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1º/12 

I Dom. 

Advento

Is 2,1-5

Sl 121

Rm 13,11-14

Mt 24,37-44

08/12 

Imaculada 

Conceição

Gn 3,9-15.20

Sl 97

Ef 1,3-6.11-12

Lc 1,26-38

15/12

III Dom. do 

Advento

Is 35,1-6.10

Sl 145

Tg 5,7-10

Mt 11,2-11

07 Sáb Santo Ambrósio
  19h – Missa e Novena em louvor a Padroeira   
  de Mogi Guaçu
08 Dom NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
  6h – Alvorada Festiva
  7h – Oração das Laudes 
  8h – Oração do Terço
  12h – Oração do Ângelus
  18h – Missa Solene no Estacionamento do BIG BOM  
  (Centro), procissão, consagração de Mogi Guaçu à  
  Proteção de Nossa Senhora
10 Ter Reunião do Clero
  14h – Visita na Santa Casa 
  16h – Missa na Santa Casa 
11 Qua São Dâmaso 32º ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO DO  
  PE. JOÃO PAULO
  19h – Missa de Aniversário de Ordenação do Pe.  
  João Paulo
12 Qui NOSSA SENHORA DE GUADALUPE
  12h - Bênção com Santíssimo na Matriz
  19h – Reunião com Equipe de Liturgia
  20h - Concerto de Natal na Matriz
13 Sex SANTA LUZIA
14 Sáb SÃO JOÃO DA CRUZ 
  9h – Cantata de Natal com as crianças da Catequese na  
  Matriz 
15 Dom III Domingo do Advento
16 Seg 19h30 – Preparação para o Batismo no Salão 
  Paroquial
17 Ter 19h30 – Preparação para o Batismo no Salão 
  Paroquial
18 Qua 19h30 – Missa com os Missionários da Mãe Rainha  
  na Capelinha Nª Sª Aparecida 
  20h Cantata de Natal na Matriz
19 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia na Matriz 
20 Sex 13h30 – Encontro com Consagradas
21 Sab São Pedro Canísio
22 Dom IV Domingo do Advento
  9h30 - Batizados
  19h - Bênção dos presépios na Matriz
24 Ter 19h30 – Vigília de Natal na Matriz
25 Qua NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
  19h30 – Missa de Natal na Matriz 
26 Qui S. Estevão – Primeiro Mártir
27 Sex S. João Apóstolo e Evangelista 
28 Sáb Santos Inocentes 
29 Dom Sagrada Família 
30 Seg São Silvestre
31 Ter 19h30 – Vigília de Ano Novo na Matriz 

Janeiro
1º  Qua 19h30 - Santa Maria, Mãe de Deus, Dia da Paz. Missa na  
 Matriz

Acontece em Dezembro

29/12 

SAGRADA 

FAMÍLIA

Eclo 3,3-7.14-17

Sl 127

Cl 3,12-21

Mt 2,13-15

Liturgia do Mês de Dezembro
22/12 

IV Dom. do 

Advento

Is 7,10-14

Sl 23

Rm 1,1-7

Mt 1,18-24

Homenagem ao Pe. João Paulo!

Padre João Paulo, louvamos e agradecemos à Deus, pelo dom de sua vida, 
de quem a providência divina, se serviu a � m de nos permitir estar aqui, para 
agradecer mais um ano de sua ordenação sacerdotal.

Nossa Comunidade Paroquial é abençoada pela sua presença, pelo seu trabalho 
e zelo. Sua sabedoria e seus conselhos, que sempre nos direcionam para o caminho 
certo.

Parabéns pelos seus 32 anos de Ordenação Sacerdotal. Que Deus, continue 
derramando bênçãos e graças em sua vida, e que “Ele”, ilumine cada dia mais a sua 
vocação sacerdotal, e que Nossa Senhora da Imaculada Conceição o proteja e lhe 
cubra com seu manto sagrado.

