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15/03

III Dom. da 

Quaresma

Ex 17,3-7

Sl 94

Rm 5,1-2.5-8

Jo 4,5-42

1º Dom I Dom. da Quaresma
  9h30 – Rito da Bíblia (Catequese) 
02 Seg 19h30 – Encontro com Catequista
03 Ter 9h,15h e 19h30 – Con� ssões na Paróq. São   
  Judas
05 Qui 15h e 19h30 – Con� ssões Comunitárias na   
  Paróq. São José (Estiva Gerbi)
  19h30 – Encontro com Pastoral Familiar
06 Sex 5h30 – Penitência e Missa na Matriz 
  19h30 – Via Sacra no Parque Real 
07 Sáb 19h30 – Encontro com as Famílias - SL Paroquial
08 Dom II Dom. da Quaresma
  9h30 – Rito do Sinal da Cruz 
  19h – Missa em louvor a Nossa Senhora na   
  Matriz 
10 Ter Reunião com o Clero
  15h e 19h30 – Con� ssões Com. Paróquia   
  Imaculada 
12 Qui 9h e 19h30 – Con� ssões Com. Paróquia Santo  
  Antônio
13 Sex 5h30 – Penitência na Matriz 
  15h e 19h30 – Con� ssões Comunitárias na   
  Paróquia Rosário 
14 Sáb Festa do Sorvete da Catequese
15 Dom  III Dom. da Quaresma 
16 Seg 19h30 – Preparação para o Batismo no Salão  
  Paroquial 
17 Ter 15h e 19h30 – Con� ssões Comunitárias na   
  Paróq. Santa Edwiges 
  19h30 – Preparação para o Batismo no Salão 
  Paroquial 
19 Qui SÃO JOSÉ
20 Sex 5h30 – Penitência na Matriz 
  15h e 19h30 – Con� ssões Comunitárias na   
  Paróquia S. Pedro
  24 HORAS COM O SENHOR na Paróquia S. J.   
  Operário 
21  Seg  24 HORAS COM O SENHOR na Paróquia S. J.   
  Operário
22 Dom IV Dom. da Quaresma
24 Ter 15h e 19h30 – Con� ssão Comunitária São José  
  Operário
25 Qua Anunciação do Senhor
26 Qui 15h e 19h30 – Con� ssões Com. Paróquia N. S. Luz
27 Sex 5h30 - Penitência na Matriz 
  8h – Oração das Laudes na Paróq. Santa Terezinha 
  9h,19h30 – Con� ssões na Paróquia Santa Tereza 
28 Sáb 19h – Missa da Família na Matriz 
29 Dom V Dom. da Quaresma

Acontece em Março QUARTA-FEIRA DE CINZAS

Celebramos a quarta-feira de cinzas às 15h e às 19h30 na Igreja Matriz e às 19h30 
na Capela Nossa Senhora Aparecida.

É o início da Quaresma, tempo de conversão.
Na missa das 19h30, na Matriz, Padre João Paulo disse em sua homilia “este é 

um tempo para orientar a nossa vida para saber onde queremos chegar, celebrar a 
quaresma como um tempo de graça.

Rasgai o Coração e não as vestes. Se queremos mudar é preciso que nos 
orientemos para  Deus, a mudança começa dentro de nós, de dentro para fora.

Deixai vos reconciliar. Tempo de quaresma, tempo de voltar para Deus que é 
manso, bondoso e misericordioso.

Deus vê o nosso coração, conhece a nossa sinceridade. Não é preciso ostentar o 
que fazemos, jejum, penitencia. Se o  jejum que fazemos não  nos leva à prática da 
caridade, não terá efeito algum, de nada vale.

A Campanha da Fraternidade deste ano nos leva à prática da caridade: viu, sentiu 
compaixão, cuidou dele. Não podemos fazer uma caminhada quaresmal que nos 
leva a uma mudança super� cial, mas assumir a vida em Cristo.

As cinzas colocadas em nossas cabeças signi� cam viver uma vida nova, com 
atitudes novas. A conversão nossa não depende da mudança dos outros, talvez a 
mudança do outros dependa da nossa.

