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16/02 

VI Dom. Tempo 

Comum

Is 49,3.5-6

Sl 39

1 Cor 1,1-3

Jo 1,29-34

1º Sáb 19h – Missa e bênção das Velas na Matriz 
  19h30 – Encontro com as Famílias – Salão Paroquial
02 Dom APRESENTAÇÃO DO SENHOR – Nª. Sª. DAS 
  CANDEIAS
  19h – Missa e Bênção das Velas na Matriz 
03 Seg São Bras
  16h – Missa e Benção da Garganta na Capela 
  Nª. Sª. Aparecida
04 Ter 19h30 – Semana de Formação para Catequistas – 
  Paróq. Rosário
05 Qua  19h30 – Semana de Formação para Catequistas –  
  Paróq. Rosário
06 Qui 19h30 – Semana de Formação para Catequistas –  
  Paróq. Rosário
08 Sáb 19h – Missa em louvor a Nossa Senhora na Matriz 
09 Dom V Dom. Tempo Comum
  9h30 – Missa e Benção das Mochilas, Início da 
  Catequese 
11 Ter Nossa Senhora de Lourdes
  14h – Visita na Santa Casa
  16h – Missa na Santa Casa
  19h – CPP 
13 Qui 19h30 – Reunião com Equipe Central de Liturgia
16 Dom VI Dom. Tempo Comum
17 Seg 19h30 – Preparação para o Batismo – Salão 
  Paroquial 
18 Ter 19h30 – Preparação para o Batismo – Salão 
  Paroquial 
19 Qua Reunião com Padres da Provincia RP1
20 Qui 19h30 – Encontro de Formação da CF 2020 na  
  Paróq. Nª. Sª. Fátima
  20h – Encontro com Hostiários, Cantores, Ministros,  
  Leitores e Hostiários
21 Sex 13h30 – Reunião com as Consagradas
  16h – Reunião com o Conselho Econômico
22 Sab 19h – Missa da Família na Matriz 
23 Dom VII Dom. Tempo Comum
  Batizados
26 Qua QUARTA FEIRA DE CINZAS – Dia de Jejum e 
  Abstinência
  15h – Missa na Matriz
  19h30 – Missa na Matriz e Capela Nª. Sª. Aparecida
27 Qui Manhã de Espiritualidade do Clero por Forania
28 Sex 5h30 – Celebração da Penitência na Matriz 
29 Sáb 9h – Encontro com Pais dos Catequizandos – Salão  

Acontece em Fevereiro Padre Sebastião

Querido Pe. Sebastião, com as bênçãos de Deus e a ajuda de Nossa Senhora no 
dia 20 de janeiro o Senhor completou 38 anos de vida sacerdotal.

Nós do grupo do Terço dos Homens e toda Comunidade Paroquial Imaculada 
Conceição estamos felizes juntamente com o Senhor nesta caminhada de amor, 
fé e dedicação.

No dia 20 as 19h30 participamos da missa em ação de graças onde o senhor 
celebrou com todo amor e carinho.

Na homilia o Pe. Sebastião disse que “Ser padre é servir a Deus e a Comunidade 
com amor total”.

O grupo Terço dos Homens teve a grande alegria de participar nesta santa missa, 
preparando a liturgia e o grande coral com músicas apropriadas para a celebração.

Pe. Sebastião, agradecemos e rezemos ao nosso bom Deus, a Nossa Senhora 
Imaculada Conceição e São Sebastião para que os abençoe dê forças e muita 
saúde para continuar a missão que foi con� ada.

Jesus acolhe e acolhe aqueles que darão seguimento à sua missão.
Padre receba do Grupo Terço dos Homens e de toda Comunidade Paroquial o 

nosso abraço fraterno.

João Cezaroni

SEDE MISERICORDIOSOS!

Liturgia do Mês de Fevereiro
02/02 

Apresentação do 

Senhor

Is 60,1-6

Sl 71

Ef 3,2-3.5-6

Mt 2,1-12

09/02 

V Dom. Tempo 

Comum

Is 42, 1-4.6-7

Sl 28

At 10,34-38

Mt 3,13-17

23/02 

VII Dom. Tempo 

Comum

Lv 19,1-2.17-18

Sl 102

1 Cor 3,16-23

Mt 5,38-48
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Nunca Mais!

