Dom. 

Tempo Comum

2 Rs 5,14-17

Sl 97

2 Tm 2,8-13

Lc 17,11-19

20/10 

XXIX Dom. 

Tempo Comum

Ex 17,8-13

Sl 120

2 Tm 3,14-4,2

Lc 18,1-8

1º Ter Santa Terezinha do Meninho Jesus
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na   
  Comunidade S. João Evangelista
02 Qua Santos Anjos da Guarda
03 Qui 19h30 – Novena em louvor a Nª. Sª. Aparecida
04 Sex São Francisco de Assis
  Visita Pastoral de D. Vilar na Paróquia
  15h – Novena em louvor a Nª. Sª. Aparecida
05 Sáb São Benedito
  Visita Pastoral de D. Vilar na Paróquia
  19h – Novena em louvor Nª. Sª. Aparecida
06 Dom 9h30 – Crismas na Matriz 
  19h – Novena em louvor a Nª. Sª. Aparecida 
07 Seg 19h30 – Encontro com Catequistas 
  19h30 – Novena em louvor a Nª. Sª. Aparecida
08 Ter 14h – Visita na Santa Casa
  16h – Missa na Santa Casa
  19h30 – Missa e Novena em louvor a Nª. Sª. Aparecida
  19h30 – Missa e Visita da Imagem na Comunidade Nª. Sª. de Fátima
09 Qua 19h30 – Missa e Novena em louvor a Nª. Sª. Aparecida
10 Qui 19h30 – Missa e Novena em louvor a Nª. Sª. Aparecida
  19h30 – Reunião com Equipe Central de Liturgia
11 Sex 19h30 – Missa e Novena em louvor a Nª. Sª. Aparecida
12 Sáb NOSSA SENHORA APARECIDA, padroeira do Brasil 
  8h – Missa na Capela Nª. Sª. Aparecida
  9h30 – Missa e Primeira Comunhão com as Crianças da Catequese
  17h – Casamento
  19h – Missa Solene em louvor a Nª. Sª. Apareica
14 Seg 19h30 – Preparação para o Batismo Salão Paroquial
15 Ter Santa Tereza D´Ávila – Dia do Professor
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada São Judas Tadeu
  19h30 – Preparação para o Batismo Salão Paroquial
16 Qua Santa Edwiges
17 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 
18 Sex São Lucas, Evangelista – Dia do Médico
  13h30 – Reunião com as Consagradas
  15h – Missa com os Missionários da Mãe Rainha na Matriz 
19 Sáb 17h e 20h30 – Casamentos na Matriz 
20 Dom 8h – Encontro com Viúvos (as) na Casa da Criança
22 Ter 19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Com. Sagrada Família
24 Qui 19h30 – Encontro com Equipes de Liturgia, Ministros, Hostiários e 
  Cantores 
25 Sex SANTO ANTONIO DE SANT´ANA GALVÃO
  8h – Oração das Laudes na Paróquia S. José Operário
26 Sáb 9h – Encontro com Pais das Crianças da Catequese 
  9h – Reunião com Conselho Econômico 
  19h – Missa da Família
27 Dom Batizados na Matriz 
28 Seg Semana Missionária 
29 Ter Semana Missionária
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da Imaculada na Comunidade São José
30 Qua Semana Missionária 
31 Qui Semana Missionária

Novembro
1º Sex Semana Missionária
02 Sáb Finados – 8h e 10h – Missa no Cemitério na Pça da Bíblia 

Acontece em Outubro

27/10 

XXX Dom. 

Tempo Comum

Eclo 35,15-17.20-

22

Sl 33

2 Tm 4,6-8.16-18

Lc 18,9-14

Liturgia do Mês de Outubro

Natividade de Nossa Senhora!

Outubro extraordinário!
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Outubro extraordinário

tar as feições do nosso Pai que 
habita o coração do ser humano 
nem sempre valorizado pelos seus 
semelhantes.

