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20/09 – XXV 

Dom. do Tempo 

Comum

Is 55,6-9

Sl 144

Fl 1,20-24.27

Mt 20,1-16

04 Sex 15h – Missa na Matriz 
05 Sáb 19h – Missa na Matriz 
06 Dom XXIII Domingo do Tempo Comum
  7h, 9h30, 17h e 19h – Missas na Matriz 
07 Seg Dia da Independência do Brasil
08 Ter Natividade de Nossa Senhora
  19h30 – Missa em louvor a Nossa Senhora na Matriz
09 Qua São Pedro Claver
  15h – Missa na Matriz 
10 Qui 7h – Missa e Exposição do Santíssimo, 
  adoração o dia todo,
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
11 Sex 15h – Missa na Matriz 
12 Sáb Santíssimo Nome de Maria
  19h – Missa na Matriz 
13 Dom XXIV Domingo do Tempo Comum
  7h, 9h30, 17h e 19h – Missas na Matriz 
14 Seg Exaltação da Santa Cruz 
15 Ter Nossa Senhora das Dores 
16 Qua S. Cornélio e Cipriano
  15h – Misssa na Matriz 
17 Qui  7h – Missa e Exposição do Santíssimo, 
  adoração o dia todo
  15h – Oração das Mil Misericórdia – Matriz
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
18 Sex 15h – Missa com os Missionários da Mãe Rainha – Matriz 
19 Sáb São Januário
  9h - Missa Solene em Louvor a N.S. de La Salette na Matriz
  19h – Missa na Matriz 
20 Dom XXV Domingo do Tempo Comum
  7h, 9h30, 17h e 19h – Missas na Matriz 
21 Seg São Mateus, Apóstolo
23 Qua S. Pio de Pietrelcina
  15h – Missa na Matriz 
24 Qui São Mateus, Apóstolo
  7h – Missa e Exposição do Santíssimo, 
  adoração o dia todo,
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
25  Sex 15h – Missa na Matriz 
26 Sáb São Cosme e Damião
  19h – Missa da Família na Matriz 
27 Dom XXVI Domingo do Tempo Comum
  7h, 9h30, 17h e 19h – Missas na Matriz
28 Seg S. Venceslau e S. Lourenço Ruiz, companheiros
29 Ter São Miguel, São Rafael e São Gabriel, Arcanjos
30 Qua Dia da Bíblia – São Jerônimo 

Acontece em Setembro Aos Catequistas

No último domingo do mês de Agosto, comemoramos o dia do catequista! 
Pessoa essa que entregam o seu tempo para promoverem a fé nas comunidades, 
preparando as crianças, adolescentes, jovens e adultos para testemunhas de Cristo!

Fomos chamados para ser instrumentos de Deus. Instrumentos que guiam 
aqueles que se iniciam na fé. Semeamos a palavra de Jesus, da esperança e do 
amor. No coração carregamos a missão de vivermos com � delidade o dom que 
nos foi dado. Somos responsáveis pela proliferação do bem e testemunhas do 
caminho de luz que nos leva ao encontro de Jesus. 

Que sejamos � rmes nesta missão. Que as bênçãos de Deus caiam sobre nós, 
e nos dê plena sabedoria para seguirmos � rmes na fé. Sendo sempre o melhor 
exemplo aos nossos catequizandos.

Júlia e Thais

Liturgia do Mês de Setembro
06/09 – XXIII 

Dom. Tempo 

Comum

Ez 33,7-9

Sl 94

Rm 13,8-10

Mt 18,15-20

13/09 – XXIV

Dom. Tempo 

Comum

Eclo 27,33-28,9

Sl 102

Rm 14,7-9

Mt 18,21-35

27/09 – XXVI 

Dom. Tempo 

Comum

Ez 18,25-28

Sl 24

Fl 2,1-11

Mt 21,28-32
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Missa da Família