dores de deficiência dentre os massa-
crados nos campos de concentração 
era a perigosa qualificação de que 
esses eram os “inferiores” e que deviam 
dar lugar a uma raça pura e sem defei-
to; esse argumento, que não combina 
com o cristianismo, é muito semelhan-
te ao de Herodes que, se sentindo ame-
açado, mandou matar as crianças inde-
fesas pensando matar Jesus. E o que 
mais me causa espanto é quando escu-
to algumas pessoas justificando esse 
tipo de pensamento, e achando que 
alguns são superiores aos demais. O 
Evangelho ensina justamente o contrá-
rio, pois Jesus afirma que “quem quiser 
ser grande, seja o servidor, o menor, o 
que serve aos outros.” Estranho que 
alguns irmãos nossos se julguem 
melhor, acima dos outros, não aceitam 
pensamentos divergentes, chegam a 
se separar e fechar em grupos religio-
sos para não se misturarem com o 
“povão”... Isso me cheira certo nazismo. 
Pode ser julgamento meu, mas 
enquanto não derrubarmos os muros 
de isolamento, enquanto não abrirmos 
portas de diálogo e entendimento, não 
seremos a Igreja que nasce do lado 
aberto de Jesus; enquanto não vencer-
mos o novo farisaísmo travestido em 
práticas religiosas desprovidas de 
misericórdia, enquanto não acolher-
mos os pobres que nos procuram, 
enquanto não vencermos o mal pela 
prática do bem não seremos presença 
viva do Servo de Iahweh que carrega 
sobre si os pecados da humanidade e 
nos chama a fazer o mesmo.

 Holocaustos, nunca mais! 

 
Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Em janeiro passado celebramos os 
setenta e cinco anos da libertação dos 
prisioneiros do campo de concentra-
ção de Auschwitz, na Polônia, ocasião 
propícia para refletirmos sobre as 
diversas barbaridades a que são sub-
metidos os seres humanos pelos pró-
prios semelhantes aos quais foi dada a 
responsabilidade de proteger e defen-
der.  Quantas crueldades encerradas 
dentro daquele ambiente sustentadas 
pelo silêncio, medo, omissão, interes-
ses e loucura de pessoas movidas por 
desejos destemperados e desequilibra-
dos alimentados por ódio e ressenti-
mento.

 Os campos de extermínio, ou cam-
pos de concentração funcionaram 
durante a segunda guerra como um 
depósito de pessoas condenadas sem 
culpa aparente, somente pelo fato de 
serem judeus. Milhões de pessoas per-
deram a vida por decisão de um dita-
dor malévolo e seus sanguinários com-
panheiros que se divertiam com o 
sofrimento de pessoas que nunca lhes 
fizeram qualquer mal. Até hoje as pare-
des de Auschwitz parecem chorar; o 
céu sempre cinzento não deixa de lem-
brar quantos gritos sofridos de mães, 
pais, crianças e idosos condenados só 
pelo fato de serem judeus, como Jesus. 
E o pior, é que ainda hoje esses senti-
mentos doentios ainda encontram 
abrigo em pessoas que parecem não 
sentir as dores e sofrimentos de seus 
semelhantes.

 “Nunca mais holocaustos”, pedia o 
Papa; nunca mais holocaustos de refu-
giados que buscam viver com dignida-
de e vencer a fome; nunca mais holo-
caustos proporcionados por ódio, 
inimizades ou ressentimentos; nunca 
mais ditaduras movidas por ideologias 
que enganam os pobres e os  
massacram; nunca mais mortes antes 
do tempo. Nunca mais a guerra!

 Um sentimento desastroso que jus-
tificava matar judeus, ciganos e porta-

Dia 19
Christilaury Theresa Joseph 

Dia 26
Benício Rosa Barbosa
Davi Miguel Vicente Magioli
Maria Clara Moraes da Silva
Matteo Baeza Mendoza

Batizados em Janeiro

Estamos em tempo de férias, embora 
alguns já voltando ao trabalho e à 
atividade corriqueira. Conseguimos 
descansar, não simplesmente esquecer 
os problemas ou desligar-nos do 
trabalho, mas adquirimos intuições, 
despertamos para a vida interior e nos 
conectamos com Deus através de nossa 
verdadeira identidade?

Os antigos contrapunham o ócio ao 
negócio, considerando o primeiro a 
atividade humana mais plena por ser 
reflexiva e levar ao centramento da 
pessoa. Domenico de Massi insiste que 
o ócio tem uma atividade civilizatória 
fundamental, pois é lúdico e criativo e 
será o setor cultural que mais crescerá 
no futuro.

