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05/01 

Epifania do 

Senhor

Is 60,1-6

Sl 71

Ef 3,2-3.5-6

Mt 2,1-12

12/01 

Batismo do 

Senhor

Is 42, 1-4.6-7

Sl 28

At 10,34-38

Mt 3,13-17

19/01 

II Dom. Tempo 

Comum

Is 49,3.5-6

Sl 39

1 Cor 1,1-3

Jo 1,29-34

1º Qua Solenidade Santa Mãe de Deus
  19h30 – Missa na Matriz
02 Qui 7h – Missa e Exposição do Santíssimo, adoração o dia do
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
03 Sex 15h – Missa na Matriz
05 Dom Epifania do Senhor
06 Seg 16h – Missa na Capela Nª. Sª. Aparecida
08 Qua 15h – Missa em louvor a Nossa Senhora na Matriz
  19h30 – Missa na Capelinha Nª. Sª. Aparecida 
09 Qui 7h – Missa e Exposição do Santíssimo, adoração o dia todo
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
11 Sáb 9h – Mães que Oram pelos seus Filhos na Matriz
  11h30 – Casamento na Matriz  
12 Dom Batismo do Senhor
13 Seg 16h – Missa na Capela Nª. Sª. Aparecida
15 Qua 15h – Missa  na Matriz
  19h30 – Missa na Capelinha Nª. Sª. Aparecida 
16 Qui 7h – Missa e Exposição do Santíssimo, adoração o dia todo
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
18 Sáb 19h – Missa com os Missionários da Mãe Rainha na Matriz
19 Dom II Domingo do Tempo Comum
20 Seg São Sebastião
  16h – Misa na Capelinha Nª. Sª. Aparecida
  19h30 – Missa pelo 38º Aniversário de Ordenação do Pe.  
  Sebastião na Matriz 
  19h30 – Preparação para o Batismo – Salão Paroquial
21 Ter Santa Inês
  19h30 – Preparação para o Batismo – Salão Paroquial
22 Qua 15h – Missa  na Matriz
  19h30 – Missa na Capelinha Nª. Sª. Aparecida 
23 Qui 7h – Missa e Exposição do Santíssimo, adoração o dia todo
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
24 Sex São Francisco de Salles
  15h – Missa na Matriz 
25 Sáb Conversão de São Paulo 
  19h – Missa da Família na Matriz 
26 Dom III Domingo do Tempo Comum
  Batizados
  19h – Rito do Pai Nosso – Catequizandos Adultos 
28 Ter 19h30 – Reunião com a Pastoral do Batismo 
29 Qua 15h – Missa  na Matriz
  19h30 – Missa na Capelinha Nª. Sª. Aparecida 
  19h30 – Reunião com a Pastoral do Dízimo
30 Qui 7h – Missa e Exposição do Santíssimo, adoração o dia todo
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
  19h30 – Formação para os Ministros da Comunhão 

Acontece em Janeiro

Liturgia do Mês de Janeiro
26/01 

III Dom. Tempo 

Comum

Is 8,23-9.3

Sl 26

1 Cor 1,10-13.17

Mt 4,12-33

NATAL!

Celebramos nesta noite de Natal uma grande alegria de receber entre nós o 
Príncipe da Paz, Jesus, o Deus conosco, concebido pela Virgem Maria.

Padre João Paulo em sua homilia, nesta missa, disse “A noite de Natal nos 
convida a viver com alegria a luz que nos visita, Jesus Cristo. Amor que não 
exige condição nossa para que sejamos amados. A noite de Natal é a noite que 
acolhemos o grande presente que Deus nos oferece. Nossa Senhora e São José 
não reclamaram de nada. O ser humano muitas vezes se preocupa com tantas 
coisas que se esquece do principal, a salvação que nos foi dada. Esta é uma noite 
da simplicidade, do amor que não se cansa de amar, do amor que não se vende, do 
amor que não se compra, do Senhor que vem até nós: glória no mais alto dos céus. 
Anunciamos a alegria que é Jesus Cristo, uma boa notícia, a alegria do Evangelho, 
alegria única, Jesus. Deus quer que anunciemos esta grande alegria, nasceu para 
nós o Salvador. É preciso que tenhamos a atitude de ir ao Senhor, de nos encontrar 
com Ele. Precisamos dizer ao mundo que Deus nos ama e contar às pessoas onde 
Jesus se encontra. Que esta noite contemplemos a Encarnação de Jesus e sejamos 
anunciadores, portadores da notícia do Evangelho. Aprendamos de Jesus esta 
alegria que Ele veio nos trazer nesta noite.”