Com alegria celebramos no dia vinte e dois de agosto a missa da família em 
nossa paróquia da Imaculada Conceição de Mogi Guaçu. O celebrante foi o padre 
Sebastião Mendes da Cruz. Em sua re� exão sobre a liturgia daquele dia, entre 
outras palavras ele disse: “Todos nós somos chamados a entrar, a fazer parte da 
vida de Jesus Cristo e a exemplo de Pedro, fazer nossa pro� ssão de fé no Cristo, 
reconhecendo Nele o Messias , o Salvador, o Caminho, a  Verdade e a Vida  para 
todos nós. Através da Palavra e da eucaristia, somos convidados a entrar em 
comunhão com Deus, em comunhão com Jesus Cristo, a ouvir a sua palavra e a ela 
aderir, para que possamos nos converter, mudar de vida, viver conforme os planos 
e a vontade de Deus”.

 Todo quarto sábado de cada mês celebramos a missa da família em nossa 
paróquia. Venha participar e você  poderá ganhar uma linda imagem da Sagrada 
Família.

Que a Sagrada Família de Nazaré abençoe as nossas famílias.

Dirceu e Vânia, Pastoral Familiar.
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A lâmpada para nossa estrada!

poder, mas não aceitam o 
remédio da misericórdia e da 
reconciliação.  O grande desa-
fio que se nos apresenta é o de 
nos comprometer com uma 
postura nova diante dessa rea-
lidade presente que transforma 
o ser humano não em mero 
usuário e destruidor dos bens 
da natureza, mas sim em admi-
nistrador dos bens que são des-
tinados aos filhos e filhas de 
Deus.

Esta preocupação com novos 
comportamentos também nos 
sugerem nova forma de fazer 
política, novos desafios para os 
que desejam governar e fazer 
leis. Seus discursos nem sem-
pre revelam seus desejos 
escondidos; suas propagandas 
nem sempre revelam suas 
intenções, o que nos deve levar 
ao diálogo com os que desejam 
governar nossas cidades e não 
virar-lhes as costas tão logo se 
elejam. É preciso que nossos 
governantes, e toda a classe 
política queiram, de fato, “ser-
vir” ao povo, queira abrir mão 
de benefícios e colocá-los 
numa dinâmica de devolver à 
política o seu grande projeto 
de ser “uma alta forma de prati-
car a caridade”!(PioXII)  

E, para o mês que dedicamos 
maior apreço, estudo e medita-
ção para com a Sagrada Escritu-
ra, especialmente ao que são 
Tiago nos diz: “sejamos prati-
cantes da Palavra e não meros 
ouvintes”! (Tg 1,22) E lembran-
do dom Helder Câmara, “não 
nos cansemos de semear a 
esperança no coração de nos-
sos irmãos”!

 
Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Neste mês da primavera, a 
alegria de ver a natureza rever-
decer e os jardins se renovando 
com novas flores se mistura 
com um sentimento de incerte-
za ou insegurança por conta 
das tragédias quase sem fim 
deste ano que vivemos. As 
notícias boas não têm espaço 
na mídia porque o que dá audi-
ência são aqueles aconteci-
mentos que geram um clima 
de terror entre as pessoas, que 
acirram o medo e acabam 
aumentando o sentimento de 
desânimo que quase massacra 
a esperança. E quando vemos 
as tragédias no campo da polí-
tica, a falta de responsabilidade 
em “cuidar” do povo, da saúde e 
do meio ambiente, então con-
cluímos que “viver é melhor 
que sonhar”, mas mesmo assim 
não podemos deixar de sonhar 
o bem para poder realiza-lo.

