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18/10 – XXIX 

Dom. do Tempo 

Comum

Is 45,1.4-6

Sl 95

1 Ts 1,1-5

Mt 22,15-21

03 Sáb Bvs. André de Soveral, Ambrósio Francisco Ferro e Comps.
  15h – Missa na Matriz 
04 Dom XXVII Domingo do Tempo Comum
  7h,9h30, 17h e 19h – Missas na Matriz 
05 Seg São Benedito 
06 Ter São Bruno
07 Qua Nª. Sª. do Rosário
  15h – Missa na Matriz 
08 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, 
  adoração do dia todo,
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
09 Sex S. Dionísio comps. e S. João Leonardi
  15h – Missa na Matriz 
11 Dom XVIII Domingo do Tempo Comum
  7h,9h30, 17h e 19h – Missas na Matriz 
12 Seg NOSSA SENHORA APARECIDA 
14 Qua São Calixto
  15h – Missa na Matriz
15 Qui S. Tereza de Jesus - Dia do Professor
  7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, 
  adoração do dia todo,
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
16 Sex Santa Edwiges, Santa Margarida M. Alacoque
  15h – Missa na Matriz  
17 Sáb S. Inácio de Antioquia
  19h – Missa na Matriz 
18 Dom XXIX Domingo Tempo Comum
  São Lucas, Evangelista - Dia do Médico
  7h,9h30,17h e 19h – Missas na Matriz 
19 Seg Ss. João de Brebeuf, Isaac Joques e comps. São Paulo da Cruz 
21 Qua 15h – Missa na Matriz
22 Qui São Paulo II
  7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, 
  adoração do dia todo,
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
23 Sex 15h – Missa na Matriz 
24 Sáb S. Antonio Maria Claret 
  19h – Missa da Família na Matriz 
25 Dom XXX Tempo Comum 
28 Qua São Simão e São Judas Tadeu, Apóstolos 
  15h – Missa na Matriz 
29 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, 
  adoração do dia todo,
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz
30 Sex 15h – Missa na Matriz  
31 Sáb 19h – Missa na Matriz 

Acontece em Outubro MÃES QUE ORAM

Liturgia do Mês de Outubro
04/10 – XXVII 

Dom. do Tempo 

Comum

Is 5,1-7

Sl 79 

Fl 4,6-9

Mt 21,33-43

11/10 – XXVIII 

Dom. do Tempo 

Comum

Is 25,6-10

Sl 22

Fl 4,12-14.19-20

Mt 22,1-14

25/10 – XXX 

Dom. Tempo 

Comum

Ex 22,20-26

Sl 17

1 Ts 1,5-10

Mt 22,34-40
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Desde que retornaram os encontros presenciais do Grupo de 
Mães que Oram,  percebemos que o número de mães participantes 
aumentou. Que benção!!

Nesse tempo de isolamento social, Nossa Senhora de La Salette, 
Padroeira do Movimento, providenciou através das orações, que 
muitas mães ouvissem o Seu chamado e assim, estamos nos 
tornando um pequeno exército de mães orantes!! São os braços 
amorosos de Nossa Mãe Maria que acolhe a cada uma das mães, como 
se fosse única!!

No dia 19 de setembro, foi celebrada a Missa solene em louvor a 
Nossa Senhora de La Salette, foi uma Celebração maravilhosa, com a 
participação dos Párocos das Paróquias em que há grupos de mães 
ou que estejam em formação (Padre Denilso, Paróquia Santo Antonio; 
Padre Robson, Paróquia S. Pedro; Padre Mário, Paróquia Santo André; 
Padre Anderson, Paróquia Santa Edwiges; Frei Paulo, do Seminário. A 
igreja � cou repleta de mães!! Padre João Paulo, como Diretor Espiritual 
Diocesano, enalteceu o valor da oração de uma mãe, o quanto é 
importante uma mãe não perder a fé, con� ar a Deus e a Maria a 
educação de seu � lho!!

Nos dias 26 e 27 de setembro, houve o VI Encontro Nacional das Mães 
que Oram, na Cançao Nova. Foram momentos sublimes, que mais uma 
vez nos conduziram na importância de trilhar o caminho da oração por 
nossos � lhos e pelos � lhos do mundo inteiro.