Com as luzes da igreja apagadas, em procissão seguida pelas crianças o Menino 
Jesus foi colocado no Presépio.

Feliz e Santo Natal!!!
Lurdinha

Foi com intensa alegria, entusiasmo e gratidão que a comunidade da Paróquia 
Imaculada Conceição se reuniu no último dia 31 de dezembro, às 19h30, para 
celebrar a Vigília do Ano Novo, presidida pelo nosso querido pároco, padre João 
Paulo.

Em sua homilia o padre João Paulo nos ajudou a re� etir sobre tudo o que 
aconteceu em 2019. Os momentos bons e difíceis, dando-nos a certeza de que em 
todos eles o Senhor esteve presente nos ajudando, amparando e conduzindo. E 
que é necessário caminharmos com fé para o ano vindouro com atitudes de amor 
e fé. Que façamos de 2020 um ano melhor, destruindo o mal com a pratica do bem. 
Só assim conseguiremos transformar o mundo.

Encerramos a Santa Missa com a procissão e benção com o Santíssimo 
Sacramento. Momento único de emoção onde pudemos comtemplar Jesus Cristo 
na Sagrada Eucaristia.

Receba padre João Paulo e padre Sebastião o nosso agradecimento por todo 
trabalho e zelo pela nossa paróquia por cada um de nós e nossas famílias. Um forte 
e sincero abraço e o desejo de Feliz e próspero ano novo. 

Adilson

Vigília do Ano Novo.

CAMINHAMOS NA ESTRADA DE JESUS!
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Tudo novo no ano novo!

amigos que há muito não vemos, ou 
aquele parente idoso que já não sai 
mais de casa. Podemos também propor 
um jejum interessante se durante a 
quaresma escolhermos um ou mais 
dias para jejuarmos as nossas palavras, 
fazer um profundo silêncio, sem con-
versar, sem celular, sem rádio e sem tv. 
Silêncio para escutar melhor os outros, 
a natureza e escutar mais a Deus.

Outra atitude boa a ser assumida no 
novo ano será pensar bem em quem 
vamos votar nas próximas eleições. Na 
hora do voto é necessário escolher 
gente sincera e coerente, que respeita a 
fé, a religião e as opiniões das pessoas, 
que sabe dialogar e que não fala mal de 
seus concorrentes. Não posso votar em 
quem xinga os adversários; se xinga o 
concorrente xinga o povo também. 
Pensar bem para escolher melhor. 

Uma outra meta para o novo ano 
será aperfeiçoar a vivência de nossa fé. 
Poderemos aprender mais e aprofun-
dar nosso conhecimento a respeito das 
virtudes de nossos “santos” conhecidos, 
que entre nós testemunharam Jesus 
Cristo com simplicidade e fervor servin-
do com extrema generosidade aos 
irmãos e irmãs, como fizeram o pe. 
Donizetti de Tambaú, o irmão Roberto 
em Casa Branca, pe. Matheus em 
Pinhal, Dom Tomás Vaquero em nossa 
Diocese, a Lurdinha Fontão cuja vida 
revela a santidade de Deus na simplici-
dade do dia a dia.

O novo ano será esse caminho que 
anda não trilhamos, a estrada a ser per-
corrida junto com nossos irmãos e ami-
gos, conhecidos ou desconhecidos, 
mas repletos de alegria e esperança, 
amor e fé para entusiasmar os que se 
desanimaram e encorajar os que já não 
querem mais olhar para as belezas que 
unidos nós construiremos.  

Felicidade e alegria para o ano novo!
 