Neste setembro precisamos 
fazer ecoar a voz corajosa do 
papa Francisco a nos dizer que 
a “criação geme, a pandemia é 
uma encruzilhada” na qual 
deveremos decidir que tipo de 
sociedade queremos construir, 
e como correspondemos aos 
apelos de Deus que nos entre-
gou a terra para primeiro cui-
dar e depois usufruir. Se não 
cuidamos da terra, se não pen-
samos no bem para toda a cria-
ção, se não cuidamos dos 
mananciais, se não levamos em 
conta os mais empobrecidos, 
se ainda vivemos na cultura do 
desperdício, se ainda desres-
peitamos a natureza, se poluí-
mos o ar, será hipocrisia lançar 
metas de desenvolvimento 
para depois da pandemia.  A 
tragédia sanitária nos desper-
tou para uma doença mais pro-
funda, aquela que endurece o 
coração, que escurece o pul-
mão e o torna enegrecido pelo 
egoísmo e pela avareza, que 
cega os olhos dos que buscam 

Anuncie 
Aqui

Anuncie 
Aqui

Papa: 10 pontos para curar uma doença 
mais perigosa que a Covid-19

Francisco nos lembra que indiferença diante 
do sofrimento alheio – fruto do egoísmo – pode 
destruir a sociedade

A indiferença diante do sofrimento dos 
outros – um efeito colateral do individualismo 
– se tornou um vírus tão perigoso para a 
sociedade quanto a Covid-19. Essa foi a 
principal reflexão do Papa Francisco em sua 
audiência geral do dia 12 de agosto de 2020.

A catequese se concentrou na dignidade 
humana. Francisco disse que uma “consciência 
renovada da dignidade de cada ser humano 
tem graves implicações sociais, econômicas e 
políticas”.

Aqui está um resumo dos 10 pontos 
principais da audiência do Papa:

1- A pandemia deixou claro que somos 
todos vulneráveis e todos interligados. Se não 
cuidarmos uns dos outros, começando pelos 
mais necessitados, já que são os mais afetados, 
não poderemos curar o mundo. A esse 
respeito, precisamos lembrar que a própria 
criação deve ser cuidada;

2- É louvável o amor humano e cristão 
que tantas pessoas demonstraram nestes 
meses. Muitos se comprometeram a doar-se 
aos enfermos, inclusive colocando em risco a 
própria saúde. Eles são heróis;

3- Mas a Covid-19 não é a única doença que 
devemos combater. A pandemia trouxe à tona 
patologias sociais mais amplas. Uma delas é 
uma compreensão distorcida da pessoa, uma 
visão que não leva em conta sua dignidade e 
sua essência como ser em relação aos outros. 
Às vezes, vemos os outros como meros 
objetos – coisas para usar e jogar fora;

4- À luz da fé, porém, sabemos que Deus 
não vê o homem e a mulher assim. Ele não 
nos criou como objetos, mas como pessoas 
que são amadas e capazes de amar. Ele nos 
criou à sua imagem e semelhança. Ele nos 

FIQUE POR DENTRO

deu uma dignidade única, convidando-nos a 
viver em comunhão com Ele, em comunhão 
com nossos irmãos e irmãs, respeitando toda 
a criação;

5- Devemos pedir ao Senhor que nos dê 
olhos atentos aos nossos irmãos e irmãs, 
especialmente aos que sofrem. Como 
discípulos de Jesus, não queremos ser 
indiferentes e individualistas. Essas duas 
atitudes malignas estão em conflito com a 
harmonia;

6- Queremos reconhecer a dignidade 
humana de cada pessoa, independentemente 
da raça, língua ou condição social. A harmonia 
criada por Deus, com o homem no centro, 
leva-nos a reconhecer a dignidade humana;

7- A pessoa humana é um ser social, criado 
à imagem do Deus Único e Triúno. Somos 
seres sociais, precisamos viver nessa harmonia 
social. Mas quando reina o egoísmo, nosso 
olhar se afasta dos outros, da comunidade, e se 
volta para nós mesmos. Isso nos torna egoístas, 
maus, feios – destruidores da harmonia;

8- O crente, ao ver o próximo como irmão 
e não como estrangeiro, olha para ele com 
compaixão e empatia, não com desdém ou 
inimizade. E olhando o mundo com a luz da 
fé, o crente trabalha com a ajuda da graça para 
desenvolver sua criatividade e seu entusiasmo 
para resolver os problemas do mundo;

9- Enquanto trabalhamos para a 
cura deste vírus que nos ataca a todos 
indiscriminadamente, a fé nos exorta a 
comprometer-nos séria e ativamente contra 
a indiferença pelas violações da dignidade 
humana;

10- Uma cultura de indiferença vem 
acompanhada de uma cultura de descarte: 
coisas que não me afetam não me interessam. 
A fé exige que nos deixemos ser curados e nos 
convertamos de nosso individualismo – tanto 
o pessoal quanto o coletivo, por exemplo, o 
individualismo dos partidos políticos.