Ivone e Comunidade Paroquial 

BEATIFICAÇÃO DO PADRE DONIZETTE 
TAVARES DE LIMA

A Igreja Católica no Brasil se encontra em festa. De um modo muito particular 
a Igreja da Diocese de São João da Boa Vista. O padre Donizette Tavares de Lima 
foi elevado à glória dos altares. Beati� cado pelo Papa Francisco, teve a missa de 
beati� cação celebrada no dia 23 de novembro de 2019 na cidade de Tambaú. 
Celebração presidida pelo enviado do papa Francisco, Angelo Cardeal Becciu 
concelebrada por Dom Antonio Vilar, bispo diocesano de São João da Boa Vista 
muitos arcebispos, cardeais, bispos e padres da nossa diocese e de outros lugares. 
Uma grande multidão de pessoas vindas de várias cidades do Brasil. Agora, 
elevemos nossas preces para a canonização do Beato Padre Donizette. Beato Padre 
Donizette, rogai por nós!

Casimiro e Madu
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Mogi Guaçu e a Nossa Senhora da Conceição

é a imagem da “Senhora da  
Conceição” desde então a nossa 
padroeira, protetora e defensora.  
Eu digo que a imagem de nossa 
Senhora da Conceição e a  devoção 
que a ela nasceu comunitária em 
nossa cidade faz compreender que 
a paróquia é realmente a “casa dos 
peregrinos”, ou seja, muitos que 
vieram de muitas partes do Brasil e 
do mundo se encontraram aqui 
sob a proteção de nossa Senhora 
da Conceição, na Matriz que já foi 
alojamento, escola, farmácia e o 
ponto mais original que resta da 
antiga e atual história de nossa 
grande cidade.

Ao longo da história, a comuni-
dade católica se envolveu nas 
diversas situações e campanhas 
em que a fraternidade e a  
solidariedade eram as palavras de 
ordem. Durante as calamitosas 
enchentes, a igreja colocou seus 
salões e capelas para acolher os 
desabrigados; a primeira escola 
para instrução e alfabetização foi 
obra do Pe. Armani, os cursos para 
educação dos adultos, as obras 
assistenciais, os círculos operários 
que deram origem aos sindicatos 
estão ligados a ação evangelizado-
ra da Igreja em Mogi Guaçu, pois 
evangelizar é colocar a mão na 
massa, é ter “braços e  mais  
compridos que a língua”!

Dia oito de dezembro celebrare-
mos, com a graça de Deus, a solene 
festa de Nossa Senhora da  
Imaculada Conceição numa 
simples e tocante eucaristia. Será o 
encontro do povo que ama e adora 
a Jesus Cristo e venera com cari-
nho a sua mãe; será o encontro dos 
irmãos e irmãs que aprendem da 
sua Mãe a obedecer e “fazer tudo o 
que Jesus nos diz”. 

 
Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Estamos ainda no clima da  
novena e festa em louvor a Nossa 
Senhora da Conceição Imaculada, 
padroeira da primeira paroquia e 
de toda a cidade de Mogi Guaçu. A 
história desta grande cidade está 
muito ligada com a devoção à 
“Senhora da Conceição do Campo”, 
antigo nome de Mogi Guaçu. 
Segundo consta, na “cachoeira de 
cima”, havia um ponto onde era 
mais fácil descansar as tropas e 
atravessar o “rio grande das cobras” 
e continuar as expedições  
bandeirantes. Parece que havia 
uma pequena capela onde os 
tropeiros rezavam antes de  
prosseguir sua viagem. Desde 
então existe aqui entre nós a  
devoção a “Nossa Senhora da  
Conceição” que é um nome com o 
qual os fiéis chamam a “concepção 
Imaculada de Maria” atestando 
muito antes de o papa Pio IX  
proclamar o Dogma da  
Imaculada Conceição que essa  
verdade já era aceita no meio do 
povo. 

Nossa Senhora da Conceição é a 
Padroeira de Portugal e quando 
chegaram os portugueses, aqui 
ainda era extensão do Império  
Português. Assim, a padroeira de lá 
se torna a padroeira de cá. E desde 
tempos imemoriais, é o povo que 
elege seus padroeiros ou  
padroeiras por sentir a sua  
proteção, sentir-se defendido por 
alguém que é um testemunho de 
fé e amor a Deus e aos irmãos.  
Muito mais a Virgem Maria, que 
gerou em seu seio o Verbo  
Redentor, nosso irmão e Salvador. 
Desse modo, além de nossa cidade 
ter entre os seus antigos  
moradores os parentes do  
bandeirante “Anhanguera”, rece-
beu uma presença mais ilustre que 

O principal símbolo visual do Natal é o 
presépio!

