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03/11 

Todos os Santos

Ap 7,2-4.9-14

Sl 23

1 Jo 3,1-3

Mt 5,1-12

10/11

XXXII 

Tempo Comum

2 Mc 7,1-2.9-14

Sl 16

2 Ts 2,26-3.5

Lc 20,27-38

17/11 

XXXIII Tempo 

Comum

Ml 3,19-20

Sl 97

2 Ts 3,7-12

Lc 21,5-19

03 Dom Dia de Todos os Santos
04 Seg 19h30 – Encontro com Catequistas
05 Ter 19h30 – CPP
  19h30 – Visita da Imagem da Imaculada na 
  Comunidade S. Francisco
07 Qui 19h30 – Reunião com a Pastoral Familiar
08 Sex 15h – Missa em louvor a Imaculada na Matriz 
09 Sáb 17h – Casamento
10 Dom ANIVERSÁRIO NATALÍCIO DO PE. JOÃO PAULO
  19h – Missa de Aniv. Natalício do
  Pe. João Paulo 
  na Matriz
12 Ter Reunião com Padres da Forania Imaculada 
  Conceição
  14h – Visita na Santa Casa
  16h – Missa na Santa Casa
  19h30 – Missa e Visita da Imagem na 
  Comunidade João Paulo II
14 Qui Aniversário Natalício D. Antonio E. Vilar, SDB  
  (Bispo Diocesano)
  19h30 – Encontro com Evangelizadores 
15 Sex Proclamação da República 
18 Seg 16h – Missa com os Missionários da Mãe 
  Rainha na Capela Nª. Sª, Aparecida 
  19h30 – Preparação para o Batismo no 
  Salão Paroquial
19 Ter 19h30 – Preparação para o Batismo no 
  Salão Paroquial
  19h30 – Missa e Visita da Imagem da 
  Imaculada
  na Comunidade Santa Isabel
21 Qui Apresentação de Nossa Senhora
  15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 
22 Sex Santa Cecília
  16h – Reunião com o Conselho Econômico
23 Sáb 19h – Missa da Família na Matriz
  20h30 – Casamento
24 Dom Festa de Cristo Rei
  9h30 – Batizados
29 Sex Oração das Laudes na Paróquia Imaculada 
  Conceição 
  19h30 – Missa e Início da Novena em louvor 
  a Nª. Sª. Imaculada 
  Conceição
30 Sáb Santo André, Apóstolo
  19h – Missa e Início da Novena em louvor a 
  Nª. Sª. Imaculada Conceição

Acontece em Novembro

24/11 

CRISTO REI, 

REI DO UNIVERSO

2 Sm 5,1-3

Sl 121

Cl 1,12-20

Lc 23,35-43

Liturgia do Mês de Novembro

Novembro espetacular
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Novembro espetacular

respeito ao ser humano, princi-
palmente aos que são religiosos, 
visto que o ser humano desde 
que apareceu na face da terra é 
um “ser religioso”. A meu ver, a 
intolerância é retorno à idade da 
pedra, é o ser humano rejeitar a 
própria inteligência. E quando se 
nega ou se tenta proibir a cons-
trução de um marco histórico 
que comemora os trezentos anos 
do encontro da imagem de nos-
sa Senhora, em Aparecida, me 
pergunto se mais tarde não ouvi-
remos quem deseje demolir o 
Cristo Redentor no Rio de Janei-
ro! O sinal religioso reflete a his-
tória e a tradição de um povo 
que tem raízes cristãs. Se esse 
tipo de mentalidade perdurar, 
não poderemos pentear os cabe-
los em respeito aos calvos ou não 
poderemos sorrir por causa dos 
banguelas, um despropósito 
destemperado.

     Mesmo assim, nossa espe-
rança nos leva a confiar em Deus, 
nos faz erguer a cabeça e con-
templar o amor que morreu por 
nós e nasceu entre nós por meio 
de Maria, nossa mãe, mãe da 
Esperança que nos ensina a 
“fazer tudo o que Jesus nos diz”.