Pesquisa:  Selma
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A Semana da Família deste ano foi muito especial, pois em meio a uma série de restrições devido à pandemia, vimos um retorno gradativo e considerado dos cristãos na Igreja e 
os que optaram por participar via internet, juntos, pedimos pelas famílias e refletimos temas que nos auxiliam no convívio, união e permanência de uma família sólida, alicerçada no 
Amor de Deus.

Ao longo da semana iniciada de 09 a 15 de agosto, ouvimos as reflexões presididas pelos padres João Paulo Ielo e Sebastião Mendes e candidatos ao diaconato: Dirceu Frizo, Marcos 
Oliveira e José Cláudio Contessoto.

Os temas abordados foram: a festa; não é bom que se esteja só; diante dos desafios, escolher a Deus; submissos no amor; o essencial é o amor; perdão: fonte de amor e amar com 
atitudes.

As meditações de todos esses temas nos ajudaram no discernimento de nossas atitudes de vida, de nossas escolhas e no compromisso de vida conjugal e familiar, colocando-nos 
em comunhão com os planos de Deus para nossas vidas.

Todos nós precisamos de Deus e é através da Sua Palavra que recebemos o Seu sinal da Aliança de Amor.
Ao longo da semana da família observou-se que os temas refletidos tratam-se de conselhos que nos foram dia a dia pontuados como sendo necessários para a permanência de 

uma família unida e indissolúvel.
Aqui ressalto alguns pontos importantes, como:
• Se o casamento não vai bem é porque nos esquecemos de chamar Deus para estar presente nesta união.
• Cabe a nós o discernimento de controlar o que deve ou não entrar em nossas vidas e famílias.
• Jesus nos dá uma receita: “O homem prudente é aquele que houve a Palavra de Deus e as coloca em prática”.
• Ame seu esposo, a sua esposa como a si mesmo.
• O amor é o remédio contra a solidão e só se dá amor quem tem.
• É o amor que mantém a família unida e comprometida, assim como é o mesmo amor que mantém a Igreja unida e comprometida com Jesus Cristo.
• Ame com atitude, com humildade, um amor revestido de serviço, doação, ajuda, perdão, sem individualismo e sem egoísmo.
• Deus é Amor e concede perdão a quem perdoa.
• Sejamos submissos no amor; transforme a palavra submissão em sob missão; a família em missão a Cristo e em ação para os irmãos.

Enfim, tenho a certeza de que todos que participaram desta semana da família ao vivo ou online em nossa paróquia irão transformar todos esses conselhos em ações práticas de 
amor, sobretudo familiar.

Alessandra de Souza (membro da Pastoral Familiar)

Semana da Família
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02 Laura Ramos de Paiva Queiroz
  Vinícius Oliveira Quaresma
08 Ana Luiza Horácio
 Caio Hideki Gomes Kawati
11 Pietro Bolivar Marazzi da Cunha
13 Ana Cláudia Ortega Alves (Catequista)
18 José Victor Albino da Silva
30 Leonardo Souza Moreira 



5Mundo Melhor

Paróquia Imaculada Conceição // SETEMBRO 2020



6 Mundo Melhor

Paróquia Imaculada Conceição // SETEMBRO 2020

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

Mês da Bíblia

A Bíblia é o livro que reúne tudo o que precisamos: passado, presente e futuro.
A Bíblia é a verdade, o bem, o amor, o alimento vital para quem a lê e seus ensinamentos 

são fiéis. 
Não há vida cristã e nem Celebração da fé sem a palavra de Deus. Jesus é a palavra de Deus 

que se fez gente como nós. Ele mesmo é portador e a boa notícia do Pai.
A Palavra proporciona o encontro da comunidade com o próprio Deus que se comunica e 

se faz presente em Jesus Cristo.
A Palavra de Deus não é para ser conhecida, ouvida e lida, mas, principalmente, vivida. 