    A Amazônia, importante região 
que abrange diversos países, 
engloba nações de diversos povos, 
biomas, ecossistemas que correm 
sério risco de desaparecerem pela 
erosão causada pela ganância des-
medida dos que só exploram a 
natureza, a vegetação, o subsolo 
causando uma grande chaga na 
obra criada por Deus. Mas não é só 
isso. A evangelização nessa área é 
preocupação antiga; as longas dis-
tâncias, a carência de padres, as 
comunidades que se esforçam para 
manter acesa a chama da fé e da 
fraternidade. Momento ímpar para 
todo o mundo e toda a Igreja olha-
rem para essa região com suas fra-
quezas e belezas e ver que ali o 
Evangelho vive e entusiasma as 
pessoas.

     Desde há muito tempo, a Igre-
ja no Brasil tem realizado projetos e 
colaboração com a região amazô-
nica no sentido de favorecer as 
comunidades e os povos que lá 
vivem. Muitos cristãos, missioná-
rios, religiosos e padres derrama-
ram seu sangue para que o Evange-
lho da vida fosse semeado naquele 
vasto mundo na metade da terra. E 
muitos outros continuam evangeli-
zando sem desânimo. Os desinfor-
mados ou mal intencionados criam 
intrigas entre as pessoas e, falando 
mal a respeito desse Sínodo fazem 
aparecer confusões desnecessárias. 
Sínodo é um grande momento 
para a Igreja e para os cristãos; tem-
po de caminhar juntos, de pensar 
soluções e alternativas para que a 
vida aconteça como Deus pensou 
ao criar o universo. É também tem-
po de conversão, de mudança de 
atitudes, mudança de pensamen-
tos e, ao mesmo tempo, é oportu-
nidade de sonhar com os novos 
céus e a nova terra.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

O ano caminha para seu final e 
promete muitas emoções e surpre-
sas que certamente irão nos envol-
ver e desafiar. Este outubro traz 
consigo o foco de grandes discus-
sões sobre o respeito e cuidado 
com a natureza e meio ambiente 
com a realização do Sínodo para a 
Amazônia que se realiza no âmbito 
do mês missionário extraordinário, 
ambos convocados pelo querido 
Papa Francisco.

 Nossa missão é a mesma que 
Jesus entregou aos seus apóstolos, 
ou seja, continuar proclamando o 
Reino de Deus que se estabelece já 
neste mundo quando vivemos a 
justiça, a caridade, a fraternidade, a 
fé e o amor de tal forma que esses 
valores, impregnados em nossa 
vida lançam a base de uma nova 
sociedade. Evangelizar é proclamar 
a “Notícia Boa” do Reino e do amor 
do Pai para nós, é anunciar que 
além das tragédias e desgraças que 
fazem crescer a audiência de certos 
programas de televisão ou aumen-
tam a venda de revistas e jornais 
sanguinários que não têm conside-
ração pelo ser humano, o cristão 
tem a certeza da fé e a confiança 
em Jesus Cristo que é maior do que 
as dificuldades e problemas que 
podemos enfrentar. Nossa alegria 
de saber que somos amados por 
Deus anima e entusiasma a nossa 
vida para continuar a missão de 
fazer acontecer os sinais do Reino 
onde nós vivemos.

 Neste contexto da “Missão” 
acontece o Sínodo para a Amazô-
nia, convocado pelo Papa para nos 
fazer voltar o olhar para essa região 
vasta e tão importante para o nos-
so planeta. Desde o início de seu 
pontificado, papa Francisco deixou 
clara a preocupação com o meio 
ambiente, publicou a encíclica 
“Laudato Si” trazendo à tona ques-
tões que passam despercebidas 
quando o mercado domina as rela-
ções entre países e governos e que 
levam em consideração o lucro 
monetário desrespeitando a nossa 
“casa comum” que deve abrigar 
todos os filhos e filhas de Deus cha-
mados a viver e crescer e manifes-

Em outubro de 2019, a Igreja retoma a 
célebre frase do papa Paulo VI “Cristo aponta 
para a Amazônia”. Convocada pelo papa 
Francisco, a assembleia sinodal terá como 
tema “Amazônia: novos caminhos para a 
Igreja e para uma ecologia integral”. Saiba 
mais sobre o Sínodo dos Bispos e o contexto 
da assembleia deste ano:

O que é Sínodo: O Sínodo é uma 
instituição permanente da Igreja Católica 
que foi criada pelo papa Paulo VI, em 
resposta aos desejos dos padres do 
Concílio Vaticano II. A intenção é manter 
vivo o espírito de colegialidade nascido na 
experiência conciliar.