     Nossa cidade ao celebrar a 
novena de nossa Senhora da 
Conceição, celebra também a fé 
que aqui foi semeada com muito 
amor e muita coragem e vivida 
com grande empenho por pes-
soas que distribuíam esperança, 
respeito pelos seus semelhantes, 
cuidado com a natureza e cari-
nho para com essa terra que se 
transformou nesta grande cida-
de.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

 A esperança é a virtude que 
nos deixa frente a frente com a fé 
e o amor. Só “espera” quem con-
fia que não será desapontado 
nem decepcionado. Após o Síno-
do para a Amazônia precisamos 
acolher as suas indicações, cami-
nhar com o Papa e ver que a ter-
ra, criada para ser um jardim, não 
pode se transformar num lixão a 
céu aberto do qual não se tira 
nada de bom porque não rece-
beu os devidos cuidados. Nossa 
casa comum merece respeito e a 
vida que nela brota precisa ser 
defendida; a natureza, fauna flo-
ra, rios e o ser humano precisa-
mos re-criar aquela harmonia 
pensada por Deus desde o inicio 
quando chamou tudo à vida.

     Viver a esperança é descru-
zar os braços, superar as descon-
fianças, prevenir quanto a propa-
gandas enganosas e nos engajar 
no projeto de fazer transparecer 
em nossa sociedade os sinais do 
Reino de Deus. A esperança não 
decepciona, ao passo que as pes-
soas que já não tem amor e per-
deram a fé, não toleram os que 
praticam a sua fé através da cari-
dade serviçal aos mais simples. A 
falta da fé e da esperança faz o 
amor morrer de tristeza e a con-
sequência disso é a terrível praga 
da intolerância que desrespeita 
as pessoas, suas crenças e práti-
cas religiosas. Não crer é uma 
opção que algumas pessoas 
podem fazer ao longo da sua 
vida; vivemos num país que é lai-
co, que assegura às pessoas os 
seus direitos fundamentais, aqui 
não tem mais a religião oficial, 
porém o nosso povo é religioso, 
cristão em sua maioria. 

     A intolerância -religiosa ou 
não- me parece um grande des-

A morte gera incertezas e temores, mas 
se a compreendermos sob a ótica cristã, 
poderemos enfrentá-la com esperança nas 
promessas de Deus.

A morte assusta todos nós: ver-nos 
indefesos e frágeis diante dela gera incertezas, 
perguntas, mal-estar. Ao invés de fugir do tema, 
vale a pena entender o verdadeiro sentido 
da morte e, para isso, podemos recordar os 
seguintes aspectos, que nos ajudarão a ter uma 
visão cristã desta realidade:

 
1. Recorrer aos sacramentos: unção dos 

enfermos, confissão e comunhão
 Quando o momento se aproxima, é preciso 

procurar deixar este mundo livre de pesos 
e pecados, receber a unção dos enfermos, 
confessar-se e comungar. Assim, a esperança 
no encontro com Cristo, Bom Pastor, nos 
confortará. Se algum conhecido estiver nesta 
situação, podemos ajudá-lo procurando um 
padre para que o visite.

 
2. Compreender que a morte é um ato 

libertador
 Jesus quis nos libertar com amor e entrega. 

Ele venceu a morte e nós podemos nos 
preparar para ela compreendendo que um 
ciclo terreno termina e começa o tempo de 
graça ao lado de Deus. Vale a pena recordar 
sempre que a morte e ressurreição do Senhor 
nos permite compartilhar a vida eterna com 
Ele.

 
3. Entender que a morte não é um 

castigo, mas a entrada da vida eterna
 A morte entrou no mundo para purificar o 

pecado que herdamos dos nossos primeiros 
pais. Será o momento de prestar contas a Deus, 
que nos ama infinitamente. Nossa esperança 
e alegria é Cristo, que nos salvou. A morte nos 
abrirá as portas para a felicidade sem fim.

 
4. Conservemos com amor a lembrança 

das pessoas queridas que partiram
 Ainda que não estejam fisicamente 

conosco, todos os seus ensinamentos e os 

FIQUE POR DENTRO 
10 conselhos para enfrentar a morte de forma cristã

momentos compartilhados continuam vivos 
em nossos corações. Honremos sempre sua 
memória como um tesouro precioso que nos 
acompanhará durante a vida inteira.