São Francisco de Assis quem montou em 
Greccio, na Itália, no já longínquo ano de 
1223, o primeiro presépio da história.

E foi um presépio vivo, com moradores 
da pequena localidade representando o 
menino Jesus, Nossa Senhora, São José, 
os Reis Magos, os pastores e os anjos. Os 
animais também eram reais: o boi, o burrico, 
as ovelhas...

Não demorou para que a piedosa 
iniciativa se espalhasse transformando-se 
em costume natalino e dando origem aos 
presépios esculpidos que se popularizaram 
nas igrejas por volta do século XVI, graças aos 
trabalho evangelizador dos padres jesuítas.

Existem tradições cheias de significado 
em torno à própria montagem do presépio, 
que vai sendo preparado por etapas. Confira 
algumas dessas tradições:

Como preparar o presépio em etapas 
siginificativas

- Primeiro vao sendo colocados os animais, 
os pastores, a manjedoura, o cenário em 
geral, mas sem as figuras dos protagonistas 
Jesus, Maria e José, nem os anjos, nem a 
estrela nem os três reis.

- Há famílias que só colocam no presépio 
as imagens da Santíssima Virgem Maria e de 
São José na tarde do dia 24, mas ainda sem o 
Menino Jesus.

- A manjedoura permanece vazia até 
a meia noite, quando, simbolizando o 
Nascimento do Filho de Deus, a imagem do 
Menino é finalmente ali colocada!

- Com o Menino Deus, também são 
colocados os anjos, que evocam o cântico 
“Glória a Deus nas alturas e paz na terra 

FIQUE POR DENTRO 
Saiba como preparar o presépio por etapas na sua casa este ano.

aos homens de boa vontade”, mencionado nas 
Escrituras.

- Juntamente com os anjos, é colocada no 
topo do presépio a estrela que guiou os três 
reis do Oriente até Belém para venerarem o 
Salvador: Gaspar, Melchior e Baltazar. Esses três reis 
representam todos os povos da terra e são figurados 
com as suas exóticas montarias: camelos ou mesmo 
elefantes.

Há quem comece a posicionar os três reis no 
presépio somente a partir do dia 25: inicialmente, 
eles estão longe da gruta, ainda a caminho, e vão 
sendo aproximados um pouco mais a cada dia 
chegarem junto ao Menino na festa da Epifania, em 
6 de janeiro.

Verdadeira Catequese doméstica
O presépio, afinal das contas, não é um 

simples adorno: é uma belíssima forma visual 
de manifestarmos a nossa fé e a nossa oração, 
durante a espera e a celebração pela chegada do 
Salvador. Essa tradição envolve um processo, um 
crescimento, uma participação dinâmica da família 
na história mais bela de todos os tempos. É uma 
verdadeira catequese doméstica, especialmente 
para as crianças.

E na sua casa, católico, tem lugar para o 
presépio este ano?

Pesquisa:  Selma

No dia 10 de novembro, as 19h, toda 
comunidade da Paróquia Imaculada 
Conceiução se reuniu para participar da 
missa em ação de graças pelo aniversário 
do nosso querido e estimado pároco, Pe. 
João Paulo.

Ouvimos com entusiasmo a palavra de 
Deus e como não poderia deixar de ser, o 
Pe. João Paulo nos presenteou com a sua 
homilia, refletindo sobre a importância 
da nossa fidelidade a Deus e a certeza da 
ressurreição. 

Pe. João Paulo, a vida do senhor é para 
nossa comunidade o caminho que nos 
conduz a santidade, ao céu! Somos gratos 
a Deus por nos terdado tão generozo e 
fiel pai, amigo e concelheiro. 