De veras, é, no descanso simples 
e despretensioso, que voltamos 
a ser crianças, a desvencilhar-nos 
das armadilhas das funções e do 
status que muitas vezes impedem o 
autoconhecimento. Huizinga, grande 
humanista e historiador cultural, 
ensinava que a dimensão lúdica que 
nos leva a brincar e inventar nos previne 
e liberta das alienações e do stress 
compulsivo da nossa sociedade atual.

Estar de férias é folgar e recuperar a 
liberdade de fazer ou não fazer, é dispor 

de tempo para ser, para investir mais 
em si mesmo e nos relacionamentos 
significativos que temos, visando a uma 
comunicação profunda, existencial, 
e amorosa com aquelas pessoas que 
fazem parte de nossa vida.

Quando Deus descansa, depois de 
ter concluído a criação, nos dá uma 
relevante lição sobre a pessoa humana, 
chamada também ao descanso que 
nos liga com o mistério e a alegria do 
viver, renovando e restaurando não só 
forças físicas, mas fazendo-nos crescer 
na visão contemplativa de quem somos 
e para que estamos no mundo. Para o 
cristão, parar e reencontrar-se não é 
passatempo ou mera diversão, mas 
uma necessidade premente, espiritual 
e corporal, que nos dignifica e eleva 
mergulhando mais em nós mesmos e 
abrindo-nos para os outros.

O descanso nos torna divinos e 
humanos, nos devolve a paixão pela 
vida, nos descondiciona e nos permite 
recuperar a leveza, ternura e a gentileza 
com que devemos assumir a nossa 
missão no mundo. Deus seja louvado!

Dom Roberto Francisco Ferreria Paz
Bispo de Campos (RJ)

Por um descanso prazeroso e criativo

Anuncie 
Aqui

Anuncie 
Aqui

11/01
Rodolfo Luiz dos Santos e 
Marli de Andrade Oliveira

Casamento em Janeiro



3Mundo Melhor

Paróquia Imaculada Conceição // FEVEREIRO 2020

BOB LOC
EMPILHADEIRAS

LOCAÇÕES E VENDAS

RUA JURUNAS - Nº 540 - JD IGAÇABA - MOGI-GUAÇU / SP
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Trav. Tristão Ferreira dos Santos, 26 - Centro
Fones: (19) 3831.5522 / (19) 9 8877.1906
www.universocatolico.webnode.com.br

“MÃES QUE ORAM”

Terço dos Homens
Notícias da Paróquia

Missa da família

Tivemos a alegria de receber muitos casais aniversariantes este mês na missa da 
família, a imagem peregrina foi sorteada para o casal Karoly e Alessandra e ouvimos a 
mensagem:

No amor, é justamente onde somos chamados a crescer em nossa família. Não há 
graça maior que testemunhar o amor . O matrimônio possui dois fins a partir do amor : 

• O auxílio que o casal deve ser um ao outro, isto é, o dom de si de um para com o outro, 
com união e cooperação mútua em todas as coisas na vida.

• A procriação e educação dos filhos. 
Quer participar? Todo quarto sábado do mês às 19h.

Geneci Pedrini

De uma família de cinco irmãos, totalizando sete pessoas com meu pai e minha mãe, 
sempre fomos educados e criados na doutrina da Igreja Católica, desde pequeno meus 
pais nos levavam a missa, encontros e reuniões, fui me habituando e acostumando neste 
ambiente.

A oração faz parte da minha vida, encontro nas missas e no terço palavras para seguir 
em frente com fé. Deus nos mostra o melhor caminho para seguir, nada é fácil, a constan-
te oração nos fortalece.

Hoje tenho fé e o hábito de rezar, em todas minhas viagens, rezo o terço, peço pela 
proteção da minha esposa, filhos, genro, nora, netos, meus pais, meus irmãos e amigos e 
para todos que precisam de orações.

Na minha fé, mesmo passando por dificuldades, Deus sempre nos ajudou e tudo que 
temos, devemos a Ele, e por isto que sou Católico, freqüento as missas, ajudo as pessoas, 
faço parte do Terço dos Homens, que além de acompanhar meu pai, que é um exemplo 
pra mim e para muitas pessoas. Então viva Jesus Cristo e o Terço dos Homens.

João Batista Filho

Mais um ano se passou e queremos agradecer a todos os Dizimistas por sua fiel con-
tribuição e que Deus os abençoe, e também parabenizamos a dizimista Olga Vanzela 
Bulgarelli, que foi a contemplada com uma pequena e singela lembrança que todos os 
meses sorteamos para os dizimistas aniversariantes.