 
5. Acompanhar, aconselhar e ajudar os 

familiares dos que partiram
 Quando perdemos alguém, é comum 

nos refugiarmos na solidão, nas lágrimas, no 
silêncio, na depressão. Nossa tarefa cristã é 
acompanhar as pessoas que passam por isso, 
recordando tudo o que a pessoa falecida fez 
de bom ao longo de sua vida, e que sua morte 
não é um fim, mas uma continuidade no amor 
de Deus.

 
6. Buscar ajuda espiritual
 Quando a dor quer tomar conta de nós, é 

preciso evitar as depressões prolongadas. Se 
for muito difícil superar o luto, busquemos 
ajuda em um sacerdote ou diretor espiritual 
para recordar as razões da nossa esperança 
cristã.

 
7. Evitar falar de dinheiro e herança na 

fase de luto
 Tudo tem seu momento, e é preciso evitar 

possíveis brigas familiares nas fases mais 
sensíveis e dolorosas. Busquemos, em primeiro 
lugar, as coisas do alto, não as coisas da terra.

 
8. Doar os pertences do falecido
 Doar os pertences (especialmente roupas) 

da pessoa falecida é uma obra de caridade, 
uma maneira de viver as obras de misericórdia 
e prolongar o bem que a pessoa fez em vida. 
Além disso, o contato com os pertences de 
quem partiu pode prolongar nossa dor.

 
9. Evitar práticas supersticiosas ou 

espíritas para diminuir nossa dor
 Algumas empresas, visando lucro, 

oferecem rituais que não são compatíveis com 
a verdadeira vida cristã. E a tentação de recorrer 
a práticas do espiritismo para ter um suposto 
contato com o falecido também pode ser forte. 
Mas a dor não pode nos desviar da nossa fé, e 
nossa confiança deve estar sempre posta em 
Deus, em sua graça e em suas promessas.

 
10. Orar pelo eterno descanso de quem 

partiu
 Este é o maior ato de amor que podemos 

ter com nosso ente querido. Oferecer orações 
e missas pelos defuntos é algo que só nós 
podemos fazer. Estas orações nos confortarão 
e ajudarão os defuntos em seu caminho de 
purificação no purgatório.

Pesquisa: Selma
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Trav. Tristão Ferreira dos Santos, 26 - Centro
Fones: (19) 3831.5522 / (19) 9 8877.1906
www.universocatolico.webnode.com.br

Uma visita mais que especial

Dia 04 de outubro, eu Manoel e a minha 
esposa Elza tivemos a felicidade de receber 
a visita do nosso Bispo Diocesano, D. An-
tonio Emidio Villar juntamente com o Pe. 
João Paulo em nossa casa e ficamos muitos 
felizes.

Manoel e Elza

No dia 05 de outubro tivemos a graça 
de receber na Capela Nossa Senhora Apa-
recida a visita do nosso Bispo diocesano, D. 
Antonio Villar juntamente com o Pe. João 
Paulo e Pe. Sebastião para conhecimento 
da mesma e que muito lhe admirou pelo 
carinho e zelo a todos que a ela dedicam.

Neusa Odoni

Durante a visita pastoral, Dom Antônio 
Villar realizou um encontro muito prove-
itoso ao se dirigir à Fundação Educacional 
Guaçuana. Depois da bela acolhida pela 
diretora e professores, um emocionante 
diálogo com os quase mil alunos da escola. 
Um verdadeiro anúncio do evangelho no 
campo de nossos futuros dirigentes.

Pe. João Paulo

Visita de D. Villar na rádio Mundo Melhor 
FM, no programa da família.

 No dia 5 de outubro o Grupo de Mães 
que Oram pelos Filhos de nossa Paróquia, 
comemorou o 1º ano de sua existência. 
Foi um ano de muitas Graças e Bênçãos 
na vida de todas as participantes. Neste 
dia, contamos com a presença da Coor-
denadora Diocesana Natália e da Simone, 
Coordenadora Regional do Movimento do 
estado de Minas Gerais. Ambas proferiram 
palavras inspiradoras e que motivaram e 
fortaleceram ainda mais os corações de 
todos os presentes. Afirmaram que com a 
oração, tudo pode ser alcançado!!! Na bus-
ca do caminho da Santidade, a oração deve 
fazer-se presente!!!! Que toda mãe orante, 

1º ANO DO “GRUPO DE MÃES QUE 
ORAM PELOS FILHOS

Quanta alegria neste mês de outubro 
quando presenciamos 33 de nossos cate-
quizandos receberem o Sacramento do 
Crisma, confirmando a beleza de aceitar-
em o chamado para a missão de servir e a  
responsabilidade de viverem como cristãos 
no mundo de hoje.