Dia de festa

Que a Virgem Imaculada Conceição 
Interceda junto de Jesus abençoan-
do-o com toda espécie de bem e 
com uma vida longa e feliz. Conte 
sempre com nosso apoio e orações.                                                                                                                                   
Adilson
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BOB LOC
EMPILHADEIRAS

LOCAÇÕES E VENDAS

RUA JURUNAS - Nº 540 - JD IGAÇABA - MOGI-GUAÇU / SP

EMPILHADEIRAS OUTRAS MÁQUINAS PEÇAS
WWW.BOBLOCMOGI.COM.BR CONTATO@BOBLOCMOGI.COM.BR

CARLOS

9 9643-818919
3831-62421919

www.mecseguros.com.br
Rua Leontina Zambaldi, 251 - Jd. Serra Dourada

3569-7001
mecseguros@mecseguros.com.br

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

GRUPO “MÃES QUE ORAM”
Durante o mês de novembro, todas as 

mães do grupo tiveram a oportunidade 
de refletir sobre a importância da oração 
em suas vidas!!

Nós mães, temos que nos inspirar no 
exemplo de Maria, a Mãe de Jesus, que 
em nenhum momento titubeou diante 
das adversidades da vida! Seu “sim” foi 
completo, inteiro, de coração aberto e 
confiante! Ela sabia que poderia confiar 
em Deus, pois somente Ele sabe o momento e a hora para tudo!

Assim como Ela, devemos confiar em Deus!! Devemos dizer diariamente o nosso “sim”, 
mesmo que o mundo nos imponha diferentes situações que coloque nossa Fé à prova!

Nossa família, deve ser consagrada diariamente, colocada em oração, para que Deus, 
junto com Nossa Senhora de La Salette, direcione nossos passos e de nossos filhos, para 
que possamos juntos passar pelos desafios diários que o mundo nos impõe!

A oração de uma mãe de Fé, pode transformar a vida de seus filhos e toda a sua família!
Mães, venham orar conosco todos os sábados, das 9h às 10h, na Igreja Matriz!
“Sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas!

Equipe “Mães que oram”

No dia 15 de novembro o grupo do 
Terço dos Homens fez uma confraterni-
zação para estreitarmos nossos laços de 
amizade. Foi um dia muito gostoso, de 
muita alegria e satisfação. Sem contar 
com a recepção do Sr. João Cesaroni, que 
com aquele sorriso como se diz “de orelha 
a orelha” e o bom dia contagiante, nos ce-
deu sua chácara e fez uma faixa de boas 
vindas, especialmente para este dia.

Como é bom e gratificante estarmos reunidos para rezar todas as segundas feiras às 
19h na Matriz Imaculada Conceição e participar de um grupo de amigos (que se tornam 
amigos) e que pedem e agradecem a Virgem Maria que nos interceda a Deus Pai, por nós, 
familiares, amigos.

Agradeço a Mãe Imaculada que me chamou a participar deste grupo: “Terço dos 
Homens”.

Bento

Terço dos Homens

Caríssimos irmãos, a missa da família 
de novembro teve como tema o poder 
de Cristo Rei, poder que só a Ele poderia 
ser confiado, o poder que deve viver e 
reinar nos nossos lares, ensinando-nos a 
verdade, mostrando-nos a força que pos-
suímos quando convivemos em família, 
deixando a caridade, o perdão e a paz, 
conduzir nossas ações neste mundo. Pen-
semos por um segundo; será que com-
preendemos que poder é esse e o que ele 
representa?

Missa da Família

No dia 1º de dezembro de 2019, os 
catequizandos das Catequistas: Ana 
Claúdia, Karla e Iza concluíram mais uma 
etapa da Catequese, onde receberam 
das mãos do Pe. João Paulo o Terço 
da Santíssima Virgem Maria, no qual  
contemplamos a vida de Jesus e o plano 
de Salvação.

Que Nossa Senhora os ajude a seguir 
Jesus e permanecer firme na sua Palavra.

Ana Claúdia 

Rito do Terço
Notícias da Paróquia

Cristo Rei nos mostrou no alto da cruz esse grande poder: o AMOR VERDADEIRO!
Participe das missas da família todo quarto sábado do mês.

Geneci

Missa e Visita da Imagem nas Comunnidades

Foi com muita alegria e louvor que no 
dia 05 de novembro a comunidade São 
Francisco, recebeu a imagem de Nossa 
Senhora Imaculada Conceição.