En� m, aprendemos diariamente sobre o poder da oração. Ser uma 
mãe que ora, é participar de uma verdadeira catequese, é aprender 
como o Evangelho nos ensina a agir, a sermos mães cristãs!!

Nossa Senhora de La Salette, derrame suas bênçãos sobre nós!!
Mãe, venha participar conosco!! Todo sábado, às 9h. Você é muito 

bem vinda!!
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Missão na pandemia

mos lembrar a todos que 
somos irmãos e irmãs; em 
seguida podemos falar, mes-
mo usando máscaras, que 
estamos todos no mesmo bar-
co e que Jesus está conosco! É 
assim que respondemos na 
missa: “Ele está no meio de 
nós”! É aqui que está a razão 
de ajudar nossos irmãos e 
irmãs a redescobrirem que 
nossa missão é renovar no 
coração de todas as pessoas a 
“esperança que não decepcio-
na”, a fé que vence nossas dúvi-
das e o amor que restaura nos-
sos sentimentos e nos livra da 
cultura do descarte.

Nossa missão nesta época 
será de resgatar nos corações 
aquela semente plantada des-
de que Deus chamou à vida 
cada um dos que Ele chamou 
para tomar conta da terra que 
para seus filhos e filhas Ele 
criou. Vencer o demônio do 
desespero e do pessimismo é 
nossa tarefa principal, além de 
vencer a rede mundial de men-
tiras, as chamadas fake news 
que são diabólicas e, tendo 
aparência de coisa boa, é como 
mercadoria estragada que só 
faz mal e para esse “mal” não 
querem remédio.

Missão em tempo de pande-
mia é usar meios que temos à 
nossa disposição para trans-
formar o mal em bem, o desâ-
nimo em alegria e o mau 
humor em sorrisos percebidos 
pelo olhar que são os mais sin-
ceros. Nossa missão não termi-
na, nenhum missionário se 
aposenta e todos podemos 
nos tornar “Evangelho vivo” 
para o mundo, a começar pelo 
que nos rodeia.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Desde que fomos batizados 
recebemos a missão de conti-
nuar a obra iniciada por Jesus 
Cristo e os seus doze apóstolos 
enviados ao mundo todo para 
proclamar o Evangelho, a Boa 
notícia do amor de Deus para 
nós. Desde então, muitos 
foram os que deixaram pátria e 
família e, mundo afora semea-
ram o Evangelho, a notícia boa 
que restaura o ser humano e 
lembra a cada um de nós que 
somos feitos à imagem e 
semelhança de Deus, que 
somos seus filhos e somos 
irmãos e irmãs uns dos outros.

Depois de vinte e um sécu-
los, ainda há pessoas que não 
ouviram nada a respeito de 
Cristo; há os que não quiseram 
ouvir, há os que distorceram o 
evangelho e os que deixaram 
de lado a Evangelização seme-
ada em seu coração. Cada qual 
com seu motivo, mas todos 
revelam um sintoma do tempo 
presente em que o comporta-
mento egoísta, fechado, por 
vezes intolerante acaba por 
intimidar quem pense diferen-
te disso. E com a chegada da 
pandemia do covid, descobri-
mos que a humanidade está 
muito mais doente que imagi-
návamos. 

Muitos males que destróem 
silenciosamente a convivência 
humana têm origem no pró-
prio coração das pessoas! Indi-
ferença, inveja, inimizades, 
desrespeito -só para citar 
alguns- brotam como praga 
dentro das pessoas e fazem 
tragédias imensas.... Depois 
aparece essa peste do covid e 
nos vemos como num beco 
sem saída! E agora?  O primeiro 
remédio é realimentar nossa 
esperança em Deus que jamais 
nos abandona; depois precisa-

Anuncie 
Aqui

Anuncie 
Aqui

Tempo de Pandemia, tempo de incertezas e 
medo, mas acima de tudo tempo de por nossa 
confiança em Deus.

Abaixo, você encontrará algumas passagens 
bíblicas que certamente acalmará seu coração não só 
nesse momento de reclusão, mas em vários momentos 
de dificuldades. Vale a pena conferir 

Para consultar em momentos de tribulação
Estas citações bíblicas são apropriadas para que 

consultar em momentos de tormenta em tua vida. O 
Senhor te chama e convida a encontrar calma Nele.