Todo 3º Domingo, sorteamos uma imagem para o Aniversariante, na missa das 19h, 
participe.    

Fátima

Pastoral do Dízimo

Neste mês de janeiro, após um pequeno recesso, os encontros voltaram a se realizar no 
dia 11. Todas as mães orantes, estão sendo convidadas a refletirem sobre o Evangelho de 
São Mateus. Pois, além do Terço, há também momentos de reflexão e oração profundos!!! 
Que, somente com o exemplo e a inspiração de Nossa Mãe Maria, podemos nos fortalecer 
para superar todas as adversidades que a vida nos apresenta.

A oração de uma mãe por seu filho, chega até o coração  de Nosso Pai, principalmente 
quando conta com a intercessão de Maria.

Mães de nossa Paróquia, aceitem o convite de Nossa Senhora de La Salete, Padroeira 
do movimento e venham rezar conosco!!!!

Ouçam  também o Programa “Angelus com as mães que oram”, toda segunda-feira, às 
18h, apresentado na rádio Mundo Melhor FM 87,9. 

Equipe “Mães que oram”
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03/02 - Cecília Bonini Anunciato
04/02 - Helena S. B. de Melo
05/02 - Davi Borges L. da Silva
06/02 - Maria E. S. Guimarães 
07/02 - Vinícius Sossai Acci Ramos

08/02 - Luís Otávio M. Cola
09/02 - Gabriel I. S. da Silva
11/02 - Lara B. de Souza
12/02 - Matheus T. Borba
21/02 - Arthur de O. Mello

22/02 - Otávio Tibúrcio Dias
22/02 - José Francisco Felipe
23/02 - Felipe Fortes Brandão
25/02 - Giovani de Siqueira Campos
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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

 Ensinar seu filho a ter fé pode ajudá-lo a 
ser mais feliz e bondoso

Pesquisas mostram o quão bem a 
espiritualidade faz para o desenvolvimento 
das crianças

Segundo uma pesquisa realizada na 
Universidade da Colúmbia Britânica, no 
Canadá, e publicada no Journal of Happiness 
Studies, ensino religioso faz com que a crianças 
sejam mais felizes por entender o significado 
de suas vidas.

Para chegar nesta conclusão foram ouvidas 
320 crianças de quatro escolas públicas e de 
duas escolas religiosas. A pesquisa abordou 
temas como religiosidade, espiritualidade, 
felicidade e temperamento até que concluíram 
que as crianças mais espiritualizadas eram mais 
felizes e expressavam mais atos de bondade.

Outra pesquisa, desta vez liderada pela 
psicóloga norte-americana Lisa Miller, 
professora da Universidade Colúmbia (EUA), 
mostra outros benefícios que a fé traz para os 
pequenos:

40% menos chance de usar drogas,
60% menos possibilidade de se tornar 

adolescentes depressivos,
80% menos propensos a ter relações sexuais 

perigosas ou desprotegidas, e maior incidência 
de desenvolver características que remetem ao 
sucesso.

A pesquisa de Miller resultou em um livro 
onde ela prova que espiritualidade contribui 
positivamente para a saúde mental e física de 
uma criança.

FIQUE POR DENTRO

A Bíblia já alerta aos pais a importância de 
ensinar seus filhos o caminho em que devem 
andar (Pv 22,6), alertando que cabe aos pais 
passarem a fé aos pequenos como lemos em 
Dt 6,6-7 que diz: “Que todas estas palavras 
que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. 
Ensine-as com persistência a seus filhos”.

Agora a ciência mostra que essa orientação 
na fase infantil ajuda os pequenos a se tornarem 
pessoas melhores quando crescerem.

John Bartkowski, professor de sociologia 
da Universidade do Mississippi, coordenou 
uma equipe que entrevistou pais e professores 
de mais de 16 mil crianças, analisando 
questões como autocontrole, quantas vezes 
elas demonstravam mau comportamento e 
tristeza; o quanto eles respeitam e conseguem 
trabalhar em harmonia com os demais.

Os pesquisadores avaliaram a frequência 
com que os pais das crianças a levavam 
para reuniões religiosas e falavam sobre 
espiritualidade para chegarem à conclusão 
de que: as crianças cujos pais participam 
regularmente de reuniões religiosas e 
conversavam frequentemente com seus 
filhos sobre religião demonstravam mais 
autocontrole, melhores habilidades sociais 
e mais facilidade de aprendizagem que as 
crianças com pais não-religiosos.