Que a Quaresma seja para nós um tempo de silencio para a escuta de nosso 
Deus.”

Lurdinha

Liturgia do Mês de Março
1º/03 

I Dom. da 

Quaresma

Gn 2,7-9;3,1-7

Sl 50

Rm 5,12-19

Mt 4,1-11

08/03 

II Dom. da 

Quaresma

Gn 12,1-4

Sl 32

2 Tm 1,8-10

Mt 17,1-9

22/03 

IV Dom. da 

Quaresma

1 Sm 16,1.6-7.10-

13

Sl 22

Ef 5,8-14

Jo 9,1-41

29/03 

V Dom. da 

Quaresma

Ez 37,12-14

Sl 129

Rm 8,8-11

Jo 11,1-45
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A compaixão

co? Quantos muros em países ricos 
para barrar o acesso de migrantes, ou 
muros que alimentam discórdia e ini-
mizade como os altos muros que cer-
cam a Palestina?

A compaixão é mais do que um 
pequeno remorso ou um estéril “que 
dó!” A compaixão nos coloca no lugar 
daquele que sofre para tentar compre-
ender o sentimento que lhe castiga; 
sentir a dor que já se tornou compa-
nheira dos seus dias; sentir na pele a 
humilhação dos que não tem o mínimo 
ou perderam o que lhe restava. Ser 
compassivo como Jesus, como santa 
Dulce, ou madre Teresa que enfrenta-
ram com doçura o olhar severo dos que 
só sentiam “pena” e nada mais. Ser 
misericordiosos, compassivos com os 
que perderam o sentido e o desejo de 
viver e se entregaram ao triste mal do 
vício é acender a lâmpada da seriedade 
numa sociedade hipócrita que galga 
altos lucros com a venda de bebidas e 
outras drogas; ter compaixão com os 
idosos que cuidaram da família e agora 
não têm quem lhes cuide... 

Nesta Quaresma viveremos um 
grande momento para refletir sobre 
nosso caminho para a conversão. A 
Vida é Dom e missão. Não se pode viver 
de qualquer modo e muito menos 
podemos aceitar qualquer desrespeito 
para com a vida humana, a natureza e a 
criação. Nossa casa comum, também 
reclama da falta de compaixão, da 
dureza do coração movido pelo lucro 
avarento. Oração, jejum e esmola terão 
sentido se, de fato, indicarem caminho 
de vida nova, de partilha generosa e 
compaixão permanente com todos os 
nossos semelhantes.

Não basta olhar como o sacerdote e 
o levita, muito ocupados em preparar 
suas pregações, seus cultos. É preciso 
cuidar, com afeto e compaixão.

 
Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Dom Tomás Vaquero, que foi nosso 
Bispo por mais de duas décadas, por 
meio de quem fui crismado e ordenado 
padre, contava uma historinha simples 
e interessante:- “uma senhora idosa, ia 
todos os dias à missa, não perdia uma e, 
para cada missa, colocava em uma caixi-
nha um grão de milho, desses de pipoca. 
Dizia que apresentaria ao Senhor quan-
do no céu chegasse. Num dia, a sua 
comadre que também ia à missa, trope-
çou, caiu e ficou machucada. A senhora, 
então, aflita providenciou cuidados e 
socorro para a comadre caída. Chegou 
meio atrasada na missa. Quando ela 
morreu, colocaram dentro do seu caixão 
a sua caixinha com os grãos de milho. Ao 
chegar  diante do Pai Eterno ela apresen-
tou os milhos com as tantas missas que 
havia participado na terra. A sua surpre-
sa era que estava muito leve; parecia ter 
só um grãozinho lá dentro. Ela, meio sem 
graça, se apressou em dizer que a única 
vez que se atrasou para a missa, foi o dia 
em que acudiu a comadre que se machu-
cou. E o Pai eterno lhe respondeu que 
nesse dia, aquela missa lhe valeu por 
todas”.  