1 – Proteção e refugio seguro
Seria bom que em todo momento tivesses 

presente o seguinte:
“O Senhor é bom, é um refúgio na tribulação; 

conhece os que nele confiam.” Naum 1, 7.
2 – Diante dos problemas, contrariedades e 

dificuldades
Os problemas sempre estarão presentes em 

nossas vidas, não podemos desanimar quando eles 
acontecem, o importante é não perder a paciência e 
seguir confiando em Deus.

“Em tudo somos oprimidos, mas não 
sucumbimos. Vivemos em completa penúria, mas 
não desesperamos. Somos perseguidos, mas não 
ficamos desamparados. Somos abatidos, mas não 
somos destruídos.” II Coríntios 4, 8-9.

3 – A segurança da Salvação de Deus
O Deus da vida e do amor, não nos desampara 

nem nos deixa sozinhos. Ele age em todos os 
momentos. Aprende a dizer como o salmista:

“Em meio à adversidade vós me conservais a vida, 
estendeis a mão contra a cólera de meus inimigos; 
salva-me a vossa mão.” Salmos 137, 7.

4 – Alegria e confiança em Deus
Deus Todo Poderoso, conhece tudo de nós. Achas 

que Ele nos abandonará nas horas da provação? 
Alegra-te! Ele sempre está atento aos seus filhos!

“Vós sois meu asilo, das angústias me preservareis 
e me envolvereis na alegria de minha salvação.” 
Salmos 31, 7.

5 – Tudo se move por ordem de Deus
Se pões tua confiança em Deus, ele moverá as 

coisas e situações de tal maneira que sejas favorecido 
por sua graça.

“Aliás, sabemos que todas as coisas concorrem 
para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles 
que são os eleitos, segundo os seus desígnios.” 
Romanos 8, 28.

FIQUE POR DENTRO

6-  O auxilio Divino 
Com a ajuda de Deus podes contar sempre. Ele 

tem um grande caminho de salvação escondido nas 
circunstâncias complexas que você vive.

“Para os montes levanto os olhos: de onde me 
virá socorro? O meu socorro virá do Senhor, criador 
do céu e da terra.” Salmos 120, 1-2.

7 – Entrega tudo ao Senhor
Todo peso, preocupação ou problema que esteja 

perturbando tua alma, coloca debaixo do amparo 
do Deus que tudo pode.

“Confiai-lhe todas as vossas preocupações, 
porque ele tem cuidado de vós.” I Pedro 5, 7.

8 – Hoje é o dia
Deus age agora nessa situação que lhe traz 

inquietação.
“Não vos preocupeis, pois, com o dia de amanhã: 

o dia de amanhã terá as suas preocupações próprias. 
A cada dia basta o seu cuidado.”  Mateus 6, 34.

9 – Assim como recebes, deves dar
Todo esse amor com que Deus te inundou deve 

ser multiplicado com os demais, de maneira especial 
com os que sofrem, para que possam conhecer o 
quão bom é o Senhor.

“Bendito seja Deus, o Pai de nosso Senhor 
Jesus Cristo, o Pai das misericórdias, Deus de toda 
a consolação, que nos conforta em todas as nossas 
tribulações, para que, pela consolação com que nós 
mesmos somos consolados por Deus, possamos 
consolar os que estão em qualquer angústia” II 
Coríntios 1, 3-4.

10 – A oração traz paz ao coração 
Suplica, roga, implora ao Bom Deus que te 

conceda paz em todas as circunstâncias da tua vida. 
Para Deus não há impossíveis.

“Não vos inquieteis com nada! Em todas 
as circunstâncias apresentai a Deus as vossas 
preocupações, mediante a oração, as súplicas e a 
ação de graças. .E a paz de Deus, que excede toda 
a inteligência, haverá de guardar vossos corações e 
vossos pensamentos, em Cristo Jesus.”  Filipenses 4, 
6-7.

Papa Francisco
O Papa afirma ainda que “é profundo o vínculo 

entre a Sagrada Escritura e a fé dos crentes. Sabendo 
que a fé vem da escuta, e a escuta centra-se na 
Palavra de Cristo (cf. Rm 10, 17), daí se vê a urgência e 
a importância que os crentes devem dar à escuta da 
Palavra do Senhor, tanto na ação litúrgica, como na 
oração e reflexão pessoais”.