Resgatando o sentido etimológico 
da palavra “sínodo”, chega-se aos termos 
gregos syn (que significa “juntos”) e hodos
(que significa “caminho”), numa junção 
que expressa a ideia de “caminhar juntos”. 
A reunião desta instituição permanente da 
Igreja consiste em um encontro religioso 
ou assembleia na qual alguns bispos, 
reunidos com o papa, têm a oportunidade 
de trocarem informações e compartilhar 
experiências. O objetivo comum destas 
reuniões é buscar soluções pastorais que 
tenham aplicação universal. A Santa Sé 
define o Sínodo, em termos gerais, como 
uma assembleia de bispos que representa 
o episcopado católico e tem como tarefa 
ajudar o Papa no governo da Igreja universal 
dando-lhe seu conselho.

Qual o tema: O papa Francisco 
convocou, em outubro de 2017, a 
Assembleia Especial do Sínodo dos 
Bispos para outubro de 2019, com o tema 
“Amazônia: novos caminhos para a Igreja 
e para uma Ecologia Integral”. O objetivo, 
nas palavras do pontífice, “identificar novos 
caminhos para a evangelização daquela 
porção do Povo de Deus, especialmente 
dos indígenas, frequentemente esquecidos 
e sem perspectivas de um futuro sereno, 
também por causa da crise da Floresta 
Amazônica, pulmão de capital importância 
para nosso planeta. Que os novos Santos 
intercedam por este evento eclesial para 
que, no respeito da beleza da Criação, todos 
os povos da terra louvem a Deus, Senhor do 

FIQUE POR DENTRO
O Sínodo para a Pan-Amazônia

universo, e por Ele iluminados, percorram 
caminhos de justiça e de paz”.

Qual a motivação: Em 2018, durante o 
encontro com povos indígenas de quase 
todos os países da Pan-Amazônia, em Porto 
Maldonado, Peru, o papa Francisco falou 
sobre a riqueza dos saberes e da diversidade 
indígena, sobre a necessidade de defender 
a Amazônia e seus povos e, também, sobre 
as ameaças que estes povos enfrentam em 
função dos interesses econômicos em seus 
territórios.

Um Sínodo para CONHECER a riqueza do 
bioma, os saberes e a diversidade dos Povos 
da Amazônia, especialmente dos povos 
Indígenas, suas lutas por uma ecologia 
integral, seus sonhos e esperanças.

Um Sínodo para RECONHECER as lutas 
e resistências dos Povos da Amazônia que 
enfrentam mais de 500 anos de colonização 
e de projetos desenvolvimentistas pautados 
na exploração desmedida e na destruição 
da floresta e dos recursos naturais;

Um Sínodo para CONVIVER com a 
Amazônia, com o modo de ser de seus 
povos, com seus recursos de uso coletivo 
compartilhados num modo de vida 
não capitalista adotado e assimilado 
milenarmente.

Um Sínodo para DEFENDER a Amazônia, 
seu bioma e seus povos ameaçados em 
seus territórios, injustiçados, expulsos 
de suas terras, torturados e assassinados 
nos conflitos agrários e socioambientais, 
humilhados pelos poderosos do 
agronegócio e dos grandes projetos 
econômicos desenvolvimentistas.

Quais são as pautas: De acordo com 
o Documento Preparatório, o Sínodo 
vai refletir sobre os novos caminhos de 
evangelização que devem ser elaborados 
para e com o povo de Deus que habita 
na região amazônica: habitantes de 
comunidades e zonas rurais, de cidades e 
grandes metrópoles, ribeirinhos, migrantes 
e deslocados e, especialmente, para e com 
os povos indígenas.

As reflexões do Sínodo para a Pan-
Amazônia superam o âmbito estritamente 
eclesial amazônico, por serem relevantes 
para a Igreja universal e para o futuro de 
todo o planeta “Partimos de um território 
específico, do qual se quer fazer uma ponte 
para outros biomas essenciais do nosso 
mundo: Bacia Fluvial do Congo, corredor 
biológico mesoamericano, florestas tropicais 
da Ásia Pacífica e Aquífero Guarani, entre 
outros”.