A celebração foi presidida pelo Pe. 
Sebastião e foi encerrada com a consa-
gração a Nossa Senhora e uma confrater-
nização com as famílias da comunidade 
ali presente.

Mila

Comunidade São Francisco

Foi com muito carinho que no dia 19 
de novembro recebemos a visita da nossa 
mãezinha Imaculada Conceição. Após a 
sua chegada foi celebrada a santa missa 
presidida pelo Pe. João Paulo. Na primeira 
leitura nós vimos a fidelidade de Eleazar 
em deixar para os jovens exemplo de fé. 
No evangelho de Lucas, vimos que todo 
pecador pode se arrepender de seus 
pecados como Zaqueu se arrependeu. E 

Comunidade Santa Isabel 

quando queremos não há nada que nos impeça de procurarmos Jesus. A Comunidade 
Santa Isabel agradece ao Pe. João Paulo e todos que compareceram à esta agradável 
noite de celebração em conjunto.

Fátima

Foi com muita alegria que no dia 12/11 
recebemos a Imagem de Nossa Senhora 
Imaculada Conceição, trazida com todo 
cuidado pela Comunidade São Francisco.

Com carinho a Neide nos acolheu em 
sua casa para a celebração, presidida pelo 
Pe. João Paulo que com muita sabedoria 
enriqueceu nossa fé e fortaleceu nossas 
atitudes como discípulos de Jesus.

Comunidade João Paulo II
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03 - Mateus Chabregas Rubin
06 - Ana Clara Bráz Reis
        Felipe Gabriel Calixto Aparecido
08 - Gabriel Scalco
10 - Lívia Rocha de Oliveira
11 - Gabriel Bulgarelli Gonçalves
16 - Valentina Costa Baron
22 - Giulia Odilli Milani Zotto
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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

O tema proposto para esta novena foi a Oração da Ave Maria.
NOVENA EM LOUVOR À IMACULADA CONCEIÇÃO

1º dia - 29/11/2019 “AVE MARIA” – Padre 
Celso Abreu de Jesus

O pregador deste dia, Pe. Celso falou 
que Ave era um título reservado aos impe- 
radores e imperatrizes, que os súditos a eles 
se dirigiam. Uma saudação: Alegra, salve. O 
anjo Gabriel, em Nazaré chamou aquela Jo-
vem,  Ave, não mais a imperadores e impe- 
ratrizes. Ave Maria, foi saudada pelo anjo, 
aquela que reina, guerreira, Senhora Maria. 

O pecado entrou no mundo pela ganan-
cia, o pecado original. Deus não desistiu, até que Maria com seu Sim corajoso, decidido se 
fez a serva do Senhor para gerar aquele que deu a salvação ao mundo. A primeira mulher 
quis ser Deus, a segunda se tornou serva. E o verbo se fez carne através de Maria. E para 
gerar, Deus preservou Maria do pecado. 

Cada vez que rezamos a Ave Maria temos a certeza de que Ela nos mostra a Jesus, e 
como disse Papa João Paulo II, a oração da Ave Maria ou do Terço  é a doce cadeia que nos 
prende a Jesus.

Quem leva para casa, para o casamento, para o lar a devoção a Nossa Senhora nunca 
terá a falta de Deus. Maria leva nosso louvor, nosso pedido ao coração de seu filho Jesus.

2º dia - “Cheia de Graça” – Pe. Flávio An-
tonio Destro

Maria é a Cheia de Graça em 6 momen-
tos:_

- Na Anunciação – Maria é a mulher da 
dedicação e entendeu o projeto de Deus 
como sendo o seu projeto. Ela se fez obe-
diente, “faça-se em mim segundo a tua 
vontade.”

- Na Visitação – Maria percebeu a neces-
sidade da prima e se colocou como servi-
dora. Foi ao encontro do outro, não espe- 
rou ser chamada.

- Mulher da Profecia – sabia que o mais importante era o fundamento do projeto de Deus 
e a sua alegria estava no Senhor. Teve a capacidade de buscar no Senhor o fundamento de 
seus projetos.