A historinha simples serve para ensi-
nar que se a eucaristia que celebramos, 
se não nos levar à pratica sincera da 
caridade, se não despertar em nós a 
compaixão, não nos valerá muito; não 
será frutuosa em nossa vida a eucaristia 
que não nos leve até a fraternidade. A 
compaixão não se reduz a um gesto 
frio de uma moedinha que se dá como 
esmola e que talvez não dê para com-
prar um pão. A compaixão nos leva a 
descer de nossos “cavalos”, colocar 
remédio nas feridas externas e internas 
dos que estão caídos e apresentá-los 
na hospedaria, a Casa do Senhor que 
acolhe a todos o seus filhos. 

Em nossos dias o sentimento da 
misericórdia, da bondade e da própria 
compaixão com os mais desprezados, 
parece fazer acender a ira nos que clas-
sificam as pessoas por sua situação 
econômica negando direito de viver a 
qualquer ser humano mal classificado 
na “pirâmide” social. Quantos naufrá-
gios assistimos no mar Mediterrâneo? 
Quantos deslizamentos em área de ris-

Anuncie 
Aqui

Anuncie 
Aqui

Notícias
03 DE FEVEREIRO DIA DE SÃO BRÁS

Celebramos São Brás, que segundo a tradição católica era um médico que sempre deu 
muito valor à parte espiritual. Mães aflitas recorrem à sua intercessão quando um filho 
engasga ou apresenta problemas de garganta, em virtude de ter curado uma criança que 
tinha uma espinha de peixe atravessada na garganta.

Neste dia a Missa foi celebrada na Capela Nossa Senhora Aparecida por Padre Edgar, 
que em sua homilia disse: “celebrar a memória de São Brás é pedir que por sua inter-
cessão nossas gargantas sejam abençoadas para que possamos proclamar as maravilhas 
de Deus em nossa vida. Que não calemos a nossa voz para falar de Jesus. Falemos de 
Jesus às pessoas e contemos o que Ele faz em nossa vida.”

Ao final da celebração foram abençoadas as gargantas para que elas sejam conser-
vadas sãs e perfeitas para falarmos corretamente  proclamando e cantando os louvores 
a Deus.

 Lurdinha

Semana de Formação de Catequistas

A nossa Diocese de S. João da Boa Vista sempre preocupada em atualizar e formar 
seus catequistas, todo ano realiza a Semana de Formação Catequética para todas as 
Paróquias. Realizou-se de 4 a 7 de fevereiro na Capela às 19h30, com os temas e seguintes 
palestrantes:

1) Metodologia, Teoria e Prática com Marta Zaramello, pedagoga e teóloga de Limeira;
2) Como preparar um encontro catequético com Pe. Ricardo A. C. da Silva 
3) Pe. Luís Fernando da Silva de excelente conteúdo. Todas as noites tinha a escala das 

acolhidas, sorteios e confraternização e entrosamento, muito bom mesmo!

Inês – Catequistas
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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

da Paróquia
O terço na Ermida dedicada à Mãe e 

Rainha Três Vezes Admirável de Schoen-
statt, na praça do Tiro de Guerra (TG), é 
uma iniciativa das mulheres da paróquia 
de Santo Antonio (Vila Paraíso), represen-
tada pela Teresa Cláudio, com total apoio 
da irmã Silvania Jorge, e consentimento 
dos padres Denilso e João Paulo. 

“Quem chega em Mogi Guaçu é recebi-
do por ela (Mãe e Rainha), e quem é devo-
to sente vontade de parar e rezar”, esta é 
a justificativa da Teresa Cláudio para a es-
colha do local para a oração.

Os objetivos da realização do terço 
são homenagear a Mãe e Rainha, dar-
lhe carinho, e mostrar que ela precisa ser 
amada.

Participam do terço todas as coorde-
nadoras e missionárias do Movimento 
Mãe Rainha, e seus familiares, mas todos 
os fiéis são convidados, e cada vez tem ido 
mais gente.

O próximo terço será realizado no dia 
das mães (10/05/2020) às 17h, na Ermida 
da praça do TG. Todos estão convidados!

“Eu sou de Nossa Senhora e Nossa Sen-
hora é minha”.    

Teresa Cláudio

Terço na Ermida da Mãe RainhaCelebração do início do Ano Catequético:

Aconteceu no dia 9 de fevereiro, a missa da Catequese, com a bênção das mochilas 
e dos catequizandos.