Pesquisa: Selma
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Rede Mundial de Oração do Papa
Apostolado da Oração

Mês Missionário
Neste mês missionário, Jesus Cristo nos 

chama e nos envia a sermos Sua presença 
nas realidades deste mundo. Assim ver-
emos que o grande multirão missionário 
que o Senhor deseja de sua igreja vai acon-
tecendo nas pequenas ações, que vamos 
assumindo juntos.

     Houve época na Igreja em que a 
missão era pensada como levar Jesus para 
os povos pagãos e fazer com que eles 
aceitassem a fé, hoje todos nós somos re-
sponsáveis pelo anúncio e testemunho do 
reino.

     A salvação e a oração contribuem para 
a unidade do nosso “coração”. A missão é 
o que brota do coração que encontrou a 

• Toda primeira Sexta-Feira do mês reunião na secretaria da 
paróquia
• 17/10/19 – Oração das Mil Misericórdias
ROSANGELA BERNARDI SINICO

 Avisos:

Inicialmente as obras de Madalena 
foram apenas de misericórdia. Tinha 
especial predileção pelas crianças nas 
quais via a inocência e o futuro do 
mundo.  Mas  a graça maior ela obteve 
não tanto como pregadora quanto 
como mestra de espiritualidade. Ela 
catequizava em uma pequena capela 
e suas modestas conferências a 
princípio eram destinadas a um grupo 
de senhoras, as quais reconheciam 
nela uma ótima  conselheira espiritual. 
Pouco a pouco, alguns homens se 
uniram às senhoras, e até mesmo 
sacerdotes se sentiram atraídos pelas 
palavras inspiradas desta terciária 
dominicana. Ela insistia sobretudo, na 
reforma dos costumes, e tratava com 
frequência do problema da usura, vivo 
naquele tempo em que o comércio ia se 
difundindo.  Por meio dela, Trino tornou-
se um centro de pregações. O Prior 
Geral dos Dominicanos foi de Milão a 
Trino, e de todas as partes do Piemonte 
muitos pregadores iam a Trino para 
ouvi-la. Madalena, entretanto não se 
vangloriava, ao contrário, dava provas 
de profunda humildade.  A um homem 
que, incomodado com suas palavras, a 
golpeia com um tapa, Madalena, caindo 
de joelhos, disse: “Irmão, eis a outra face; 
te agradeço por amor de Cristo”.  

Ela foi profetisa de desventuras e 
nas suas pregações repetia o grito: “Ai 
de ti Itália! Vejo aproximar-se o flagelo”.  
Madalena Panattieri nasceu em Trino, 
Vercelli, Itália, em 1443; desde seus 
primeiros anos de vida revela-se uma 
alma cheia de graça.  Dona de rara beleza, 
soube fugir das  redes da vaidade, nas 
quais tantas jovens ficam  enredadas, 
e seu espelho foi sempre o Crucifixo. 
Muito jovem ainda vestiu o hábito 
da Ordem Terceira de São Domingos, 
abraçando com grande fervor todas as 
austeridades da Ordem. Usou sempre 
uma áspera roupa de lã, observou com 
extremo rigor a abstinência e os longos 
jejuns, nas vigílias foi heroica. Fez seu 
o duplo espírito de contemplação e 
de ação, sendo dele uma expressão 
viva. Contemplava com um amor 
fervoroso a Paixão de Jesus,  clamando  
por participar na alma e no corpo de 
todas as dores do Salvador. Uma zelosa 
sede de almas levou-a a trabalhar e 
pregar por elas.  Fazendo ardentes 
exortações,  Madalena possuía uma 
arte toda celestial para conduzir as 
almas ao bem, e graças às suas obras 
todos que a ouviram abraçaram o 
‘VIVER O EVANGELHO’. Todos tinham 
por ela uma particular veneração e 
a chamavam de “sua mamãe”. Ela foi 
mãe de todos e de todos foi amada...  
Predisse sua morte, ocorrida no dia 13 
de outubro de 1503. Quando estava em 
agonia, com voz dulcíssima entoou os 
Hinos “Jesus nostra Redemptio” e “Ave 
Maris Stella”  O seu corpo, sepultado na 
igreja  do convento, foi  objeto de muita 
veneração.. O Papa Leão XIII confirmou 
seu culto em 1827. Duas verdades;- 
nossa santa Igreja Católica elevou a 
mulher á uma dignidade nunca antes 
atingida, mas mulheres virtuosas 
como Beata MADALENA, contribuiu 
para a grandeza da Cristandade. 
Foram glorificadas pela IGREJA  para 
que mulheres de todos os tempos as 
tomassem como exemplo de Vida.   

