
8 DEZEMBRO/2020

20/12 

IV Domingo do 

Advento

2 Sm 7,1-5.8-

12.14.16

Sl 88

Rm 16,25-27

Lc 1-26-38

1º Ter Reunião Geral do Clero
  19h30 – Novena em Louvor a Nª. Sª. Imaculada Conceição
02 Qua 15h – Missa na Matriz 
  19h30 – Novena em Louvor a Nª. Sª. Imaculada Conceição
03 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, adoração o dia todo,
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h30 – Novena em Louvor a Nª. Sª. Imaculada Conceição
04 Sex São João Damasceno
  15h – Missa na Matriz 
  19h30 – Novena em Louvor a Nª. Sª. Imaculada Conceição
05 Sáb 19h – Novena em louvor a Nª. Sª. Imaculada Conceição
06 Dom II Domingo do Advento
  7h, 9h30, 17h – Missas na Matriz 
  19h –  Novena em Louvor a Nª. Sª. Imaculada Conceição
07 Seg Santo Ambrósio
  19h30 – Novena em Louvor a Nª. Sª. Imaculada Conceição
08 Ter NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, 
  Padroeira de M. Guaçu
09 Qua S. Juan Diego
  15h – Missa na Matriz 
10 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, adoração o dia todo,
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
11 Sex S. Dâmaso
  15h -Missa na Matriz 
  19h – Missa pelo 33º Aniversário de Ordenação do 
  Pe. João Paulo 
12 Sáb Nossa Senhora de Guadalupe
  19h – Missa na Matriz 
13 Dom III Domingo do Tempo do Advento
  Santa Luzia
  7h,9h30, 17h e 19h – Missas na Matriz 
14 Seg S. João da Cruz
16 Qua 15h – Missa na Matriz 
17 Qui 7h – Missa e Exposição com o Santíssimo, adoração o dia todo,
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
18 Sex 15h – Missa com os Missionários da Mãe Rainha  - Matriz 
19 Sáb 19h – Missa na Matriz 
20 Dom IV Domingo do Advento
  7h, 9h30, 17h, 19h – Missas na Matriz
21 Seg S. Pedro Canísio
23 Qua S. Pedro Câncio
  15h – Missa na Matriz 
24 Qui 19h30 – Vigília de Natal n Matriz 
25 Sex NATAL DE NOSSO SENHOR JESUS CRISTO
  19h Missa de Natal na Matriz
26 Sáb S. Estevão – Primeiro Mártir
  19h – Missa da Família na Matriz 
27 Dom SAGRADA FAMÍLIA
  7h, 9h30, 17h, 19h  – Missas na Matriz
28 Seg Santos Inocentes
29 Ter S. Tomás Becket
30 Qua S. João Apóstolo e Evangelista
31 Qui 19h30 – Vigília de Ano Novo na Matriz 

Acontece em Dezembro

Liturgia do Mês de Dezembro
06/12 

II Domingo do 

Advento

Is 40,1-5.9-11

Sl 84

2 Pd 3,8-14

Mc 1,1-8
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III Domingo do 

Advento

Is 61,1-2.10-11

Cântico: Lc 1,46-

48.49-50.53-54

I Ts 5,16-24

27/12 

SAGRADA 

FAMÍLIA

Eclo 3,3-7.14-17

Sl 127

Cl 3,12-21

Lc 2,22-40 
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NATAL MAIS ILUMINADO

DIA DA PADROEIRA
08 de dezembro, nossa Cidade e 

nossa Paróquia está em festa porque 
é dia de sua Padroeira Nossa Senhora 
Imaculada Conceição.

Roguemos a ela de um modo muito 
especial, neste tempo em que estamos 
enfrentando uma pandemia. Que ela 
proteja o povo de Deus que caminha 
nesta cidade e peça a seu Filho Jesus 
que toque o coração de todos.

Ao repicar dos sinos, a cidade aman-
heceu festiva e com Orações foram 
ocupados todos os horários do dia, 
para que às 18 horas fosse celebrada 
a missa solene no estacionamento do 
Big Bom, Centro.