Pe. João Paulo Ferreira Ielo

“Feliz ano novo, adeus ano velho...” 
essa parece ser a música inevitável pela 
proximidade do novo ano que chega 
com um perfume de esperança emba-
lado num papel de presente repleto de 
confiança, pois vencemos o ano que 
passou e nos enchemos de sábia res-
ponsabilidade para viver e desfrutar a 
grande dádiva que é o ano novo. Olha-
mos para frente, para um futuro marca-
do pela nossa confiança em Deus que 
caminha e vive conosco renovando em 
nós a fé e nos dando forças para enfren-
tarmos a realidade.

De vez em quando eu ouço as pesso-
as falando sobre “simpatias” para o ano 
novo, ou para a passagem do ano, 
fazem promessas, depois que a poeira 
baixa, se esquecem do que promete-
ram, vem o desânimo e a rotina cai 
como um peso sobre os ombros. No 
ano novo, podemos ser pessoas novas, 
com atitudes novas, com desejos e sen-
timentos novos. O novo ano é um cami-
nho de muitas alegrias e agradáveis 
surpresas se nos dermos conta de que 
andaremos por um caminho ainda não 
conhecido; se nos carregarmos somen-
te do que nosso coração precisa para 
desfrutar de tão agradável trajeto.

Já ouvi falar das simpatias para o  
ano novo, e eu faço algumas sugestões, 
para que o novo ano seja recheado de 
boas surpresas e crescimento pessoal. 
Se todas as pessoas se preocupam com 
a Paz no mundo, colaboremos também 
nós com a Paz, evitando pequenas 
guerrilhas vivendo em paz na nossa 
casa, entre nossos familiares, com nos-
sos amigos. Ninguém pode tirar a paz 
de dentro de nós; paz e reconciliação 
entre nós, nossos amigos, vizinhos, 
nossas comunidades e familiares é o 
embrião da paz mundial. É preciso 
colaborar mais e criticar menos, elimi-
nar a fofoca e alimentar a amizade.

Se não damos conta de percorrer o 
“caminho da Fé”, façamos uma rota 
mais curta, visitando os doentes, os 

O tempo do Natal finaliza com a festa 
do Batismo do Senhor Jesus, no qual 
atualizamos e festejamos o nosso. Tem 
profundo sentido, pois o nascimento do 
Salvador, entre nós, tornando-se o Deus 
Conosco, comunica-nos a vida divina, 
somos filhos no Filho. Por outra parte, 
a epifania do Pai, mostrando toda a sua 
complacência no Cristo, o envia para a 
missão iniciando sua vida pública.

É verdade que Jesus não precisava 
ser batizado, mas o fez para solidarizar-
se conosco mostrando o caminho da 
Nova Justiça do Reino e santificar as 
águas, matéria sacramental. Todo este 
significado de vida nova em Deus, 
filiação divina, fraternidade cristã que 
forma o Corpo de Cristo e nos torna 
Templos do Espírito Santo, ficam muito 
embaçados na vivência do nosso 
batismo.

Não se trata do desafio do batismo 
de crianças, mas de não possibilitarmos 
para as famílias que batizam uma 
inserção numa caminhada de iniciação 
à vida cristã. Embora o ritual tenha 
recuperado maior diafaneidade 
em relação aos símbolos e orações, 

bem como uma maior presença da 
comunidade, a mudança produzida 
por este sacramento não chega a 
manifestar-se na sua plenitude.

No entanto, como afirma o Papa 
Francisco, o tempo é superior ao 
espaço, e o batismo almeja desencadear 
processos nos quais a vida nova possa 
desenvolver-se e a criança, o jovem e o 
adulto neófitos (recém batizados, novas 
plantas), tenham a garantia de um 
crescimento e formação sistemáticas, 
para alcançar à estatura de Cristo, o 
homem novo. Sem esta continuidade 
na iniciação e na mistagogia, a 
introdução gradativa ao mistério 
cristão, corremos o risco de sermos uma 
Igreja de estatística, muitos batizados, 
mas pouca vivência e testemunho.

O batismo é fonte, raiz, nascedouro 
e manancial da existência cristã, 
que ao celebramos o batismo de 
Jesus, expressemos nossa gratidão 
e comprometimento de ser e viver 
plenamente a realidade da vida nova 
batismal. Deus seja louvado!

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz
Bispo de Campos (RJ)

Mergulhar na paz e na alegria do Reino!