Pesquisa:  Selma
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Olá! A paz de Jesus e o amor de Maria! Meu nome é Ana Cláudia, sou catequista na 
Paróquia Nossa Senhora da Imaculada Conceição de Mogi Guaçu–SP, e venho partilhar 
um pouco da experiência que o Senhor me confiou na missão evangelizadora. Neste 
tempo de pandemia em que não podemos ir até as casas dos nossos irmãos, Deus 
me chamou a levar a Sua Palavra através de um simples telefonema. Algumas pessoas  
ouviram e acolheram a Palavra de Deus em seu coração, percebi a alegria de cada uma 
ao receber esta ligação. Outras pessoas que atenderam disseram que estavam ocupadas, 
e isso me levou a uma reflexão de como vivemos a pressa no nosso dia a dia. Será que 
estamos dedicando pelo menos alguns minutinhos do nosso dia tão corrido para estar 
na presença de Deus e deixar que Ele fale ao nosso coração? Neste tempo de isolamento, 
muitas vezes pensamos que Deus se esqueceu de nós, mas Ele nunca nos abandona. 
Deus está sempre perto de nós. Ele quer nos ouvir, nos acolher em seus braços e acalmar 
os nossos medos. Abramos o nosso coração e deixemos ser conduzidos pelo Espírito San-
to que nos ilumina e encoraja a anunciar a Palavra de Deus a todos os povos.

Ana Cláudia

Missão em tempos de pandemia

05/09
Heitor Rosa dos Santos 
06/09
Mariana Lopes de Carvalho 
13/09
Tiago Henrique Voltane da 
Silva 
José Antônio Voltane 
20/09
Pedro Henrique de Morais 
Zancopé 
Victor Eduardo Modena 
27/09 
João Gabriel Ferraz Albano 
Eloá Ravagnani Ferraz 

Batizados 
em 

Setembro

1- É preciso prestar atenção em nós mesmos e em quem está em volta
“Nós devemos entender quando nosso espírito está neste estado de tristeza geral, 

quando ficamos quase sem respiro. Acontece com todos nós e temos que compreender 
o que se passa em nosso coração”.

2- É preciso superar os momentos difíceis
“O que se deve fazer quando vivemos estes momentos escuros, por uma tragédia 

familiar, por uma doença, por alguma coisa que me leva para baixo. Alguns pensam em 
engolir um comprimido para dormir e tomar distância dos fatos, ou beber dois, três, 
quatro golinhos. Mas isto não ajuda”.

3- A oração é uma boa saída nas horas complicadas
“Quantas vezes nós nos sentimos assim, sem forças... E esta é a oração. O Senhor mes-

mo nos ensina como rezar nestes momentos difíceis. ‘Senhor, me lançaste na fossa mais 
profunda. Pesa sobre mim a Tua cólera. Chegue a Ti a minha oração’”.

4- Discursos longos não ajudam alguém que está em depressão
“Quando uma pessoa sofre, quando uma pessoa se encontra na desolação espiritual, 

você tem que falar o mínimo possível e você tem que ajudar com o silêncio, a proximi-
dade, as carícias, com a sua oração diante do Pai”.

5- É preciso se preencher de boas coisas
“Ter a alma vazia é o pior obstáculo à esperança. É um risco do qual ninguém está 

excluído, porque ser tentados contra a esperança pode acontecer também quando se 
percorre o caminho da vida cristã”.

6- Evitar os pensamentos ruins e cuidar de si
“O cristão sabe que a tentação dos dias monótonos e enfadonhos deve ser  

combatida e nunca aceita-la passivamente. Deus nos criou para a alegria e para a  
felicidade, e não para nos emaranharmos em pensamentos melancólicos. É preciso 
cuidar do próprio coração e se opor às tentações de infelicidade, que certamente não 
provêm de Deus”.

7- Quando estiver perdendo a força, reze esta oração:
“Quando nossas forças parecem fracas e a batalha contra a angústia é dura,  

podemos sempre recorrer ao nome de Jesus. Podemos repetir aquela oração simples, 
que encontramos partes também nos Evangelhos e que se tornou a base de tantas 
tradições espirituais cristãs: ‘Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, tenha piedade de mim 
pecador! ’”.

8- Transformar o negativo em positivo
“As experiências negativas nos dão a oportunidade de nos abrir para um horizonte. 