Nosso Bispo D. Antonio reforçou aos jo-
vens na homilia que deste momento em 
diante tornaram-se adultos na fé.

Pais, padrinhos, catequistas, catequizan-
dos e toda a assembleia acompanharam 
emocionados esta belíssima festa da igreja.

Geneci Pedrini

Sacramento do Crisma!

com Terço no punho, a Bíblia na mão e jo-
elho no chão, pode alcançar a restauração 
de sua família!!!

 Contamos com a presença de nosso 
Vigário, Pe. Sebastião, Pe. João Paulo, nosso  
Pároco, além da presença especial do Bis-
po Diocesano D. Antonio Emídio Villar, que 
abençoou o Movimento e que, em sua fala, 
enalteceu a importância da vida humana 
e do papel formativo cristão de toda mãe 
na vida de seu filho!!! Padre João Paulo 
também valorizou o papel de todas mães 
que oram por seus filhos, dando seu exem-
plo, pois a Igreja na vida de uma criança, 
começa em casa, num lar verdadeiramente 
cristão! Foi um Encontro muito especial, 
que foi encerrado com uma confraterni-
zação maravilhosa com todas as mães pre-
sentes!!

E que venham muitos aniversários!!!!
Equipe “Mães que Oram pelos Filhos

“Eu vos darei pastores segundo o meu 
coração, que vos conduzam com in-
teligência e sabedoria”. (Jr 3,15)

Nossa Paróquia se engalana mais uma 

Parabéns ao Padre João Paulo
vez para celebrar o aniversário natalício 
do estimado Padre João Paulo Ferreira 
Ielo.

Pastor dedicado a seu rebanho, engaja-
do na fé, íntegro e dinâmico, merece nos-
sos cumprimentos e nossas orações.

Celebramos sua vida... plena de con-
quistas e realizações.

Notabilizamos seu caráter... impecável 
e inconfundível.

Comemoramos sua maturidade... no 
amor ao próximo, na esperança e na cari-
dade.

Exaltamos seu trabalho... nas obras e na 
evangelização, a serviço da cidade e de 
várias gerações.

Festejamos sua trajetória... na inte-
gração dos valores morais e espirituais.

Solenizamos sua Igreja... a caminho de 
Jesus e com os irmãos.

Pedimos a Deus pela sua saúde e que 
ele permaneça entre nós por muitos anos 
ainda, repartindo com seus paroquianos o 
Amor em Cristo.

Prof.ª Sandra Suzigan Vital
Com Paroquial Imaculada Conceição

 Iniciamos este novo dia pedindo a 
Bênção a Nossa Senhora, como diz Papa 
Francisco: “A Igreja quando busca Cristo 
bate sempre à casa da Mãe e pede, Mos-
tra-nos o Cristo.” Foi assim que devotos 
da Mãe Aparecida fizeram neste dia a Ela  
dedicado. 

Às 8h a missa na Capelinha, presidi-
da pelo Padre Sebastião, ficou pequena 
para tantos devotos que ali foram pedir a 
benção e agradecer por Ela ser a nossa in-
tercessora junto a seu filho Jesus.

Às 9h30 na Matriz, missa com as cri-
anças. Neste dia a elas dedicado, os cate-
quizandos receberam pela primeira vez 
o Corpo e Sangue de Cristo, fizeram a sua 
primeira Comunhão. Que nossas crianças 
sejam sinais de vida e guiadas no caminho 
de Jesus.

Às 19h, Padre João Paulo presidiu a santa 
missa e disse em sua homilia “este dia ded-
icado a Nossa Senhora Aparecida é para 
todos nós brasileiros que  guardamos em 
nosso coração um afeto especial por Nos-
sa Senhora uma comemoração muito es-
pecial. A Virgem Maria é figura do cristão, 
figura do povo que reconhece o Messias. 
Na festa das Bodas, Maria percebe a falta 
de vinho e se colocou à disposição. Faltar 
vinho numa festa era uma tragédia. Vin-
ho significa alegria, faltando vinho a festa 
acabava. Ela é Mãe e percebeu a carência. 
Ela nos ensina que não devemos reclamar, 
mas tomar atitudes. Aprendamos de Maria 
a estar sempre à disposição.”