Aniversário de Ordenação Sacerdotal
Em 11 de dezembro nosso pároco, Padre 

João Paulo, estará comemorando junto a 
nossa comunidade 33 anos de vida sacerdo-
tal. O clero católico compartilha um único 
sacerdócio, o sacerdócio de CRISTO. 

E o Padre João Paulo tem em todo 
este período, desde sua entrega total a 
CRISTO, demonstrado à exaustão seu imenso 
amor  e dedicação à sua missão sacerdotal, 
inteiramente integrado com o SENHOR 
JESUS em sua busca da redenção dos homens e 
mulheres. Nossa comunidade, Paróquia de 
Nossa Senhora da Conceição, re� ete todo este 
trabalho, incansável, na pregação da palavra e 

doutrinação de todos os paroquianos. Mas seu trabalho não se restringe somente à sua paróquia 
mas se estende na colaboração com toda comunidade guaçuana, e ainda, com presença forte nos 
eventos do Bispado de São João da Boa Vista, do qual Mogi Guaçu é parte integrante.

Por fortuna, ele aqui chegou logo que se ordenou e “sentou praça”, para felicidade e deleite de 
todos nós, conduzidos por este PASTOR, irrepreensível, nas trilhas de Nosso Senhor JESUS CRISTO. 
Salve Padre João Paulo, salve nossa Mãe Imaculada, salve CRISTO!

Francisco Eduardo de Toledo

Missa presidida por Padre João Paulo e concelebrada por vários padres de cidade.
Padre João Paulo disse na homilia “Neste dia celebramos a Virgem Maria, querida por 

Deus, amada por Deus. Não custa repetir que a nossa devoção a Nossa Senhora não é uma 
devoção a uma imagem, a uma pintura. Celebrando o Sim generoso de Maria, celebramos 
aquela mulher protegida por Deus. Os cristãos desde o principio sempre tiveram um carinho 
especial por Maria. Foi o Anjo Gabriel que nos ensinou a rezar a Ave Maria e que está nos 
Evangelhos,  a Cheia de Graça, o Senhor está contigo...

A Virgem Maria é plena do Evangelho e é  grande na evangelização quando nos diz: façam 
tudo o Ele disser.

Tudo  nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas 
todo aquele que põe em prática o Evangelho; quem quiser ser o maior seja o menor servidor; 
amar os vossos inimigos; amai-vos uns aos outros como eu vos amo.

Quem quiser ser cristão deve entrar na escola da Virgem Maria, sempre serviçal, sempre 
atenta.

Consagrando Mogi Guaçu à proteção da Mãe de Deus foi encerrada a celebração com o 
povo despendindo de Nossa Padroeira, a Imaculada Conceição de Maria.

Ó MARIA CONCEBIDA SEM PECADO, ROGAI POR NÓS QUE RECORREMOS A VÓS.
        Lurdinha
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Natal mais iluminado

ção para quem se deixa iluminar 
por sua luz. (cfr. Ap 12,1 ss) 

Ao nos preparar para celebrar o 
Natal de Jesus, sinais de esperança 
já brilham para nós; nossa Senhora 
nos convida a esperar pelo Senhor 
que vem até nós; a ciência começa 
a distribuir vacinas com eficácia 
comprovada, ineficaz somente nos 
que se venderam a uma disputa 
política marcada pela insanidade. 
E para completar, outro sinal inte-
ressante e não menos maravilhoso 
aconteceu no dia de Nossa Senho-
ra da Conceição: a primeira dose 
da vacina anti-covid foi aplicada 
em uma senhora de noventa anos 
de idade. “Para quem não tem fé, 
nenhuma explicação é suficiente; 
para a pessoa de fé, nenhuma 
explicação é necessária”, já dizia o 
beato Donizetti.  