Com satisfação que houve no dia 20/12/19, a cerimônia de entrega dos certificados 
do programa Centro de Informática promovido pela Associação Comunitária 
Mundo Melhor e Sicredi União PR/SP de Mogi Guaçu, onde formamos a 2ª turma no 
ano de 2019 com 95 alunos (as) e isso só é possível através de trabalho em parceria. 
A iniciativa é voltada para toda a comunidade e abrange todas as faixas etárias – 
de crianças à terceira idade. O programa tem como objetivo levar conhecimento 
a quem não tem acesso, promovendo a Inclusão Digital. O programa Centro de 
Informática além de proporcionar conhecimento, também gera oportunidades para 
algumas pessoas.

Marlene

Mensagem sobre o Encerramento Curso de Informática

Anuncie 
Aqui

Anuncie 
Aqui
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“MÃES QUE ORAM”
No dia 7 do mês de dezembro, o Grupo 

das Mães que Oram, recebeu um presente 
muito especial: a presença do Sr. Mário 
Apone, Coordenador Internacional dos 
Leigos Saletinos e sua esposa, Maria Apa-
recida Aponde, também leiga Saletina, 
que, com grande inspiração e conheci-
mento, ministraram uma Formação!!

Neste Encontro especial, tivemos a 
oportunidade de conhecer e aprofundar 

Sempre tive meu avô como exemplo 
de fé, e o admiro muito por isso, quando 
me convidou para participar do Terço dos 
Homens, senti uma enorme alegria e, ime-
diatamente aceitei o convite. Tive a certe-
za que vivenciar esse momento ao lado 
do meu avô, seria além de uma grande 
benção, um enorme aprendizado, pois 
poderia de perto, sentir e viver aquela fé 
que sempre me orgulhei e, ainda, parti- 

Terço dos Homens

Notícias da Paróquia

nosso conhecimento sobre a aparição de Nossa Senhora, ou melhor, a Bela Senhora em 
La Salette!!

Ela apareceu aos pastores, numa vila do interior da França, em toda sua simplicidade 
(vestida como uma camponesa) e com a firmeza de uma mãe que se preocupa com seus 
filhos. Deixou a mensagem de que a oração pode tudo! Mostrou como Deus é maravilho-
so e misericordioso para seus filhos! Basta acreditar e confiar!

Com essa inspiradora mensagem, todas nós saímos do Encontro fortalecidas na Fé, 
repletas do amor de nossa Mãe Maria e, principalmente, revigoradas para seguir Seu  
exemplo de Mãe forte, que nunca deixou que as adversidades da vida desviasse sua con-
fiança em Deus!!

Mães, venham orar conosco todos os sábados, a partir do dia 11 de janeiro, das 9h às 
10h, na Igreja Matriz!! A oração de uma mãe, transforma a vida de seu filho!

“Sozinhas somos pétalas, unidas somos rosas!!                              Equipe “Mães que oram”

Sagrada Família
Murilo Henrique recebeu seu primeiro 

sacramento, o santo batismo que é o fun-
damento de toda a vida cristã, que abre  
acesso aos demais sacramentos.

Nossa família transbordou de alegria 
em compartilhar com toda  comunidade 
desse momento único e especial, realiza-
do por nosso pároco João Paulo que sem-
pre nos acolheu com muito carinho, foi 
uma cerimônia linda.

O sair das águas  representa o nasci-
mento para uma “vida nova”, pelo poder 
de Cristo.

cipar efetivamente da Igreja. O Terço me aproximou de Deus e ainda mais do meu avô, e 
isso, mudou a forma de sentir a minha fé, e especialmente de vivê-la.

Lucas Bueno de Campos

Recomeço com Deus.

Cada novo ano é uma dádiva que Deus 
nos concede. É como uma página em branco, 
onde podemos reescrever nossa história, 
acertando o que estava errado, melhorando 
o que já estava bom.

É tempo de renovar as esperanças, fazer 
novos planos, traçar metas em todas as 
áreas de nossa vida. Com certeza, Deus nos 
reserva muitas graças e nos quer felizes, 
mas pelo livre arbítrio que nos concedeu, 
tudo dependerá do nosso esforço pessoal e 
disciplina. 