VIVA NOSSA SENHORA APARECIDA, 
PADROEIRA DO BRASIL E DÁ-NOS SUA 
BÊNÇÃO!

Lurdinha

12 de outubro – Dia dedicado à 
PADROEIRA DO BRASIL NOSSA 

SENHORA APARECIDA
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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 08 de outubro a Comunidade 
Nossa Senhora de Fátima recebeu a Visita 
da  Imagem Peregrina de Nossa Senhora 
da Imaculada Conceição. A Celebração foi 
presidida pelo Candidato ao Diaconato  
Marcos. E novamente fomos agraciados 
por uma chuva abençoada. Após a Cele-
bração aconteceu uma confraternização 
onde cantamos os parabéns para nossa 

Mãezinha querida. Maria Rosa

Comunidade Nossa Senhora de Fátima 

Visita da Imagem nas Comunidades 

No dia 15 de outubro a Comunidade São Judas Tadeu recebeu a Visita da  Imagem  
Peregrina de Nossa Senhora da Imaculada Conceição. A Missa  foi presidida pelo Padre 
João, que fez uma linda homenagem aos Professores.

Comunidade São Judas Tadeu 

Foi no dia 22 de outubro, que com mui-
ta alegria e louvor, a Comunidade Sagrada 
Família recebeu a imagem da Nossa Mãe 
Imaculada Conceição trazida pelos irmãos 
da Comunidade São Judas Tadeu. Minha 
família acolheu os irmãos para a santa mis-
sa  presidida pelo Padre João Paulo, que 
nos alegrou com suas sábias palavras du-
rante a homilia, para que não nos preocu-
pemos com o passado e tampouco com o 
futuro.

Comunidade Sagrada Família

Uma das orações eucarísticas da Santa 
Missa diz que “os Santos intercedem 
no Céu por nós diante de Deus sem 
cessar”. Que maravilha! Esta intercessão 
leva-nos mais a fundo dentro do plano 
de Deus, porque promove a glória de 
Deus e o louvor de Jesus Cristo, uma 
vez  que  os Santos são obras-primas de 
Cristo, que nos levam por suas preces e 
seus exemplos, a reconhecer melhor a 
grandeza da nossa Redenção. Quando 
vivemos o dia  de Todos os Santos, 
lembramos de São Leonardo de Porto 
Maurício  que foi  constituído pelo Papa 
Pio XI, como Patrono dos sacerdotes . 
São Leonardo, o grande missionário do 
século XVIII, como lhe chamou Santo 
Afonso Maria de Ligório, nasceu em 
Porto Maurício, perto de Gênova, Itália, 
a 20 de dezembro de 1676.  Leonardo 
perdeu muito cedo sua mãe, tendo sido 
criado e educado pelo seu tio. Encontrou  
logo sua vocação ao Sacerdócio,  e 
renunciando a si mesmo, foi para 
Roma buscar sua formação . Com sua 
sólida virtude, conquistou a simpatia 
da Ordem Franciscana, no Convento 
de São Boaventura, e com 26 anos já 
era Padre. Começou a vivenciar toda a 
riqueza do Evangelho e a radicalidade 
típica dos imitadores de Francisco,  era 
devotíssimo do Sagrado Coração de 