Pesquisa:  Selma

Neste ano vamos comemorar com grande 
alegria o centenário de canonização de Santa 
Margarida Maria Alacoque que foi em 13 de 
maio de 1920.

Desde tenra idade apresentou horror ao 
pecado e sem saber sentiu impelida a dizer:

“Meu Deus, vos consagro minha pureza 
e consagro voto de perpétua castidade”. E 
acrescentou: “fiz isso entre as duas elevações da 
missa, mesmo que não compreendesse o que 
fazia, nem o significado de voto de castidade”. 
A partir daí apresenta grande docilidade à ação 
do Espírito Santo, que a caracterizou ao longo 
de sua vida. 

Desde muito cedo também apresentou 
devoção a Nossa Senhora, a rainha das virgens.

Seguiu persistente em orações e penitências 
até fazer os votos perpétuos de entrega como 
esposa do Senhor. 

Certa vez, diante do Santíssimo Sacramento, 
Jesus lhe disse: 

“O Meu Divino Coração está abrasado de 
amor para com os homens, e em particular 
para contigo. Contêm a graça santificante e 
as graças salutares indispensáveis para afastá-
los do abismo da perdição. Eu te escolhi qual 
abismo de indignidade e ignorância para a 
realização desse grande designio, para que 
tudo seja feito por mim.”

Aí Santa Margarida entrega-lhe o seu 
coração e Ele o colocou em seu adorável 
coração. Depois tirou-o de lá e o recolocou no 
lugar de onde tinha tirado dizendo a santa: ”Eis 

Rede Mundial de Oração do Papa
Santa Margarida Maria Alacoque

aqui minha dileta esposa, um precioso penhor 
do meu amor, que no teu peito encerra uma 
pequenina centelha das mais vivas chamas 
dele. Para te servir de coração e te consumir até 
o último momento...”

É constituída “Díscipula do Sagrado 
Coração de Jesus”. O Senhor pede-lhe que 
comungue com a maior frequência possível e 
particularmente nas primeiras sextas-feiras.

Em favor de seus devotos, deixa a Santa 
Margarida as doze promessas do Sagrado 
Coração de Jesus:

1ª Promessa: “A minha bênção 
permanecerá sobre as casas em que se achar 
exposta e venerada a imagem de Meu Sagrado 
Coração”;

2ª Promessa: “Eu darei aos devotos de 
Meu Coração todas as graças necessárias a seu 
estado”;

3ª Promessa:  “Estabelecerei e conservarei a 
paz em suas famílias”;

4ª Promessa: “Eu os consolarei em todas as 
suas aflições”;

5ª Promessa:  “Serei refúgio seguro na vida 
e principalmente na hora da morte”;

6ª Promessa: “Lançarei bênçãos 
abundantes sobre os seus trabalhos e 
empreendimentos”;

7ª Promessa: “Os pecadores encontrarão, 
em meu Coração, fonte inesgotável de 
misericórdias”;

8ª Promessa: “As almas tíbias tornar-se-ão 
fervorosas pela prática dessa devoção”;

9ª Promessa: “As almas fervorosas subirão, 
em pouco tempo, a uma alta perfeição”;

10ª Promessa: “Darei aos sacerdotes que 
praticarem especialmente essa devoção o 
poder de tocar os corações mais endurecidos”;

11ª Promessa: “As pessoas que 
propagarem esta devoção terão o seu nome 
inscrito para sempre no Meu Coração”;

12ª Promessa: “A todos os que 
comunguem, nas primeiras sextas-feiras de 
nove meses consecutivos, darei a graça da 
perseverança final e da salvação eterna”.

 
A devoção ao Sagrado Coração de Jesus 

não consiste só na oração, mas é uma devoção 
de perfeita imitação. 

Que Santa Margarida Maria nos alcance do 
Coração de Jesus a graça de conhecê-Lo, amá-
Lo e servi-Lo com maior fervor e fidelidade.

 Avisos:
• 07/02/2020 – 13h30 - Primeira Sexta-Feira 

do mês reunião na secretaria da paróquia
• 20/02/2020 – 15h - Oração das Mil 

Misericórdias na Matriz.
Rosangela Bernardi Sinico
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Anuncie 
Aqui

Neste período que a santa IGREJA vive 
na Liturgia o Tempo Comum é oportuno 
vivenciarmos o que já foi proclamado. A 
Igreja “apresenta todo o mistério de Cristo  
durante o ciclo do ano , desde a Encarnação 
e o Natal até a Ascensão, até o Pentecostes 
e até  a expectativa da feliz esperança e do 
retorno do Senhor”.  Celebrando a memória 
dos santos, a Igreja manifesta que está 
unida à Liturgia Celeste; glorifica a Cristo 
por ter realizado sua salvação em seus 
membros glorificados. O exemplo deles a 
estimula em seu caminho para o PAI.  Esta é 
a razão do Mundo  Melhor continuar com a 
VIDA DOS  SANTOS.