Sempre é possível avançar mais, rumo 
àquilo que Deus pensou para nós e Jesus 
veio revelar: uma vida plena e abundante. 
Não espere dos outros as mudanças, mude 
você, busque o diálogo verdadeiro, e não a 
cobrança. 

Cuide da sua família, abrace mais, elogie 
mais, seja a pessoa que você sempre quis 
ser. Deus nunca nos dá um fardo maior do 
que podemos carregar. Portanto, elimine os 
pesos desnecessários. Faça novas todas as 
coisas. Seja verdadeiro em tudo o que fizer. 
Deixe a paz de uma manhã com Deus encher 
seu coração de fé e esperança. 

Aprenda com Jesus a treinar os passos da 
mansidão e comece um ano novo renovado, 
reciclado e cheio do Espírito Santo. 

Começo o ano propondo a busca, o 
caminho da paz. Se encontrarmos essa paz 

FIQUE POR DENTRO 
Aprenda com Jesus a treinar os passos da mansidão e comece um ano 

novo, renovado, reciclado e cheio do Espírito Santo

em Cristo, ao invés de sermos motivo de discórdia, 
seremos instrumentos da paz. Semeadores da 
concórdia, semeadores de um jeito diferente de 
viver. Para isso, primeiro temos que acreditar na paz, 
acreditar e saber de onde ela vem. E, ela vem de 
Deus, por Jesus. Ele é o Caminho, a Verdade e a Vida. 
Ninguém chega ao Pai senão por Ele (cf. Jo 14,6).

A paz interior é um dom do Espírito Santo, como 
nos diz a Carta aos Gálatas: “Por seu lado, são estes 
os frutos do Espírito: amor, alegria, paz” (Gl 5,22). Isso 
quer dizer que ela deve ser pedida como o próprio 
Apóstolo Paulo afirma: “Apresentem a Deus todas 
as necessidades de vocês através da oração e da 
súplica, em ação de graças.Então a paz de Deus, que 
ultrapassa toda compreensão, guardará em Jesus 
Cristo os corações e pensamentos de vocês” (Fl 4,7).

Esse trecho da Carta aos Filipenses nos dá uma 
certeza que a paz não é uma utopia, não é um 
“talvez”, mas é uma certeza em Jesus. Ele venceu o 
mundo! A paz já nos foi concedida!

Um abençoado ano de paz a todos!

Pesquisa:  Selma

No próximo dia 20, nosso querido Pa-
dre Sebastião estará completando 38 
anos de sua Ordenação Sacerdotal.

O caminho se faz novo, a vocação se 
revigora e a vida recebe a motivação 
necessária para seu curso.

Com carinho e gratidão, nossa comu-
nidade o abraça e compartilha a alegria 
deste momento.

São tantos anos conosco, que já não 
imaginamos nossa paróquia sem sua pre-
sença.

Sua presença colaboradora, dividindo 
as muitas atividades com o Padre João 
Paulo;

Sua presença evangelizadora, prepa-
rando com esmero suas palavras para as 
diversas ocasiões;

Sua presença moral, preservando os 
valores que evidenciam uma conduta ín-
tegra a serviço da Igreja;

Sua presença silenciosa, que remete a 
sobriedade de atitudes;

Parabéns ao Padre Sebastião

Sua presença fiel,  onde os laços de afe-
to e acolhimento vão se fortalecendo, na 
construção de uma caminhada de fé e es-
perança da comunidade para Jesus.

A ele, nossos votos de saúde e real-
izações!

Prof.ª Me. Sandra Suzigan Vital   
Comunidade Paroquial Imaculada 

ConceiçãoAgradecemos a equipe do batismo e  ao nosso Pároco João Paulo por nos acolher.
Denise
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Natalia Gastaldo - 02/01
Maria Clara Cypriano - 06/01
Tomás Zancopé Ariceto - 06/01
Vitória Peres R. Hilsdorf - 09/01
Caio Pedrini Nogueira - 14/01

Gustavo B. Simões - 16/01
Isabela de O. Bueno - 19/01
Júlia Tavares Bonati - 20/01
Vitória Ap. Bráz Reis - 22/01
Enzo F. M. Monzoli - 24/01