Pe. João Paulo os acolheu com muito carinho, sempre dando seus aconselhamentos.
Novas turmas foram formadas e catequistas conheceram seus novos catequizandos.
Que Deus encaminhe e ilumine a todos. Amém!

Inês 

Você já precisou ser internado alguma 
vez?

Faço esta pergunta pois, sabemos que 
muitas vezes os dias não são fáceis estan-
do lá.

Com essa experiência vi a importância 
de ir visitar e rezar com os irmãos doentes. 

O outro é Cristo. 
Deus fortaleça sempre essa missão e 

São Camilo de Lellis, rogai por nós. 
Luciana

Missa na Santa Casa

No dia 11/02 os jovens peregrinos, que vão para a Jornada Mundial da Juventude,em 
Lisboa em 2022, realizaram um rodízio de pizza e massas no “Bar do Tina” em Mogi Mirim. 
Foi uma noite maravilhosa, com muita comida boa, música ao vivo, e roleta de prêmios! 
Os jovens agradecem a todos que compareceram e ajudaram, que Deus os abençoe! 

Graziela

Jornada da Juventude

Terço dos Homens

Todas as aparições de Nossa Senhora, Ela mandou rezar o terço e propagar esta oração 
que iria mudar o mundo. Vimos acabar guerras, muros caíram, apesar do mundo ser in-
clinado para a guerra, a paz vem mantendo a tranqüilidade dos povos no mundo. Por isso 
que rezo o terço em família, na comunidade e também todas às segundas feira às 19h30 
na Matriz Imaculada Conceição, chamamos de Terço dos Homens, e isto já há 8 anos.

Já recebi muitas graças, uma delas são os meus 85 anos com saúde e ainda trabalhan-
do. Com meu testemunho e da minha esposa Maria Antonia toda a família foram para 
a Igreja, participam das Santas Missas todos os domingos e para minha alegria, já al-
gum tempo meu filho João Batista e meu neto Lucas participam comigo no Terço dos 
Homens, recebendo mais graças. Ver a terceira geração da minha família rezando juntos 
o terço é uma satisfação enorme e gratidão.

 Agradeço a Nossa Mãe Maria santíssima por todas as graças recebidas.
Obrigado querida Mãe Imaculada.

João Batista Filho
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03/03/2020 -  Almir R. dos S. Júnior
03/03/2020 - Heitor Papa Manara
03/03/2020 - Nathan Costa Barcelos 
08/03/2020 - Artur L. G. de Melo 
09/03/2020 - Gyovana Z. Tavares

12/03/2020 - Davi Mateus Savacini
16/03/2020 - Mariana Rocha
17/03/2020 - Caio P. Felisberto
17/03/2020 - Pedro Henrique
19/03/2020 - Eliza F. M. Monzoli
20/03/2020 - Guilherme Maciel

24/03/2020 - Tatiane de Paiva 
Carvalho (Catequista)
24/03/2020 - Júlie Gabriele 
Rodrigues Montani
28/03/2020 - Beatriz de Souza 
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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

Por que todas as quartas-feiras 
eram dias de jejum para os católicos

A tradição do jejum às quartas-
feiras tem a ver com a traição de Judas, 
prevaleceu por vários séculos e não 
acontecia só na Quarta-feira de Cinzas

Na Igreja Católica Romana, a 
Quaresma começa na “Quarta-feira 
de Cinzas” e é marcada pelo jejum e 
pela abstinência. O que é interessante 
notar é que, durante séculos, as quartas 
e sextas-feiras eram dias de jejum 
durante todo o ano civil.

Até que faz sentido jejuar nas sextas-
feiras, pois esse dia lembra a Sexta-feira 
Santa, quando Jesus morreu na cruz.

No entanto, por que a Igreja escolheu 
as quartas-feiras para recomendar o 
jejum?