Maria Angela Vedovello                                            

BEATA MADALENA PANATTIERI  13 DE OUTUBRO  

Deus na oração e se coloca a disposição do reino de Deus. A missão para nós é compreen-
dida como a saída de si para ir ao encontro do outro, é sermos servidores. 

     O Apostolado da Oração ao transformar-se em Rede Mundial de Oração expressa um 
renovado sentido de comunhão espiritual entre pessoas e grupo que dão à sua oração uma 
projeção apostólica e missionaria, em união com o Santo Pontífice. 

     O anúncio do Evangelho faz parte da vida dos discípulos de Cristo e é um compromis-
so constante que anima toda a vida da igreja.

     No Evangelho, contemplamos Jesus que é convidado a entrar nas casas. Ele gosta de 
visitar, falar das coisas do Reino. Jesus nos ensina que a verdadeira missão é estar próximo, 
é ajudar a dar sentido às realidades, é ser sal, é ser luz.

Rosangela

No dia vinte de outubro haverá uma manhã de espiritualidade para viúvos e viúvas. Será 
um momento de ouvir a palavra de Deus, meditar, aprender um pouco mais sobre a Sagra-
da Escritura e refletir sobre o que Deus tem a dizer sobre a viuves. Fase difícil para todos 
que perdem o seu companheiro ou companheira, mas também é uma época santificante e 
importante para o crescimento espiritual.  

Você que é viúvo ou viúva está convidado a participar, será das oito ao meio dia termi-
nando com um delicioso almoço, na Casa da Criança na Rua Dr. Benedito M. de Matos, nº 50 
Jd. Pedregulhal. Informações na Secretaria Paroquial ou com a Equipe da Pastoral Familiar.

Dirceu e Vânia – Pastoral Familiar.

CONVITE PARA MAIORES
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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

Agosto e Setembro foram meses de 
muito aprendizado para as Grupo das 
Mães que Oram pelos Filhos da nossa 
paróquia.  Nos dias 24 e 25 de agosto, as 
coordenadoras dos serviços, foram até 
Bauru, para o Encontro Estadual do Esta-
do de São Paulo. Foram dois dias de muita 
oração, formação e planejamento para o 
Movimento. Com o tema “Perdoar é de-
cisão”, as palestras com a Coordenadora 

Encontro Estadual das Mães que Oram 

NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

No dia 14 de setembro, tivemos o 1º 
Retiro, no Mosteiro da Santíssima Trindade 
em Monte Sião/MG, com 54 mães de nossa 
Paróquia. Foi um dia de muita oração de 
intercessão, com ênfase nas palavras da 
Sagrada Escritura: “Maria aos Pés de Deus “, 
Jo 19,25; “ Vinde a mim”, Mt 11,28; “Senhor, 
és tu que sabes”, Ez 37,3. As mães saíram de 
lá renovadas na fé cristã, com esperança no 
poder do Cristo Ressuscitado e nos exem-
plos deixados por nossa Mãe Imaculada 
Virgem Maria, para seguirmos com nosso 
propósito de restaurar as nossas e muitas 
outras famílias, pois só neles encontramos 
nossa verdadeira fonte de vida e Amor. En-
tusiasmadas com o 2º Retiro para 2020, não 

Retiro

podemos deixar de agradecer a todas as pessoas que nos ajudaram para que tivéssemos 
vivido essa experiência maravilhosa.  Nossa eterna gratidão!

No dia 19 de setembro, nossa Paróquia, 
através do Grupo das Mães que Oram, 
comemorou solenemente o Dia de Nossa 
Senhora de La Salette, Padroeira do Gru-
po. A participação das mães que oram foi 
imensa, inclusive de mães que participam 
do Grupo em outras Paróquias. 