Vinícius Butrico de Freitas - 24/01
Arthur Rodrigo G. Coutinho - 25/01
Heloísa Delgado dos Santos - 25/01
Gabriela dos Santos Ferreira - 26/01
Laís Amici Rodrigues - 31/01
Mariane de C. Beli Benedito - 31/01
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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 E FESTA DA IMACULADA CONCEIÇÃO

7º dia –“ Mãe de Deus” – Padre Ricardo 
Alexandre C. da Silva

“Maria é a Mãe de Deus, (dogma de fé) 
Mãe da segunda Pessoa da Santíssima Trin-
dade. Ao falar Mãe de Deus, refletimos o 
seu Filho, Jesus Cristo, todo Homem, todo 
Deus. O eu de Jesus é Divino, a característi-
ca é Humana. A humanidade de Jesus tem 
as características de Maria. De Maria nas-
ceu Jesus Cristo (dogma da Maternidade).

Maria foi a porta aberta para que Deus 
pudesse realizar na humanidade o seu pro-
jeto de salvação. Maria assume a missão de 
discípula, Mãe de Deus, mas também é discípula de Jesus Cristo. A 1ª discípula, aquela que 
conduz, que está à frente do povo de Deus, é exemplo da comunidade cristã. 

Nas Bodas de Caná: “fazei tudo o que Ele disser”. Aos pés da cruz: recebida como nossa 
Mãe. Ela esteve sempre em pé, não se deixou esmorecer, porque acreditou naquele que 
está na Cruz. Ela é o símbolo da comunidade que enfrenta todos os obstáculos.”

Neste dia Frei Paulo celebrou com a comunidade os seus 35 anos de vida sacerdotal. A 
ele os nossos parabéns!

8º dia – “Rogai por nós pecadores” Pe. 
Carlos Alberto Rodrigues Jorge

“Temos motivações que nos alegram 
neste dia: Celebramos a última 1ª sexta-fei-
ra do ano, estamos vivendo o tempo do 
Advento, a festa de Nossa Senhora Imacu-
lada, dentro do tempo do Advento.

O Natal não é apenas a comemoração 
do nascimento de Jesus, mas a celebração 
do Mistério da Encarnação.  E o tema de 
hoje nos remete à Oração da Ave Maria, 
“Rogai por nós pecadores”, que marca a 
nossa humanidade, somos pecadores e 
ninguém pode dizer que não tem peca-
do. Temos que nos reconhecer pecadores. 

Toda doença deixa consequências e é isso que nos faz o pecado. Somos pecadores e de-
vemos saber perdoar. Somos muito disponíveis ao perdão quando se trata do pecado do 
outro, mas não é assim quando se trata de nós. Na Ave Maria lembramos de nós pecadores, 
mas não mencionamos o outro pecador.

Aos pés da cruz, Jesus nos deu Maria como Mãe e como é bom ter Maria como nossa 
Mãe!

9º dia – “Agora e na hora de nossa 
morte”- Pe. João Paulo F. Ielo

“Concluímos neste 2º domingo do  
Advento esta novena que nos prepara para 
a celebração de Nossa Senhora Imaculada.

Rezamos “agora e na hora da nossa 
morte.” A morte entra no mundo pela ten-
tação do diabo. Para todos os santos e san-
tas de Deus, a morte foi natural, não tendo 
fé a pessoa fica com medo da morte. É pre-
ciso que vivamos a esperança de uma vida 
nova. A morte é um caminho natural e nos 
permitimos ter medo porque pensamos 
que a felicidade está aqui. Lembremo-nos  
de Nossa Senhora, aos pés da cruz, em pé, com o coração doído ao ver o filho morto. Ela 
não fugiu, porque Ela é a Mãe da Esperança, que nos acolhe e nos ampara em todos os 
momentos de nossas muitas mortes. 

Peçamos à Virgem Maria que nos ajude no momento de nossa morte, que nos ensine a 
recorrer a seu filho Jesus, indicando o caminho para isso.

É importante que aprendamos a recorrer sempre a Maria, com respeito, pois mesmo que 
se destruam todos os ícones e imagens de Maria, mesmo assim Ela continua nos protegen-
do e nos socorrendo em todos os momentos de nossa vida. 