Santa Coleta nasceu na França no 
ano de 1381. Tendo falecido os pais, 
distribuiu todos os seus bens aos pobres e, 
revestida do hábito da Ordem Franciscana 
viveu por algum tempo como reclusa. 
Recebida, finalmente, pelas Clarissas com 
a autorização do Sumo Pontífice, reformou, 
na primitiva forma de vida franciscana, 
muitos mosteiros e conventos inculcando, 
sobretudo a prática da pobreza e da 
oração. Morreu aos 6 de março do ano de 
1447.  A educação e o convívio religioso 
ali recebidos influenciaram muito na 
espiritualidade de Coleta, que nunca 
mais se afastou da religião e contribuiu 
vigorosamente para a construção e 

afirmação da Igreja Católica. Neste período 
teve uma visão de Cristo que lhe deu a 
incumbência  de reformar as Clarissas. No 
início, resistiu em cumprir a missão que tão 
claramente lhe foi dada. Mas, depois de ficar 
muda e cega por alguns dias, entendeu 
que era um sinal pela sua desobediência, e 
aconselhada pelo seu diretor espiritual, se 
apresentou ao papa Bento XIII, e lhe expôs 
a vontade de Deus. Coleta foi admitida e 
consagrada pelo Papa com o hábito e a 
professou na Ordem primeira de Santa 
Clara. Em seguida a nomeou superiora 
geral de todos os conventos que fundasse 
ou reformasse e confiou a ela a reforma 
das três ordens religiosas em todos os 
mosteiros de Clarissas da França, hoje 
conhecidas como irmãs Claras Coletinas 
e o dos Irmãos Menores de São Francisco. 
Em 1410, inaugurou o seu primeiro 
mosteiro reformado, seguido depois 
de outros dezesseis. Também reformou 
sete masculinos. Sua ação reformadora 
logo ultrapassou a França, chegando na 
Espanha, Bélgica e Itália. Juntamente 
com são Vicente Ferrer, Coleta lutou para 
acabar com o cisma do Ocidente, que 
culminou com a eleição simultânea de três 
papas. Entretanto, seu principal trabalho, 
além da prática da caridade para com os 
doentes e pobres, foi trazer de volta para 
os conventos e mosteiros, o espírito de 
pobreza implantado por São Francisco de 
Assis, dois séculos antes. Vários registros 
foram encontrados, narrando os prodígios 
que realizava, ainda em vida. Depois 
seu culto se intensificou com inúmeras 
graças por sua intercessão Santa Coleta 
foi canonizada pelo Papa Pio VII em 07 de 
fevereiro de 1807, que indicou o dia de sua 
morte para as homenagens. Os séculos se 
passaram e até o despontar do terceiro 
milênio, os mais de cento e quarenta 
mosteiros das Coletinas sempre estiveram 
ativos na maior parte da Europa, como 
também na América, Ásia e África, onde 
estão presentes. Segundo João 21,15 ‘‘NÃO 
BASTA A PROVA DE FÉ; MAIOR E DEFINITIVA 
É A PROVA DE AMOR!’’

Maria Angela Vedovello                                            

Santa Coleta - 07 de FevereiroCampanha da Fraternidade 2020

Anuncie 
Aqui

Tema: “Fraternidade e vida: dom e compromisso”.
 Lema: “Viu, sentiu compaixão e cuidou dele”.
 Somos convidados a refletir sobre o significado mais profundo da vida e em suas 

diversas dimensões: pessoal, comunitária, social e ecológica.
 O cartaz da campanha destaca a imagem de Santa Dulce dos Pobres, uma das 

mais representativas e impactantes personificações da caridade cristã levada à 
prática em nosso país. 

 Mulher frágil no corpo, mas uma fortaleza peregrinante pelas terras de São 
Salvador da Bahia de todos os Santos.

 Santa Dulce dos Pobres é testemunho irrefutável de que a vida é dom e 
compromisso.

 E Santa Dulce que intercede por nós no céu.
Conceição Lealdini Avancini 
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