De acordo com o livro A Pulpit 
Commentary on Catholic Teaching, 
uma das razões pelas quais as quartas 
e sextas-feiras foram escolhidas 
como dias de jejum em Roma era 
para combater o comportamento 
pecaminoso que prevalecia entre 
os pagãos naqueles dias específicos. 
Abaixo, um trecho do livro:

“Na Igreja primitiva, quartas e sextas-
feiras eram apontadas como dias de 
jejum. A escolha desses dias foi a mais 
apropriada, pois a quarta-feira era 

FIQUE POR DENTRO

dedicada pelos pagãos a Mercúrio, o deus 
do roubo e da injustiça, e a sexta-feira era 
consagrada a Vênus, a deusa do amor 
carnal e da devassidão; portanto, o jejum 
naqueles dias era bem calculado para 
expiar os inúmeros pecados de injustiça e 
impureza cometidos em todos os lugares 
quase sem restrições, e para impedir que 
os cristãos se entregassem a eles.”

Embora essa possa ter sido uma das 
primeiras razões pelas quais esses dias 
foram escolhidos, a principal razão de a 
quarta-feira ter virado um dia de jejum 
foi em memória da traição de Judas, 
que, segundo a tradição, traiu Jesus na 
quarta-feira.

O jejum de quarta-feira tem ligação 
direta com a Paixão de Jesus e relembra 
um evento triste na vida de Cristo. 
O jejum tornou-se uma maneira de 
retratar essa traição, bem como um 
lembrete de quantas vezes traímos 
Jesus através das más escolhas que 
fazemos diariamente.

Embora quarta-feira não seja mais 
um dia de jejum durante todo o ano, 
um remanescente dessa tradição é 
encontrado na Quarta-feira de Cinzas, 
quando a Igreja começa seu jejum 
quaresmal.

Pesquisa:  Selma

A devoção ao Sagrado Coração de Jesus levam seus discípulos à pratica à imitação do 
Coração aberto que acolhe santos e pecadores, justos e abandonados a espiar as ingratidões 
dos que resistem à proposta de Amor do Pai.

Jesus reparou o pecado da humanidade inteira por meio de seu holocausto na cruz em 
um gesto de amor, de solidariedade, de misericórdia infinita.

Rezando, sofrendo, ofertando, unidos a Cristo na Eucaristia, buscamos reparar nossas 
próprias culpas e os pecados alheios, nossa vida inteira se faz ofertório, salmo de louvor, 
sacramento.

Só poderemos corresponder ao seu infinito amor por nós se procurarmos estancar esse 
sangue que brota da chaga aberta em seu Coração adorável, tributando-Lhe amor, respeito 
e, sobretudo reparação.

Se nosso Senhor anseia pela correspondência dos homens aos apelos de Seu amor, de 
outro tem para eles reservadas as mais preciosas dádivas de sua inexaurível misericórdia. 
Esforcemo-nos em atendê-Lo, em desagravá-Lo de tantas chagas que Lhe causam os pecados 
do mundo, para sermos dignos de suas celestiais misericórdias, de seu incomensurável amor 
que “repousa perdoando”.

O Coração de Jesus, símbolo concreto, vivo, eterno e palpitante do amor do Pai e do 
Espírito Santo, é Jesus Cristo em seu gesto misericordioso de abrir-nos seu coração.

A espiritualidade do Coração de Jesus nos leva bem no centro do mistério do cristianismo, 
que é a religião da esperança, do amor.

 Avisos:

•     06/03/2020 – 13h30 - Primeira Sexta-Feira do mês reunião na secretaria da paróquia

•     19/03/2020 – 15h00 - Oração das Mil Misericórdias.

Rosangela Bernardi Sinico

Rede Mundial de Oração do Papa



7Mundo Melhor

Paróquia Imaculada Conceição // MARÇO 2020

Anuncie 
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09
Elisa Andregheti Barbosa
16
Valentina Depiéri Chiarini
Augusto Vitorino Chiarini
23
Emanuel Gabriel de Oliveira Cabral
Júlia Mylena Germano
Maria Clara Rodrigues