- Mulher da Solidariedade – Nas Bodas de Caná, Ela percebeu a dificuldade dos noivos. 
Percebeu a necessidade do outro como sendo a sua necessidade.

- Mulher da Fidelidade – Nem sempre temos só momentos de alegria. Nos momentos 
de fragilidade, com o coração arrebentado estava de pé, no silencio, e assim fez porque 
confiou no Senhor.

- Mulher da Comunhão – Como em Pentecostes que estava junto dos Apóstolos criando 
comunhão e nos ensinando a caminhar junto ao outro.

Espelhemos em Maria, a Cheia de Graça, nem que for em apenas uma de suas virtudes.
3º dia – “O Senhor é Convosco”- Pe. Luis 

Fernando da Silva
Toda vez que uma comunidade se reúne 

para celebrar a sua Padroeira é um tempo 
especial de graças. 

Maria se tornou uma mulher de fé e na 
saudação do Anjo ela já tinha uma inti- 
midade com o Senhor. Ela recebe a nobre 
missão de ser a Mãe de Jesus e não podia 
ficar fora desta Saudação: O Senhor é Con-
vosco, pois sempre esteve ao lado de Deus 
por isso o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria. Antes do filho de Deus estar em seu ven-
tre, Ela já estava na presença do Senhor. 

Maria viveu a espiritualidade do essencial. A espiritualidade cristã deve ser como a de 
Maria, silenciosa, sem muito barulho, se debruçando no essencial. Um sinal eloquente de 
que Deus está em Maria é porque ela se colocou a serviço. 

O Senhor é Convosco porque Maria gerou Deus em seu coração, porque acreditou. Que 
a Imaculada Conceição intercede a cada um de nós!

Neste domingo, o grupo de catequisandos adultos teve o nome inscrito para os Sacra-
mentos do próximo ano.

 4º dia – “Bendita sois vós, entre as mulheres” 
Pe. José Ricardo Costa

Não existe melhor preparação para o Natal 
do que celebrar aquela que é a Mãe de Jesus. O 
verdadeiro devoto de Nossa Senhora é aquele 
que procura imitar  as suas virtudes.

Maria tendo recebido a visita do anjo se pôs a 
caminho para  visitar sua prima a grande distân-
cia e tamanha a alegria de Isabel que chegando 

à sua casa a acolhe. Apenas Maria chegou à casa e Isabel ficou cheia do Espírito Santo.
Quem se enche de Deus fala as coisas de Deus. Muito bonito perceber a ação de Deus 

em 2 mulheres. O pecado de Eva foi a grande maldição, na desobediência. Eva e Maria, a 
maldição e a bendição. Se lá atrás com Eva houve a desobediência e o pecado através de 
uma mulher, mas também por uma mulher, Maria se torna bendita, porque as maldições 
nela não se encontram. Se pela desobediência houve o pecado, pela obediência a humani-
dade foi curada.

Bendita entre todas as mulheres porque acreditou. Se todos nós, homens e mulheres 
quisermos hoje ser benditos é preciso  acolher e transmitir Deus aos outros.

Isabel elogiou Maria, como Bendita entre todas as mulheres e hoje o mundo está carente 
de elogios. Possamos nós, elogiar mais.

5º dia – “Bendito é o fruto de vosso ventre, 
Jesus”- D.Antonio Emidio Vilar

Novena é um caminho de preparação  para 
celebrar a padroeira e cada dia é uma cate-
quese.

Bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus, fa-
lou o anjo à Virgem Imaculada, a pobre, a serva, 
a pequena. A maior maravilha que este mundo 
pode ver é o fruto do seu ventre, Jesus, o Deus 
conosco. Olhando para Jesus como o fruto, já 
nos alegramos. Isabel exclamou: feliz aquela que acreditou. Feliz sim é aquela que trouxe 
em seu ventre o fruto de toda salvação que Deus nos dá. Também nós pela fé, a escuta da 
Palavra, pela caridade de quem procura se tornar familiar de Jesus é dom para ouvir esta 
Palavra, é feliz.

Ao nos preparar para o Natal vemos Maria olhando para seu filho naquela fragilidade. 
Como Maria se alegra, também nós queremos ouvir esta Palavra, que buscando Deus tam-
bém queremos nos alegrar.