Jesus na forma da adoração ao Jesus 
Eucarístico. Foi, no século XVIII, o grande 
apóstolo do santo exercício da Via-Sacra.  
Grande amante da pobreza radical e 
franciscana, sua vida de  penitências e 
orações  convergiam para a salvação 
das almas. Era tal a unção, a caridade 
ardente e o entusiasmo que repassava 
em suas pregações, que o célebre 
orador Bapherini, ao ouvir os sermões 
de Leonardo  disse ; “que nunca ouvira 
pregador mais arrebatador, que o efeito 
de seus discursos era irresistível, que ele 
próprio não pudera reter as lágrimas”. 
São Leonardo era digno sucessor de 
Santo Antônio de Lisboa. O próprio 
Pontífice Bento XIV quis ouvir o famoso 
missionário, e para isso chamou-o a 
Roma,  a fim de preparar os fiéis para o 
Ano Santo. Depois de derramar-se por 
Deus e pelos outros, São Leonardo de 
Porto Maurício, não se tornou mártir, 
como tão desejava, mas deu toda sua 
vida no dia-a-dia até adoecer e entrar 
no Céu a 26 de novembro de 1751, no 
Convento de São Boaventura, em Roma, 
onde, 54 anos antes, se consagrara ao 
Senhor sob  proteção de São Francisco. 
São Leonardo não se limitou apenas à 
pregação deixou também vasta coleção 
de escritos, publicados isoladamente, e 
reunidos depois numa grande edição,  
grande legado  de sua prodigiosa ação 
missionária, não apenas dentro da Itália, 
mas  para todo o mundo civilizado, 
pelas traduções feitas em várias línguas 
cultas. Estes escritos constituem,  um 
rico tesouro de verdades ascéticas 
e ensinamentos morais da Doutrina 
Cristã . A   comunhão entre os membros 
do povo de Deus não acaba com a 
morte , o amor fraterno é liberto de 
falhas devidas ao pecado na outra vida 
, o que faz nossa união com os santos 
mais forte, isto é, os santos vivem no céu 
intercedendo pelos da Terra.  Dentro da 
vasta órbita dos santos canonizados, é 
natural que cada um tenha alguns pelos 
quais sente especial atração e devoção 
e isto é muito bom! SÃO LEONARDO  DE 
PORTO MAURÍCIO E TODOS OS SANTOS 
DE DEUS ROGAI POR NÓS.

Maria Angela Vedovello                                            

São Leonardo de Porto Maurício, amante da pobreza

Devemos viver o presente segundo os ensinamentos de Jesus e deixar que Deus cuide 
de nós, pois Ele é misericordioso e bondoso.

Após a celebração eucarística, compartilhamos nossas alegrias com um lanche festivo. 
Salve Maria!

Claudinéia

Dia 29 de outubro a Comunidade São 
José  recebeu a visita da  “Mae Imacula-
da”, que, certamente  nos  trouxe muitas 
bençãos e Graças!

Padre João Paulo com o carinho costu-
meiro, celebrou   à Santa Missa,  e  falou 
sobre  a importância da “FÉ“, e  que  como  
“fermento”  devemos    anunciar o Reino de 
Deus, a quem agradecemos pelos sábios  
ensinamentos, os quais vieram  acalentar  
os corações daqueles que participaram da 

Comunidade São José 

Santa Eucaristia. 
A dona Ivone, que nos acolheu, em sua residência, para este ato de amor, ofereceu o 

tradicional  lanche, ocasião em que a comunidade  participante pôde se reunir para conser-
var e trocar experiências.

Por tudo isso,  agradecemos  a  Deus a  participação de todos.
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NOTÍCIAS DA PARÓQUIA

Anuncie 
Aqui

12/10
Lucas Zorzetto Guarnieri e Cristiane Maria Fernandes
Christiano Campos Moura e Beatriz Pinto Pacci
19/10
Leandro Rafael de Oliveira e Samara Delalibera El´khoueiri
Marcelo Henrique de Sousa Leite e Aline Amanda de Mira
26/10
Felipe Brait Garros e Thaís Marchiori

Casamentos em Outubro

No domingo dia 20 de outubro,  
realizou o 3º Encontro com viúvos de nos-
sa Paróquia.

Neste 3º Encontro foram apresentadas 
as seguintes reflexões: - oração de abertu-
ra, apresentação das participantes, cada 
participante compartilhou a história de 
sua viuvez, refletimos sobre a viuvez na 
Judéia na época de Jesus, refletimos sobre 
a vida de Nossa Senhora, em seus últimos 

Encontro com Viúvos

A tradicional missa da família da Imacu-
lada (todo quarto sábado do mês), em ou-
tubro foi celebrada pelo padre Sebastião. 
Através de uma bela homilia pudemos 
refletir sobre a importância da oração, seu 
aspecto enquanto prece e enquanto agra-
decimento a Deus e sobre nosso papel de 
missionários do Reino, que deve ser humil-
de e servidor. Estiveram presentes casais 
aniversariantes do mês que receberam a 
bênção especial e uma lembrancinha da 

Missa da Família

paróquia. Entregamos a imagem peregrina da Sagrada Família de Nazaré para D.Geni, que 
a hospedará por um mês e receberá a visita da pastoral familiar para a realização do terço. 
Nossa próxima missa da família será dia 23/11/19, venha participar.