Deus é vida!
Na Sagrada Escritura a misericórdia é a palavra chave para indicar o agir de Deus para 

conosco.
Santa Margarida Maria Alacoque deixou para a Igreja uma proposta de espiritualidade que 

brota do Coração de Jesus para transformar o coração humano: “Ter os mesmos sentimentos 
de Cristo” como diz a Sagrada Escritura.

A Palavra de Deus vai transformar o coração dos que rezam e se deixam modificar por Ela, 
porque é por meio Dela que Deus nos fala.

Neste tempo de pandemia do Covid-19, deve-se dar maior importância a Palavra de Deus 
para animar a Fé, a Esperança e a Caridade.

Nosso testemunho deve ser exemplo para que vendo nossas boas obras, louvem o Pai 
do Céu.

O Cristão deve estar atento a voz daquele que nos amou desde sempre.
 A Palavra de Deus vai moldando em nós uma atitude interior de disponibilidade apostólica 

que nos leva a viver mais intensamente a oração e doação ao próximo.
Papa Francisco nos ensina: “a oração sempre transforma a realidade; se não muda as coisas 

à nossa volta, pelo menos muda a nós, o nosso coração.  
 
Avisos:
• 17/09/2020 – 15h - Oração das Mil Misericórdias

Rosangela Bernardi Sinico

Rede Mundial de Oração do PapaTerço dos Homens

A partir do mês de agosto, nós do terço dos homens voltamos a rezar o Santo Terço 
toda segunda feira às 19h30 na Igreja Matriz Imaculada Conceição, respeitando as deter-
minações de distanciamento e higiene, com uso obrigatório da máscara. Com uma novi-
dade, agora estamos transmitindo ao vivo o Santo Terço através do Facebook. Participe 
conosco, seja um devoto Mariano!

Bento

29/08
Matheus Martins Alves e 
Tamara Ramos de Melo Santos 

Os que Deus uniu

09/08 
Joaquim Moreno Fustignoni
João Guilherme A. da Silva
16/08 
Lorena Bertazoli Genain
23/08
Isis Pereira da Silva
Laura Rodrigues Campanini
30/08
Heloah Burguete Zaniboni
Ana Vitória Ferri Xavier

Batizados em Agosto
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Anuncie 
Aqui

Voltamos na PRIMAVERA!!!
O Papa João Paulo II , disse que o 

Vaticano II  foi a “primavera da Igreja’....
Papa João XXIII  disse que a ideia do 
VATICANO II foi o ‘’florir espontâneo de 
uma inesperada primavera “ Grande 
esperança nesta primavera de 2.020...

 JOSÉ MARIA,  nasceu, a 10 de 
Novembro de 1851, em Jalmolonga, 
México, numa família cristã e educado 
pelo pai, ilustre advogado, e por 
uma tia , por ter perdido a mãe com 
cinquenta dias de vida. Após frequentar 
o seminário, se ordenou sacerdote em 
1879, exercendo  seu apostolado na 
Diocese de Leão com destaque para 
a catequese, na pregação e no apoio 
aos mais necessitados, e ainda, ao 
serviço da Cúria Diocesana. Não gozava 
de boa saúde e o trabalho excessivo 
que desempenhava enfraqueceu-o, e 
desenvolve uma infecção pulmonar 
bastante difícil de tratar. Recuperado, o 
Bispo enviou-o para uma zona periférica 
da cidade, que sendo mais calma, 
não o desgastaria muito. Mas Padre 
José Maria não era pessoa para ficar 
sossegado durante muito tempo, e cedo 
se apercebeu da mísera vida daquela 
pobre gente. A falta de condições de 
sobrevivência que verificara, trazia 
enormes consequências e, uma delas, 
a mais grave, o abandono de crianças 
e mulheres. Conseguiu, com muito 