Transformar os pontos negativos em positivos, no teu sonho triunfador. Mas isso só se 
pode fazer com a graça de Jesus. Vocês estão seguros disso? Estão dispostos em trans-
formar as coisas negativas em positivas? Estão dispostos a transformar o ódio em amor?”

9- Recorrer a Nossa Senhora
“Quando uma criança cai e faz uma ferida ela começa a chorar e vai para o colo da 

mãe. Quando nós temos um problema, o melhor que podemos fazer é ir até a nossa 
mãe e rezar a Ave Maria”.

10- O remédio contra a tristeza é o Espírito Santo
“Contra a tristeza, na oração, pedimos ao Senhor para que guarde em nós a juventude 

renovada do espírito. Um cristão triste é um triste cristão e isso não é bom. O Espírito 
Santo é o Paráclito, que significa que ‘é o que está ao meu lado para me apoiar’, para que 
eu não caia, para que eu vá adiante, para que eu conserve essa juventude do Espírito”.

Dez conselhos do papa Francisco 
para superar a depressão
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01/10 – Karla Regina Franco de Oliveira (catequista)
01/10 – Giovanna Gabriela Grahl
01/10 – Lorena Bueno Morgon
04/10 – Luísa Chabregas de Andrade
05/10 – João Pedro Freitas Martini
09/10 - Mariângela Leinatti (catequista) 
11/10 – Augusto Galhardoni Borges
16/10 – Anne Schiavon Pacobelo
16/10 – Maria Luiza Cardoso Lanzi
17/10 – Luiza Aparecida Campos
20/10 – Afonso Henrique Bovi de Oliveira

20/10 – Bruno Bonini Anunciato
23/10 – Ana Clara Calmasini Papa
23/10 – Victor Hugo Aparecido C. da Silva
24/10 – Lavínia Marchiori Ribeiro
24/10 – Larissa Marchiori Ribeiro
25/10 – João Gabriel Ferrari
25/10 – Gabriela da Silva Vital
26/10 – Gabriel Carvalho dos Santos
28/10 – Raphael Silva de Souza Mendes
28/10 – Matheus Simeonato Silva
29/10 – Laura Andrade Balbinotti
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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

Rede Mundial de Oração do Papa

Nestes tempos difíceis, cheios de incertezas causadas pela tragédia chamada covid, 
vemos algumas pessoas que se arriscam, que se enchem de coragem, que alimentam 
sua certeza e iluminam sua inteligência com a Sabedoria divina; que se protegem como 
podem para nos proteger de um mal terrível produzido por um vírus invisível e mortífero. 
Vemos a grande estatura dos nossos médicos que devem ter ouvido as histórias dos seus 
companheiros que serviram em épocas sangrentas de guerras e pestes; heróis que se 
oferecem para combater um mal que agride e ataca e, mesmo assim alguns insistem em 
não ver…

   Ao comemorar o Dia do Médico, temos de agradecer a esses valorosos profissionais 
que fazem da sua vida uma oferenda para salvar as vidas que lhes são entregues e que 
exigem cuidados; profissionais que igual a nós, têm temores e preocupações, mas que 
acreditam no ideal de que a vida é mais importante que qualquer outra riqueza. 

   Nossa gratidão aos nossos médicos que nos fazem crer que “tudo vale a pena quando 
a alma não é pequena”! 

   Deus abençoe e recompense essas grandes almas, nossos médicos, que temos entre 
nós. Um grande (mesmo que à distância ) e agradecido abraço!

Pe. João Paulo.

Quando a alma não é pequena!

O dia 15 de outubro desse ano de 
2020, o dia do professor, não será como os  
anteriores!!!

De um dia para outro, precisou lidar com 
o maior de todos os desafios: a pandemia!! 
Realizar seu digno trabalho de dentro 
de sua casa. Tão acostumado ao contato  
direto com seu aluno, o olho no olho, o tom 
da voz que ensina, afaga, corrige.... Tudo 
ficou tão diferente, impessoal!! Os pátios, 
antes tão barulhentos, ficaram silenciosos. 
As salas de aula, antes tão movimentadas, 
cheias de olhares curiosos e interações,  
ficaram vazias... A alegria dos alunos, o 
ir e vir nos corredores da escola, enfim o  

PROFESSOR: SEMEADOR DA ESPERANÇA

Mês Missionário

 Neste mês a Igreja celebra o dia mundial das Missões e cada cristão é responsável 
por testemunhar a Boa Nova de Cristo para a humanidade.