Agora é o momento de preparar 
nossos presépios e celebrar o nas-
cimento do Senhor com alegria e 
simplicidade, com amor caloroso e 
firme devoção alimentando nossa 
esperança no Deus que se fez 
pequenino, que nos chama a viver 
a humildade e a fraternidade a fim 
de construir um mundo novo no 
qual o alimento custa mais barato 
que os armamentos e os remédios 
não faltam para os que mais preci-
sam; mundo em que vivemos e 
partilhamos o mandamento do 
amor ao próximo e dessa maneira 
vencemos as maldades de tantos 
dragões mentirosos que tentam 
ceifar a vida dos filhos e filhas de 
Deus.

Feliz Natal, feliz esperança trazi-
da pelo Menino Jesus, nosso irmão 
e salvador.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Um pequenino sinal de luz já 
destrói até mesmo a escuridão 
mais densa; uma lamparina daque-
las de óleo num copo ilumina a 
casa e os que estão ali meio que 
assustados com a falta da luz.

Neste ano profundamente escu-
recido por névoas obscuras que 
atemorizaram povos e nações, sur-
ge a esperança nascida numa 
criança que vem “reger o mundo 
com cetro de ferro”; no ano da pan-
demia assistimos uma tragédia de 
desrespeito à vida humana por 
parte das autoridades que deve-
riam marcar sua trajetória por 
tomar as precauções oferecidas 
pelas ciências médicas com suas 
evidências; deviam se despojar de 
seu pedestal e, com humildade 
aceitar as opiniões diversas das 
suas e de seus apaniguados a fim 
de salvar a nação do fiasco mun-
dial da falta de liderança sensata. 
Talvez, pior que o covid, esteja em 
curso um mal pior que corrói cére-
bros e córneas em certos humanos 
que se recusam a pensar e ver a 
realidade a sua volta. Triste esse 
cenário, mas foi o que se deu em 
nosso “país tropical, abençoado 
por Deus e bonito por natureza”.

No entanto, o que poderia piorar 
não prosperou; nossa esperança 
não fraquejou e, como está escrito 
no profeta Isaías, “o povo que cami-
nhava nas trevas, viu uma grande 
luz; para os que habitavam nas 
sombras da morte, uma luz res-
plandeceu” (Is 9,1-2)! A nossa vida 
caminha sob o sinal do amor bon-
doso de Deus que sempre nos sur-
preende com sua misericórdia e 
seu carinhoso amor de Pai. Se essa 
moléstia causada pelo vírus maldi-
to, nos assusta tomemos os mes-
mos cuidados que deram àquela 
mulher descrita no Apocalipse se 
livrar dos ataques do dragão; fixe-
mos nossos olhares no Filho dessa 
mulher que vem trazendo liberta-

Fique por dentro “O ano de São José”

De 8 de dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021, estaremos vivendo um ano 
especialíssimo dedicado a São José, Padroeiro da Igreja

O Ano de São Joséfoi aberto hoje pelo Papa Francisco, devendo estender-se de 8 de 
dezembro de 2020 até 8 de dezembro de 2021.

Trata-se de uma celebração dos 150 anos da declaração de São José como Padroeiro 
da Igreja Católica, realizada em 8 de dezembro de 1870 pelo beato Papa Pio IX mediante 
o decreto “Quemadmodum Deus”.

O Ano de São José
O “Ano de São José”  foi aberto com a carta apostólica “Patris corde”, que, em latim, quer 

dizer “Com coração de pai”. De fato, o título evoca a paternidade adotiva de São José, a 
quem o próprio Deus chamou de “papai”.

O Papa Francisco o descreve como “pai amado, pai na ternura, na obediência e no acol-
himento; pai com coragem criativa, trabalhador, sempre na sombra”, ou seja, sempre com 
discrição, sem esperar protagonismo.

A importância das pessoas comuns
Aliás, o Papa enfatiza que São José representa a importância das pessoas comuns, que, 

longe dos holofotes, realizam a sua missão com paciência, esperança e corresponsabili-
dade: ele é “o homem que passa despercebido, o homem da presença cotidiana discreta 
e escondida”.