Batizados em Fevereiro

Nossa Igreja é Santa; esta santidade 
se manifesta sobretudo nos seus 
santos... No céu, diz a liturgia, “eles 
intercedem por nós sem cessar”.   
Desde a sua origem, há mais de dois 
mil anos, a Igreja cultua os Santos e 
invoca sua intercessão È uma prática 
confirmada e aprovada pela Sagrada 
Escritura, pela Sagrada Tradição e 
pelo Sagrado Magistério, em todos 
os tempos. Por não conhecer a 
profundidade desse mistério muitos 
cristãos deixam de ser beneficiados 
pelos“moradores do céu”. Interessante 
notar que todos os Santos da Igreja 
sempre tem uma devoção por algum 
santo. Continuamos a estudar a Vida 
destes moradores do Céu. Neste 
mês invocamos o Beato Domingos 
Metódio Trcka (sacerdote) que nasceu 
em julho de 1886 em Morávia hoje 
parte da República Tcheca. Começou 
seu noviciado em 1903 com 17 
anos. Fez sua profissão religiosa  em 
agosto de 1904. Após completar 
seus estudos, foi ordenado sacerdote 
em Praga em 1910.  Nos primeiros 
anos de sacerdócio, trabalhou nas 

missões paroquiais. Em 1919 foi 
enviado para trabalhar com os 
católicos gregos, na região de Galícia 
e posteriormente  na Eslováquia, 
onde desenvolveu uma atividade 
missionária muito intensa. Em  1935 
foi apontado pela Congregação das 
Igrejas Orientais para ser Visitador 
Apostólico aos Monges basilianos 
em Presov e em Uzhorod. Quando 
a Vice-Província de Michalovce foi 
fundada, o Pe. Trecka foi apontado 
primeiro Vice-Provincial no dia 23 de 
março de 1946. Começou a trabalhar 
zelosamente para fundar novas casas 
e formar novos jovens redentoristas. 
Na noite do dia 13 de abril de 1950, 
o governo checo suprimiu todas as 
comunidades religiosas. Após um 
julgamento sumário, Pe. Domingos 
foi condenado a 12 anos de prisão, 
durante os quais foi submetido a 
longos interrogatórios e a torturas. Em 
1958 foi transferido para a prisão de 
Leopoldov. Nesse meio tempo, passou 
a sofrer de pneumonia, contraída no 
confinamento solitário, imposto a ele 
por ter cantado na prisão um hino 
de Natal. Morreu no dia 23 de março 
de l959. Seu corpo foi enterrado 
no cemitério da prisão, mas após a 
liberação da Igreja Católica seus restos 
mortais foram transladados para o 
túmulo  redentorista no ano de 1969. 
Foi Papa João Paulo II, proclamou 
beato Domingos Metódio  no dia 4 
de novembro de 2001.  VIDA doada 
ao Senhor, Os que afirmam que os  
Santos não oram pelos homens,os 
que declaram que lhes pedir por cada 
um de nós é idolatrias, repugna á 
palavra de Deus e se opõe á honra de 
Jesus Cristo.

Maria Angela Vedovello                                            

Beato Domingos Metódio Trcka

08
Vitor Gibran Lemos Nunes e Jaqueline Galo
João Daniel Zinetti e Amanda Campana

Casamento em Fevereiro

“MÃES QUE ORAM”

No dia 15 de fevereiro, os grupos das Mâes que Oram de Mogi Guaçu, realizaram uma 
peregrinação até o Santuário de Nossa Senhora de La Salette, em São Paulo.

Nossa Senhora de La Salette, com certeza inspirou a equipe de mães do Santuário, pois 
fomos acolhidas com tanto amor e humildade, algo que apenas sentimos no colo de Nos-
sa Mãe Maria. Foi um dia maravilhoso e muito abençoado!

Participamos da Santa Missa, especialmente celebrada para nosso grupo.  
Conhecemos todas as dependências do Santuário e suas diversas atividades na comuni-
dade. Além disso, tivemos a oportunidade de vivenciar momentos profundos de reflexão, 
oração e espiritualidade, que nos emocionou profundamente, tocando todos os corações!

Esse dia, ficará para sempre em nossa lembrança!! Voltamos de lá fortalecidas em nossa 
Fé e cheias de ânimo e coragem para seguirmos em frente com nossa missão de mães que 
nos foi confiada por Deus!!

Venha fazer parte do Grupo de Mães que oram!! Atenda o chamado de Nossa Mãe Ma-
ria!

Todo sábado, às 9h, na Igreja Matriz Imaculada Conceição. 
Equipe “Mães que oram”
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