A Missa presidida pelo Padre João Paulo, 
foi especial e emocionante!!!  Suas pala-
vras tocaram os corações de todos os pre-
sentes!! Em primeiro lugar, foi exaltado o 

Missa Solene em Louvor A Nossa Senhora de La Salette

motivo pelo qual Nossa Senhora se apresentou chorando aos dois pastores da Aldeia de 
La Salette (interior da França), no dia 19 de setembro de 1846. Um exemplo de mãe a ser 
seguido também, segundo Padre João Paulo, é o de Santa Gianna Beretta, mãe, esposa, 
médica dedicada italiana. Cresceu praticando sua Fé e a verdadeira educação cristã. Sem-
pre considerou a vida como um dom maravilhoso de Deus, confiou na Providência Divina 
e na importância da oração, além de imensa gratidão. Assim como Santa Gianna, nós mães 
cristãs de hoje, ativas em nossos afazeres de esposas, profissionais, guardiãs de nossos fil-
hos, saibamos  que através da oração, possamos pedir a Deus e com a intercessão de Nossa 
Senhora de La Salette, sabedoria para exercermos plenamente nossa missão e  manter-nos 
firmes em nossa Fé, e assim, sermos o alicerce de nossas famílias!!

Que a oração de Santa Gianna Beretta nos inspire e renove cada vez mais.
RITA - MARY – FERNANDA.

nacional Angela Abdo, trouxe a reflexão de que como mães somos as primeiras interces-
soras dos nossos filhos e que devemos ter autoridade espiritual para conduzi-los na vida 
cristã, e a Coordenadora Estadual Silvana Souza Moraes e a missionária Paula Guimarães 
da Canção Nova, também presentes, enriqueceram nossos conhecimentos e orientaram 
nossa trajetória. A Santa Missa presidida pelo Bispo de Bauru Dom Rubens Sevilla nos 
emocionou com suas sábias palavras sobre como atravessar a “porta estreita”. 

No quarto sábado de cada mês cele-
bramos a missa da família na Igreja Matriz 
Imaculada Conceição, neste mês de Setem-
bro foi presidida pelo nosso pároco João 
Paulo. Refletindo sobre a liturgia daquele 
dia ele nos disse entre outras palavras, al-
gumas frases: “O dia de conversão é hoje. O 
tempo de escutar a palavra de Deus é hoje. 
A ausência de Deus faz as pessoas viver um 
vazio. O hoje que nós vivemos, decreta o 
que vamos viver depois. Quem despreza 

Missa da Família

Eu sempre tive vontade de participar do 
grupo do Terço dos Homens, mas nunca 
fui. Tempos atrás recebi um convite de um 
amigo, o Pedro Camatari, mas acabei não 
indo, o tempo foi passando até que outro 
amigo o Bento reforçou este convite, e aca-
bei indo, e para minha alegria, lá encontrei 
com muitos amigos e conhecidos que há 
muito tempo não via, e também fiz novos 
amigos. Pra mim foi muito maravilhoso, 
achei o grupo sincero e firme na fé, que me 

Terço dos Homens

Em setembro celebramos o mês da Bíblia, e como em todos os anos, reservamos 
uma semana para dedicarmos ainda mais ao conhecimento e entendimento da Sa-
grada Escritura. Conduzido pelo Padre João Paulo e com a participação de várias 
pessoas da comunidade, que durante a semana, aprofundou-se os estudos sobre 
a Primeira Carta de São João, com leitura do Evangelho e textos, que nos auxilia-
ram em uma melhor reflexão e partilha de nossos entendimentos. A carta nos traz 
uma mensagem viva, clara, da beleza da esperança, da imensa misericórdia do amor 
de Deus Pai para com o Filho e do Filho para com o Pai, que envolve a todos nós 
neste amor; a certeza que Deus é luz, que é justo, que somos filhos de Deus e que 
devemos amar não só com palavras, mas com ações e de verdade, que a solução 
de muitos problemas, está no amor. Está em nos amar-nos uns aos outros. “Quem 
permanece no amor, permanece em Deus, e Deus permanece nele.”, temos que viver 
e experimentar este amor.

Júlia / Marcos

SEMANA DE ESTUDO BÍBLICO

seu irmão, despreza Deus”.
Ao final da missa o padre abençoou os casais aniversariantes do mês de setembro.
Esperamos você novamente no próximo quarto sábado as dezenove horas para a missa 

da família, você poderá hospedar ou ganhar uma linda imagem da Sagrada Família.
Dirceu e Vânia pastoral familiar. 

mostrou muita força para continuar caminhando, e junto com o grupo acreditando em Je-
sus Cristo e Maria nossa Mãe.