No entanto, é justamente essa discrição responsável e madura o que lhe dá “um pro-
tagonismo sem paralelo na história da salvação”, porque São José ofereceu a “oblação 
sobre-humana de si mesmo ao serviço do Messias”. Assim, ele se tornou “muito amado 
pelo povo cristão”.

Exemplo para os homens de hoje
Francisco destaca São José como exemplo para os homens de hoje, tanto como “pai 

no acolhimento” quanto porque “acolheu Maria sem condições prévias”. Este gesto é  
particularmente eloquente “neste mundo onde é patente a violência psicológica, verbal 
e física contra a mulher”, observa o Papa.

A “Patris corde” também destaca “a coragem criativa” de São José, que soube “transfor-
mar um problema numa oportunidade, antepondo sempre a sua confiança na Providên-
cia”. Como protetor de Jesus e de Maria, José “não pode deixar de ser o Guardião da Igreja”.

O valor do trabalho
O carpinteiro também dá exemplo do “valor, dignidade e alegria” do trabalho: “É 

necessário tomar renovada consciência do significado do trabalho que dignifica, que se 
torna participação na própria obra da salvação”, além de realização pessoal e da própria 
família.

Francisco ressalta ainda que todos os dias faz uma oração a São José, finalizada com 
estas palavras:

“Dado que tudo podeis junto de Jesus e Maria, mostrai-me que a vossa bondade é tão 
grande quanto o vosso poder”.

O Ano de São José convocado pelo Papa Francisco será enriquecido com indulgências 
especiais, cujas condições serão detalhadas pela Santa Sé.

Pesquisa: Selma       

3851.8700
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Reunimos-nos para uma 
verdadeira Ação de Graças a Deus 
nesta celebração Jubilar. Nossa Igreja 
Particular, nossa Diocese começa a ser 
pensada e planejada num momento 
de grandes surpresas em toda a Igreja. 
Enquanto aconteciam o Movimento 
Bíblico, o movimento Litúrgico e a 
preparação para o Concílio Vaticano 
II, a Arquidiocese de Ribeirão Preto já 
articulava a multiplicação de centros 
evangelizadores com a criação das 
novas dioceses em seu território. 
Criada e instalada nesse contexto, 
nossa diocese já nasceu “igreja em 
saída” impulsionada por são João 
XXIII.

Nosso primeiro bispo, dom Davi 
Picão trouxe todo o entusiasmo 
da preparação e início do Concílio, 
começou a organização da diocese, 
incentivou as nossas pastorais sociais, 
a defesa da vida o que o fez enfrentar 
duras críticas na época.

Dom Tomás Vaquero, nosso 
segundo bispo, costumava brincar 
que para a sua eleição foram 
necessários dois Papas! João XXIII e 
Paulo VI, dois santos e agora dom 
Tomás a caminho da honra dos 
altares. Vindo de Pirassununga, com 
ele nós convivemos por mais de 28 
anos e contemplamos a simplicidade, 
a santidade e a dedicação. Incansável 
evangelizador, promotor vocacional 

e pastor de todos, sem distinção. 
Homem de simples, bela e profunda 
inteligência que com suas historinhas 
plantava a semente do Evangelho e 
cativava os corações. Coube a Dom 
Tomás implementar o Vaticano II em 
nossa Diocese.

Depois de dom Tomás, tivemos 
em Dom Dadeus o bispo que nos 
fez olhar para o Terceiro Milênio que 
se aproximava; com ele aprendemos 
que é necessário “caminhar juntos” 
para evangelizar, para crescer na 
fraternidade e viver na unidade. 
Sentia o “cheiro das ovelhas” e 
entusiasmava o rebanho.

Com dom David, um brasileiro 
nascido nos Açores, aprendemos 
que estamos no mundo, mas não 
somos do mundo, que temos 
responsabilidades decorrentes de 
nossa missão e que a transparência 
que cobramos deve ser exercida em 
nossas atividades. Seu coração de pai 
e pastor, de tanto amar, quase que 
não aguenta!