Somos Filhos de Maria!”

“Uma Igreja sem Maria, é um Orfanato, como diz Papa Francisco.
Foi com este pensamento, que nós Guaçuanos acordamos neste dia 08 de dezembro 

para festejar o dia de Nossa Padroeira, a Imaculada Conceição.
Com Alvorada Festiva, Oração das Laudes, do Terço, do Angelus, toda comunidade se 

reuniu às 18 horas no estacionamento do Supermercado Big Bom para a celebração da 
Missa solene.

Nesta santa Missa presidida por Padre João Paulo que nos disse na homilia “Esta cele-
bração da Virgem Imaculada é uma festa da Igreja, não é uma pura devoção.

Deus preservou Maria do perigo do pecado. Nossos primeiros pais desconfiaram de 
Deus, mas Maria confiou plenamente. Só pode se encher de Deus aquele que se esvazia 
de si mesmo, como fez Nossa Senhora. Deus age no coração dos simples, daqueles que se 
diminuem. Maria se põe no serviço generoso, não espera ninguém pedir, ela toma atitude. 
É assim que o devoto de Maria vive o Evangelho e o põe em prática.

Há muito tempo aqui em Mogi Guaçu já havia a devoção à Virgem Maria. Ela era chamada 
de Nossa Senhora da Conceição do Campo. Esta cidade tem tudo a ver com Nossa Senhora.

A fé deve cuidar de tudo, foi assim que muitos padres que por aqui passaram fizeram, 
cuidaram de todos indistintamente, filhos e filhas de Deus. A Igreja deve agir fazendo o bem 
e hoje celebramos a fé que aprendemos da Igreja.

Entremos na escola de Maria para aprender a confiar em Deus, fazer o bem, obedecer a 
Jesus. Que Nossa Senhora nos ajude a servir nossos irmãos, fazendo o que Jesus nos pedir 
e assim seremos felizes”.

Num gesto carinhoso a menina Helena coroou Nossa Senhora como Mãe e Rainha de 
nossa Paróquia e de toda nossa cidade.

Após este ato a assembleia saiu em procissão até a Praça do Recanto, em frente a Matriz 
para a Consagração de Mogi Guaçu à proteção de Nossa Senhora e a Benção.

Lurdinha

08 de Dezembro 
DIA DA IMACULADA
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Dia 22
Anna Emanuelly Mello Lima
Ana Beatriz Tenório Goulart
Gael Morais Barbosa 
Helena Cóvulo Bueno
Lucca Alves Freire
Luísa Aparecida Cabrero Magiolo
Lorenzo Cherini Januário
Maria Clara da Cunha Montandon

Dia 28
Murilo Henrique Adorno de Oliveira 
Melquides

Batizados em Dezembro

O desejo de estar com Deus é o que 
moveu toda a existência do Santo deste 
mês, santidade pessoal e o modo de 
compreender e viver a Igreja. Extasiado 
diante do amor infinito de Deus rezava;- 
Deus meu, não o intelecto, mas Deus... 
Deus em Tudo e Sempre. Vicente Pallotti 
nasceu em Roma, dia 21 de abril de 1795, 
numa família de classe média. Com sua 
mãe aprendeu a amar os irmãos mais 
pobres, crescendo generoso e bondoso. 
Nos estudos mostrava grande esforço 
e dedicação e nas orações mostrava 
devoção extremada ao Espírito Santo. 
Às vezes sua generosidade preocupava, 
pois geralmente no inverno, voltava 
para casa sem os sapatos e o casaco. 
Pallotti admirava Francisco de Assis, 
pensou em ser capuchinho, mas não 
foi possível devido sua frágil saúde. 
Em 1818, se consagrou sacerdote 
pela diocese de Roma, onde ocupou 
cargos importantes na hierarquia da 
Igreja. Muito culto obteve o doutorado 
em Filosofia e Teologia. Mas foi a sua 
atuação em obras sociais e religiosas 
que lhe trouxe a santidade. Teve uma 
vida de profunda espiritualidade, 
jamais se afastando das atividades 
apostólicas. É fruto do seu trabalho a 
importância que o Concílio Vaticano 