O Apostolado da Oração e o Movimento Eucarístico Jovem nasceram de um 
impulso missionário. A Missão da Igreja tem sua raiz na oração, para sustentar as 
pastorais e fortalecer e animar as que necessitam.

A missão na Igreja é contínua e a alegria de anunciar o Evangelho de Jesus Cristo, 
um novo ardor, uma renovação sincera e verdadeira no espírito e na mentalidade, 
tornando-a mais viva e dinâmica, mais acolhedora e misericordiosa.

O Apostolado da Oração tem estas características na sua essência, evangelizando 
nas famílias, nas comunidades, nas paróquias e por todo o mundo.

O centro da missão é Jesus Cristo, Ele é modelo missionário para os cristãos de 
todo o mundo.

Nós batizados somos chamados a participar de diferentes responsabilidades da 
Igreja, e fazer de nossa vida uma sincera oferta ao Pai.

A missão é resposta livre e consciente de amor ao chamado de Deus que 
sentimos quando vivemos com Jesus na Igreja.

Nestes tempos de pandemia é preciso que a missão se adapte aos tempos e 
utilize os instrumentos modernos que a tecnologia coloca a disposição para atrair 
almas para o Senhor.

 Avisos:
• 15/10/2020 – 15h - Oração das Mil Misericórdias

Rosangela Bernardi Sinico

contato humano tão necessário em nossas vidas, cortado de uma hora para outra!! Essa 
nova forma de aprendizado, à distância, mediada pela tecnologia dos computadores e 
celulares não está sendo tarefa fácil para as escolas, educadores, pais e os próprios alunos, 
e está causando um grande esgotamento a todos os envolvidos.

Não é à toa, que o dia do professor é pertinho do dia de Nossa Mãe Maria, 12 de  
outubro! Pois só Ela com seu amor maternal, pode acalentar o coração de cada professora, 
de cada professor, nesse momento tão diferente, em que cada dia deve ser vivido de uma 
vez!! 

Que a força e o amor sem limites de Nossa Senhora, a educadora maior, aquela que 
Deus escolheu para ser a Mãe de Filho, a que nunca desaminou em nenhum momento, 
nos ensine a ser “sal e Luz” na vida de nossos alunos e suas famílias!! Porque o professor é 
exemplo para seus alunos, um verdadeiro Semeador da Esperança!! 

FELIZ DIA DO PROFESSOR!!
                                                                                                                                             Profª. Rita Ortiz  
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Anuncie 
Aqui

Madalena nasceu em 1611 numa 
aldeia próxima de Nagasaki, no Japão e  
recebeu esmerada educação  dos pais  
católicos  .   Sua infância coincidiu com um 
período de cruéis perseguições contra 
os católicos. O ditador budista,decretou 
uma terrível perseguição  em 1614. 
Com seus sucessores, essa perseguição 
tornou-se mais cruel, até quase 
exterminar a cristandade. Os pais e 
irmãos de Madalena foram martirizados 
quando   pequena e testemunhou a 
morte de muitos  católicos.  Com o livro 
“Exortação ao martírio”, que circulava  
entre os católicos fi cou  intima de Jesus 
Cristo, e assim a oração, leitura dos livros 
sagrados, exemplo de tantos foram 
fortalecendo o ânimo de Madalena.  Por 
volta de 1624, chegaram a Nagasaki dois 
zelosos missionários agostinianos que  
criaram a Ordem Terceira Agostiniana 
Recoleta para auxiliá-los no apostolado. 
Formada por leigos, a Ordem Terceira, 
hoje denominada Fraternidade Secular, 
fi cava encarregada da catequese.  
Atraída pela profunda espiritualidade da 
Ordem, Madalena se consagrou a Deus 
como Terceira Agostiniana. Começou 
o seu apostolado com tanto carinho 
e abnegação, que foram incontáveis 
os pagãos que se converteram;. Ela 
consolava os afl itos, animava os 
fracos, fortalecia os que fraquejavam, 
apoiava os corajosos ,  e arrecadava 
esmolas para os pobres. Em 1628 a 