Ó Maria, tu que és toda santa, toda pura, toda bela, a escolhida de Deus também quere-
mos nos alegrar e nos encantar pelas maravilhas que Deus faz em nossa vida. 

Que chegando o Natal, olhemos para Jesus, Maria e José, os pastores, os magos e nos 
encantar e nas nossas famílias cantar e contar as maravilhas de Deus que realiza pelo fruto 
do ventre de Maria.

6º Dia – “Santa Maria” Padre Sebastião 
Mendes da Cruz

A exemplo da segunda parte da Ave Maria, 
a ladainha de Nossa Senhora começa com esta 
invocação: Santa Maria. Santa Maria, Nossa Sen-
hora, Maria, nossa Mãe, a Santa da santidade de 
Deus. Ela cumpriu o preceito Bíblico: Sede San-
to porque o Pai é Santo. 

Três momentos do Ano Litúrgico para a re-
flexão de hoje:

- Santa Maria no Tempo do Advento, este tempo que estamos vivendo em preparação 
à Festa da Encarnação. Neste tempo de espera, a Igreja faz memória da Santa Maria, como 
Mãe disposta a nos trazer o dom de Deus, seu Filho para a nossa salvação. Santa Maria tor-
na-se o elo de ligação entre nós e Deus. Através dela somos convidados a desentupir o nos-
so coração carregado de coisas, ambições, poderes e sentir livres, autênticos, verdadeiros 
filhos de Deus criados à sua imagem e semelhança.

-Santa Maria, no Tempo Pascal. Santa Maria torna-se fonte de luz e fonte de vida. Fonte 
de luz porque ela gerou Jesus Cristo, a luz do mundo e fonte de vida porque Ela nos deu o 
Pão da Vida com o qual nos alimentamos no Sacramento da Eucaristia.

- Santa Maria, no Tempo Comum, que se apresenta como a Serva do Senhor, a Rainha e 
Mãe da misericórdia. Em Maria, serva do Senhor nos é oferecido um manancial de graças. 
A ela podemos recorrer: Santa Maria, rogai por nós!                                                       Lurdinha
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09
Anderson Alberto Albano e Alessandra Paula Ferraz
23
Jesus Emanuel de Souza e Letícia Martins Marin 

Casamentos 
em Novembro

24
Helena Belli Mota
Heitor Miguel Campeão Cardoso
Lygia Roque Lucarelli
Mirella Aparecida Amancio

Batizados em 
Novembro

Santa Paula Isabel nasceu em 
Soncino (Cremona, Itália), aos 28 de 
janeiro de 1816 e foi a última dos 
dezesseis filhos de pais nobresricos 
fazendeiros, e ainda mais ricos pela 
vida cristã que testemunhavam na 
família e na sociedade. A recém-nascida 
foi logo batizada, em casa, pois corria 
risco de vida; superada a fase crítica, 
no dia 2 de fevereiro  foi batizada na 
Igreja.com o nome de Constanza. 
Desde lidou com o sofrimento físico, 
pelo sua fragilidade e o moral, vendo 
a miséria, entre as pessoas do campo; 
Chegado o tempo da sua formação 
foi enviada ao Mosteiro das Irmãs da 
Visitação em  Bergamo. Dos 11 até os 16 
anos, Constanza ficou naquele colégio 
recebendo a formação prevista para as 
filhas da nobreza. Depois da volta para 
a casa, a vontade dos pais, na qual ela 
sempre reconheceu a vontade do Deus, 
a levou, com 19 anos, ao casamento 
com Caetano Buzecchi-Tassis, de 58 
anos, herdeiro dos Condes Tassis . 
No difícil casamento agiu como uma 
esposa dócil e cuidadosa. Teve a alegria 
de gerar quatro filhos, dos quais três 
morreram recém-nascidos e o quarto 
morreu com 16 anos. Poucos meses 
depois, morria  o marido deixando 
Constanza sozinha e herdeira de um 
grande patrimônio.  Essas perdas  foram  
dolorosas mas, graças  à ajuda de dois 