Estou participando muito feliz, e agradeço de coração ao convite.
João Batista Ferrar
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Visita da Imagem nas Comunidades 

Anuncie 
Aqui

15/09
Caio Augusto de Siqueira Campos

22/9
Adriyan Felipe Andrade Oliveira
Bianca Azevedo de Jesus

Batizados em Setembro

27/09
Maximiliano Guimaraes Santana e
Marina Melges de Freitas
28/09
Antonio Brito de Oliveira e
Anézia Maria Melo Ribeiro 

Casamento em Setembro

Acolher uma visita é motivo de alegria, 
principalmente, se a visitante for a Nos-
sa Mãe Imaculada Conceição, padroe-
ira da nossa cidade. E, foi com muita 
alegria que nós, da Comunidade Frei 
Galvão recebemos dos fiéis da Comuni-
dade Espírito Santo, a Imagem peregri-
na de Nossa Senhora, no dia 10/09, na 
residência do Sr. José Carlos Camatari. 
Para homenageá-la, o nosso pároco 
Pe. João Paulo, presidiu a celebração 
da santa missa e, em sua homilia, nos 
falou que: assim como Jesus passou 
a noite orando, em comunhão com 
o Pai, para no dia seguinte chamar os 
doze apóstolos, nós também, devemos 
sempre rezar, para estar em união com 
Deus e pedir que o Espírito Santo nos 
ilumine, principalmente, quando pre-
cisarmos fazer escolhas ou tomar de-
cisões importantes. Com os cantores 
Cecília e Pedro Camatari nos consa-
gramos à nossa Mãe Santíssima e en-
cerramos a noite festiva com um ágape.

Mary 

No dia 03 de setembro nossa Comunidade recebeu a imagem de Nª. Sª. Imaculada 
Conceição na casa do Sr. Odacyr e Heloísa. O Pe. Sebastião celebrou a santa missa, 
nos falou de São Gregório Magno e nos ajudou a refletir o Evangelho.
Nos disse também que muitos ainda acreditam no fim do mundo mas devemos 
estar atentos procurando ter uma vida de misericórdia e fraternidade com nossos 
irmãos para alcançarmos a vida eterna. Após a santa missa todos participaram da 
confraternização comunitária.

Isabel Braido 

Espírito Santo

Frei Galvão

No dia 17 de setembro, a Comunidade João Paulo I, acolheu com grande entusias-
mo e alegria a imagem peregrina da nossa padroeira, Imaculada Conceição, trazida 
pela comunidade Frei Galvão. A missa em seu louvor foi celebrada no Salão São 
Matheus, espaço gentilmente cedido pelo casal Neide e Moacir, onde contamos 
com a presença do Padre João Paulo que presidiu a celebração e de todos os irmãos 
da comunidade que lá compareceram para celebrar tão grande festa! Padre João 
Paulo em sua homilia nos ajudou a refletir sobre quão imenso é o coração de Deus 
rico em amor e misericórdia para conosco, seus filhos. Um amor que não guarda 
nada para si e nada pede em troca. Encerrando a celebração, nos consagramos a 
Nossa Senhora e após, uma festiva para nos confraternizarmos. Saudemos nossa 
mãe Maria, que em sua visita, de casa em casa levando Jesus, concedeu a nossa 
comunidade uma semana de bênçãos e de graças!!

Tereza

Comunidade João Paulo I

Com muita devoção, fé e alegria a 
comunidade S.J. Evangelista rece-
beu no dia 1º de outubro, a Imagem  
peregrina de Nossa Senhora Imacula-
da Conceição que está visitando todas 
as comunidades para festa do dia 8 de 
dezembro. 
Com alegria a Cidinha Bueno nos 
acolheu em sua residência para a  
celebração da Santa Missa presidida 
pelo nosso querido Pe. Padre Sebastião, 
que como sempre nos presentiou com 

São João Evangelista

uma linda mensagem sobre o evangelho do dia. Alimentados com a palavra e a 
eucaristia o encontro foi finalizado com uma gostosa confraternização. 

Lurdes
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