perseguição fi cou mais violenta. Como 
quase todos os católicos de Nagasaki, 
Madalena se   refugiou nas montanhas. 
Os religiosos, viviam  lá também, 
zelando pelas almas e oferecendo-lhes 
o conforto dos Sacramentos. Entretanto, 
ambos foram detidos, antes, de serem  
queimados vivos em setembro de 1632.  
No dia seguinte, chegaram ao Japão 
outros dois missionários que também 
foram presos  e, queimados vivos a fogo 
lento.. Após a morte desses religiosos, 
Madalena permaneceu nas montanhas 
por dois anos dedicando-se ao 
apostolado, batizando, aconselhando, 
consolando e fortalecendo os que 
a procuravam. Numerosos foram os 
católicos que preferiram morrer a 
renegar a fé. Infelizmente, muitos foram 
os que fraquejaram e apostataram 
diante do horror dos suplícios. Desolada 
e triste, mas desejosa de sofrer o martírio, 
Madalena vestindo seu hábito; com  um 
pequeno alforje  com  livros de santos 
para meditar e pregar no cárcere, se 
apresentou aos carcereiros  dizendo-
se católica e religiosa. Não quiseram 
recebe-la, dizendo que era jovem e frágil 
e não suportaria os horríveis tormentos. 
Contudo, no dia seguinte foi presa.  
Admirados com sua beleza e pela sua 
tenra idade, , tentaram convencê-la a 
abandonar a fé através de  promessas 
as mais diversas, mas tudo foi em vão. 
Depois de sofrer vários tipos de torturas 
sem perder a fé em Nosso Senhor Jesus 
Cristo, Madalena foi tirada da prisão no 
início de outubro de 1634, e com outros 
dez católicos levada ao lugar do Martírio.  
Suspensa pelos pés, com a cabeça e 
o peito imersos num poço, Durante o 
suplício a corajosa jovem invocava os 
nomes de Jesus e Maria, e cantava hinos 
ao Senhor.  Resistiu ao tormento por 
treze dias. Na noite de 20 de outubro, o 
poço foi inundado por uma tempestade 
e Madalena morreu afogada com 24 
anos. Seu corpo foi queimado, e as cinzas 
foram espalhadas nas águas do mar, a 
fi m de que suas relíquias não caíssem 
nas mãos dos fi éis. 

     Beatifi cada em 1981, foi declarada 
Santa por Santo Papa João Paulo II em 18 
de outubro de 1987.

Maria Angela Vedovello      

Santa Madalena de Nagasaki, jovem mártir japonesa –  20 de outubroTerço dos Homens

No dia 19 de setembro às 18h, eu e mais quatro integrantes do grupo do Terço dos 
Homens Imaculada Conceição participamos ao vivo da oração do Santo Terço na TV 
Século 21, onde fomos muito bem recebidos pelo Sr. Gildo, apresentador do programa. 
Foi muito gratifi cante participar dessa realização em nível nacional, onde minha fé se 
fortalece cada vez mais com o terço sobre as mãos.

 Quando nos reunimos para rezar o terço repetindo várias vezes às mesmas 
palavras (o Pai Nosso e as Ave Maria), sinto uma força inexplicável, e com a presença de 
Deus no ar, que me da força, me conforta nas horas difíceis, e onde faço meus pedidos e 
agradecimentos a Nossa Senhora. Quero convidar você homem a fazer esta experiência 
de fé e devoção da Virgem Maria, venha rezar conosco toda segunda feira às 19h30 em 
nossa Igreja Matriz Imaculada Conceição.

Oswaldo Luis Chiarini

Missa da Família

Todo quarto sábado de cada mês cele-
bramos na paróquia Imaculada Conceição 
de Mogi Guaçu a missa da família, neste 
mês de setembro foi presidida pelo padre 
João Paulo.

A nossa fé precisa ser mostrada através 
das nossas atitudes de fi delidade a Deus. 
não basta falar bonito de Deus, de Jesus,  
é preciso viver esta acolhida generosa de 
Deus, acolhendo Jesus na caridade para 
com os irmãos. Estas foram algumas pa-

lavras proferidas na refl exão feita pelo 
padre João Paulo. Ao fi nal da missa ele 
rezou pelos casais aniversariantes do mês 
de setembro e sorteou uma linda imagem 
da Sagrada Família. Traga sua família para 
participar conosco da missa da família. 

“Os pais têm direitos e responsabili-
dades específi cas na educação e formação 
dos fi lhos em valores morais” ( são João 
Paulo II )

Dirceu e Vânia pastoral familiar
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