bispos de Berque  que a acompanharam 
espiritualmente,  se agarrarrou à fé. 
Deparou-se com o mistério da Mãe 
das Dores e dotada de   profunda 
fé, sentiu ao valor da maternidade 
espiritual abrindo seu palácio para as 
meninas do campo.  Quando alguns a 
chamavam de  “louca”,  ela respondia: 
“É verdade ; tenho a loucura da cruz”. 
Junto com seis companheiras fundou 
o Instituto das Irmãs da Sagrada Família 
e ao fazer os votos religiosos adotou 
o nome de Paula Isabel. Enfrentando  
dificuldades, realizou sua mais 
profunda inspiração abrindo a primeira 
casa para a acolhida  dos pobres filhos 
do campo, disponibilizando para isso 
a sua propriedade de Villacampagna 
(Cremona). Fundava assim os Institutos 
das Irmãs e dos Irmãos da Sagrada 
Família para o socorro material e 
a educação moral e religiosa dos  
camponeses. No centro de todo 
seu desejo e atividade ;Santa  Paula 
Isabel teve como referencia explicita 
a Deus Pai e ao seu  Filho Jesus, mas o 
desenvolvimento do seu testemunho 
espiritual foi marcado pela figura 
de Maria, Mãe das Dores e assim 
lentamente se sentiu levada a ter as 
disposições que foram de Maria e que o 
Filho agonizante  profeticamente dizia 
“mãe não chores ,Deus  te dará muitos 
filhos.’’ Feliz por ser pobre com os pobres, 
Santa Paula Isabel faleceu em Comonte, 
na madrugada da véspera do Natal de 
1865, enquanto dormia. Seus institutos  
eram da Sagrada Família  devido a 
veneração por São José e não podia 
ter sido melhor data para sua morte 
que aquela vigília de Natal. Ao falecer,  
deixou aos cuidados da Providência 
o Instituto feminino e a semente  do 
Instituto masculino. A Irmã Paula Isabel 
Cerioli foi beatificada em 1950, por Pio 
XII  e em  2004 proclamada Santa por  
santo Papa João Paulo II. 

EM TEMPO - Segundo o Catecismo, 
o Verbo se fez carne, para que, 
conhecêssemos o amor de DEUS... e 
qual nossa  incoerência?  Usar a figura 
do papai noel no tempo do  Advento  
em  que nasce JESUS o nosso TUDO o 
nosso TUDO.

Maria Angela Vedovello                                            

Santa Paula Isabel Cerioli - 24 de dezembro Rede Mundial de Oração pelo Papa
175 Anos da Fundação do Apostolado 

da Oração (1844-2019)

O Apostolado da Oração teve início com 
um pequeno grupo de jovens franceses 
que ofereciam diariamente toda a vida em 
oração.

Chegou ao Brasil em Recife onde Padre 
Shembri funda o primeiro grupo na Igreja 
de Santa Cruz.

Logo depois outra luz foi acesa na cidade 
de Itu onde Pe. Bartolomeu Taddei constrói 
um Santuário na Igreja de Bom Jesus.

Existem 98 países com 36 milhões de 
membros. No Brasil somos quase 3 milhões.

Há 175 anos tem como missão oferecer 
a própria vida no amor e na reparação ao 
Sagrado Coração de Jesus, onde mantém a 
missão de evangelizadores acesa.

Nossa missão é caminhar com o povo de 
Deus inspirado pelo Divino Espírito Santo a 
serviço de toda a humanidade e dos mais abandonados e necessitados, com seus desafios 
e esperanças.

Somos chamados a ser testemunhas da misericórdia de Deus para o mundo sedento de 
paz, justiça e fé.

Papa Francisco chama os membros do Apostolado da Oração e um serviço eclesial da 
Santa Sé confiado a companhia de Jesus; oferece um caminho espiritual para que os cris-
tãos, doando suas vidas diariamente, sustentem a missão da Igreja pela oração e ação.

Os desafios da humanidade são expressos mensalmente nas intenções de oração que o 
Papa confia a toda Igreja.

A Rede Mundial de Oração do Papa tem como fundamento a espiritualidade do Coração 
de Jesus.

Rosangela
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