esforço e dedicação, criar uma Casa de 
Beneficência e fundar a Congregação das 
Servas do Sagrado Coração de Jesus e 
dos Pobres para resolver a parte humana, 
não descuidando do  desenvolvimento 
moral e cristão do povo. Os que 
mais se tinham sensibilizado com os 
resultados, tornaram-se mais caridosos 
compreendendo, finalmente, a tamanha 
grandeza desta Obra de Misericórdia. A 
catequese, a Eucaristia e a Adoração do 
Santíssimo Sacramento começaram, 
também, a fazer parte da rotina daquela 
gente. Os bons resultados obtidos 
chegaram depressa ao conhecimento 
dos responsáveis do  País que, ansiavam 
ver a Obra implementada nos mais 
diversos locais do México .Este homem 
frágil ganhava forças sobre humanas, 
quando se tratava de responder às 
necessidades dos irmãos, e estava 
sempre disponível para tudo quanto 
o Senhor lhe pusesse no caminho. O 
povo mexicano muito lhe deve; foi um 
grande promotor dos seus direitos e 
um zeloso Pastor. A vida do “Gigante da 
Caridade” foi gratificante, sem dúvida, 
mas não isenta de grandes dificuldades, 
incompreensões e sofrimentos físicos, 
ultrapassados através da oração, da 
devoção à Sagrada Eucaristia, ao 
Santíssimo Sacramento e à Virgem 
Maria e ao incondicional amor que, 
dispensava aos mais desprotegidos – 
os seus preferidos. Faleceu, com fama 
de santidade, no dia 20 de Setembro 
de 1904, tendo sido beatificado a 6 de 
Maio de 1990, e canonizado, no dia 21 
de Maio de 2000, por São João Paulo 
II.  Assim, todo movimento e toda  boa- 
obra em que os homens se empenham 
são santificados ao serem dedicados a 
algum Santo .Eles têm  influência junto 
de DEUS; e essa influência está a nossa 
disposição e  torna-se efetiva por meio 
da Oração. Quem não crê nisto que a 
IGREJA  ensina, deixa de receber muitas 
graças. Sim, nós honramos os Santos por 
estarem tão perto de Deus . Imitamo-los 
para podermos aproximar-nos mais de 
CRISTO; rezamos a eles para que eles 
juntem as suas preces às nossas feitas ao 
nosso Deus que é o Pai de todos nós..

Maria Angela Vedovello                                            

JOSÉ MARIA DE YERMO Y PARRES | 20 DE SETEMBRO“MÃES QUE ORAM”

O grupo de Mães que oram pelos filhos, nesse período de isolamento so-
cial, devido às orientações sanitárias, não pode realizar os Encontros sema-
nais. Porém, mesmo assim, permaneceu ainda mais unido em oração.

A alegria é tão grande em rezar por nossos filhos, que, semanalmente 
oramos pelo whatsapp! Isso mesmo! Muitas mães aderiram ao grupo, au-
mentando a força de nossa oração!

Também realizamos encontros remotos com mães coordenadoras do 
Movimento de outras cidades, e assim, nosso crescimento na Fé e no 

exemplo de Maria, se fortaleceu ainda mais!!  Rezamos o Angelus toda 
noite, uma mãe a cada dia!!! E como é emocionante ouvir a oração das mães 
diariamente, agradecimentos, pedidos, preocupações, compartilhamento 
de alegrias.... Fé de mãe transborda emoção e assim se renova a cada dia!!!

E agora, estamos com o coração pleno de alegria, pois nesse mês, volta-
mos aos nossos Encontros presenciais!!! 

E aproveitamos para convidar você, mãe, a participar conosco no dia 
19 de setembro, às 9h, da Missa Solene em louvor a Nossa Senhora de La 
Salette, Padroeira do Movimento. Participe conosco!! Venha conhecer o 
Movimento das Mães que Oram! 

Equipe “Mães que oram”
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