II, cento e trinta anos após sua morte, 
decretou para o apostolado dos leigos, 
dando espaço para o trabalho deles 
junto às comunidades cristãs. Vicente 
defendia que todo cristão leigo, 
através do sacramento do batismo, 
tem o legítimo direito assim como a 
obrigação de trabalhar pela pregação 
da fé católica, da mesma forma que os 
sacerdotes. Esta ação de apostolado 
que os novos tempos exigiria de todos 
os católicos, foi sem dúvida seu carisma 
de inspiração visionária. Fundou a Obra 
do Apostolado Católico, que envolvia e 
preparava os leigos para promoverem 
as suas associações evangelizadoras e 
de caridade, orientados pelos religiosos 
das duas Congregações criadas por 
ele para esta finalidade, a dos Padres 
Palotinos e das Irmãs Palotinas.  Vicente 
Pallotti morreu em Roma, no dia 22 
de janeiro 1850, aos cinqüenta e cinco 
anos de idade. De saúde frágil, doou 
naquele inverno seu casaco a um pobre, 
adquirindo a doença que o vitimou. 
Assim sendo não pôde ver as duas 
famílias religiosas serem aprovadas pelo 
Vaticano.   Em 1904, foram reconhecidas 
pela Santa Sé, motivando o pedido 
de sua canonização. O papa Pio XI o 
beatificou reconhecendo sua atuação 
de inspirado e “verdadeiro operário 
das missões”. Em 1963, as suas ideias 
e carisma espiritual foi plenamente 
reconhecido pelo papa João XXIII que 
proclamou Vicente Pallotti, Santo. É 
oportunidade de nós  que temos  a 
graça de contar com dois sacerdotes 
em nossa paróquia, da IMACULADA, 
sempre  atentos sobre a necessidade 
urgente de  reavivar a fé e de reascender 
a caridade entre os católicos para 
anunciar a todos os homens e mulheres 
a boa notícia da salvação,  rever nossas 
atitudes de acolhimento e serviço  
tomando consciência do SER  IGREJA. 

Maria Angela Vedovello                                            

São Vicente Pallotti - 22 de JaneiroNatureza Violada
A paz e o amor se abraçam
E a natureza nasceu.
Coisas lindas se criaram
Que o homem já se esqueceu.

Os rios, as cachoeiras,
Fauna e flora, exuberantes,
As montanhas altaneiras
Com seus vales verdejantes.

Tal beleza é violada
Com o mais vivo furor;
Florestas são devastadas 
Pelo homem sem amor.

Cegos por tanta ganância
Só querem enriquecer.
Com atos de intolerância
Se esquecem do bem viver.

Para esses insensatos
Que a ainda não enxergaram 
Que a proeza de seus atos
Tantos males já causaram.

Animais já sem espaço
Perdem as suas moradas

Anuncie 
Aqui

E as árvores sem regaço,
Nem abrigam as ninhadas.

Tudo isso sem contar 
Com rios e ar, poluídos
E ainda vem se gabar
Dos corações destruídos.

Mas resta uma esperança
Aos homens que tem amor,
Que rezam com confiança
No combate ao desamor.

Só DEUS PAI pode mudar
Coração enegrecido,
Fazendo assim despertar 
Um amor adormecido.

Se este amor foi despertado 
Tudo vai se ressurgindo:
Um homem modificado 
E a nova aurora sorrindo.

Maria Aparecida Fernandes Ramos
Membro do Apostolado da Oração 

Nossos agradecimentos a todos que colaboraram na compra do cupom do 
sorteio do Fiat Mobi 0Km, em prol da reforma da Igreja Matriz, Paróquia Imaculada 
Conceição, que foi realizado no dia 21/12/2019 pela Loteria Federal (Primeiro Prêmio) 
o ganhador foi F.C. M. com o cupom de nº 11.332.

     Assim daremos continuidade à reforma que entra agora na fase de acabamento 
externo.

     Que Nossa Senhora da Imaculada Conceição abençoe a todos pela ajuda na 
realização desta obra em prol de nossa padroeira.

Conselho Econômico

Ação em Prol da Reforma da Igreja Matriz
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