Geneci

anos de vida.
A última reflexão foi mais psicológica, foi sobre como agir e retornar a viver de  

maneira digna, mesmo muitas vezes sozinha. Encerramos o Encontro com um almoço de  
confraternização, com todos os participantes.

Mafalda.

Certo dia meu filho mais velho Jefferson 
me chamou para participar do terço dos 
homes lá na paróquia da Nossa Senhora 
Imaculada Conceição, no primeiro momen-
to não quis me comprometer e não fui. De-
pois meu neto Vinicius pediu para ensinar 
ele a rezar o terço e meu filho começou a le-
va-lo junto com ele, depois vieram os dois 
me chamar novamente para ir rezar e dessa 

Terço dos Homens

vez eu fui, mas sem querer compromisso, porém quando olhei para aqueles homens rezan-
do e pedindo graças para Jesus e Maria, decidi continuar, e toda a segunda-feira passamos 
a ir todos juntos Eu, meu filho mais velho e meu neto, três gerações de homens que rezam o 
terço. Fomos bem recebidos por todos, ganhei até um terço de um amigo que lá encontrei.

Fiquei mais feliz depois que por muita insistência do convite meu outro filho mais novo 
Wellington, começou a ir rezar o terço também, agora as três gerações ficaram completas. 
Agradeço a Deus pela oportunidade e a todos os homens do terço que rezam fervorosa-
mente para alcançar as graças de nosso Senhor.

Claúdio D. Resquini

Catequese em festa, pois a etapa dos 
catequistas Jimmy, Cássia e Inês rece-
beram o Sacramento da confissão e da 
Eucaristia. 

Foram 33 catequizandos que rece-
beram este importante Sacramento. Sem-
pre é um momento forte da igreja, que 
se dá em alimento aos seus filhos, o dom 
maior da nossa fé: o Cristo na Eucaristia. 

Somos chamados a caminhar nos pas-
sos de Jesus, seguindo sua luz e alimenta-
dos na sua mesa. 

Sigamos nossa caminhada de fé!
Inês 

Primeira Comunhão 

MISSA NA CAPELINHA DE NOSSA SENHORA APARECIDA

Neste 30 de outubro uma carreata iniciada na Matriz Imaculada Conceição levou a ima-
gem de Nossa Senhora Aparecida até Capelinha onde foi entronizada, e em seguida Padre 
João Paulo presidiu a Santa Missa,  e disse que primeiro – “ a Palavra do Evangelho deste dia 
‘esforçai-vos por entrar pela porta estreita’, esta porta que é Jesus Cristo que nos conduz à 
salvação, depois - a memória é o alicerce para se construir o futuro e que a história não pode 
ser apagada, pois muitas obras em nossa cidade devem ser preservadas. Um exemplo disso 
é esta Capela que nos foi doada por pessoas que aqui estiveram antes de nós,  e por último 
-  temos que acrescentar a ousadia, a disposição e a coragem de pessoas que enfrentaram 
o desafio de colaborar para a restauração desta igrejinha. Que Nossa Senhora abençoe a to-
dos que colaboraram para esta restauração e àquelas que com muito carinho e dedicação 
cuidam desta capelinha.” 

 Ganhamos de presente esta Capela que é a marca da história da antiga Cerâmica que 
tem uma forte ligação com a fé católica em nossa cidade. 

Celebramos neste dia a entrega oficial da restauração da Capela e nem a chuva afastou 
os devotos de Nossa Senhora que ali estavam para manifestar a fé e celebrar com grande 
alegria esta data tão marcante na vida de nossa Paróquia Imaculada Conceição.

Lurdinha

19/10
Alanis Gonçalves Viana
26/10
Ariella Torriani, Maria Clara Batista da 
Costa
27/10
Ana Luísa Bombo, Lucca Pitori Corbini, 
Benício de Oliveira Borin, Arthur Vieira 
Seabra, Laís Perina Felisberto, Maria 
Fernanda Aparecida de Souza, Lorena 
Muller Bergamim, Helena da Silva Borba  

Batizados em Outubro
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