Nos últimos tempos, Deus nos 
enviou dom Antônio Vilar, mineiro 
de Guardinha, filho de Dom Bosco 
que a todos conquistou com seu 
jeito simples, com sua presença 
amiga e paterna que tem sempre um 
tempinho para nos escutar e orientar. 
Distribuindo alegria, pastoreia 
com carinho o Povo de Deus a ele 
confiado.

Ao longo dessas décadas, 
recordemos de quantos padres, 
religiosos, leigos e leigas, quantas 
“forças vivas” de nossa Igreja, 
derramaram seu suor, seu sangue 
e seu amor para fazer o Reino de 
Deus aconteça entre nós. Nossa 
gratidão a tantos irmãos e irmãs 
que servem de incentivo para nossa 
vida de Igreja hoje. Me permitam 
um agradecimento muito especial 
ao saudoso monsenhor Antônio 
David, sacerdote zeloso, pregador 
ardoroso e grande colaborador na 
obra evangelizadora em nossa Igreja 
particular. 

Com o coração repleto da santa 
alegria, entoemos nossos louvores ao 
Senhor.

Padre João Paulo

Jubileu de diamante de nossa Igreja Particular 
de São João da Boa Vista

Parabéns Padre João Paulo
No décimo dia do mês de novembro 

às 19h30, no ano da graça do Senhor 
de 2020, reunidos em torno do altar do 
Senhor, nossa comunidade paroquial, 
com o coração agradecido participou da  
Eucaristia, na memória de São Leão 
Magno, na qual elevamos a Deus nossa 
gratidão pelo dom da vida de nosso queri-
do pároco, Pe. João Paulo Ferreira Ielo. Em 
sua homilia, o digníssimo pároco exor-
tou-nos a prática da fraternidade, nos mo-
mentos de correção, bem como, a manter 
os olhos fitos no Senhor buscando servir o 
Reino de Deus sem almejar recompensa, 
visto que, a comunidade cristã deve sem-
pre se destacar pela prática da bondade e 
da justiça.

Aqueles que põem em prática a pala-

Rua Chico de Paula, 837 - Mogi Guaçu - SP
Fone: (19) 3841.9094

E-mail: mundomagicomij@yahoo.com.br

ANUNCIE
AQUI

vrava de Deus, vivem com o coração repleto de alegria, pois sabem em quem deposi-
taram sua esperança, assim sendo, revelam a imagem de um coração transbordante de 
alegria, dedicado na vivência fé, e com certeza o senhor Pe. João Paulo, nos revela a gran-
deza de “Servir ao Senhor com alegria.”

Agradecemos a Deus pelo dom de sua vida, a qual escolheste dedicar a Deus e aos 
irmãos. Que a Virgem Maria, em sua Imaculada Conceição, interceda por toda sua família 
e que o Bom Pastor conceda ao senhor graça, paz e sabedoria, e a alegria de celebrar mui-
tos anos de vida repletos de saúde, caminhando sempre em direção a santidade. Conte 
sempre com nossas orações, amizade fraterna. Receba todo carinho de nossa comuni-
dade paroquial. Feliz Aniversário! Deus te abençoe, fazendo-lhe sempre mais um santo 
sacerdote! Deus te pegue!

Giovani P.  da Silva

Eva Maria Marquesi de O. Tristana
Catarina Kumada Fritz
Noah Marques de Olveira Silva
Laura Mariano Broliani
Enrico Camuri
Tomás Moraes Guarnieri
Felipe Maciel Alves da Costa

BATIZADOS DE NOVEMBRO

Artur Benício da Silva Rodrigues, Liz Pereira Vianelli, João Gabriel dos  
Santos Francato, Pedro Henrique Rosa Tola, Mariana Rosa Tola, Heitor 
Chrispin de Souza, Heloísa Santos Amaral, Lavínia Andrade Ribeiro

14/11
José Luis Belan 
e Maria José da Silva

Os que Deus uniu
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Drª. Ana Paula Pereira Lima
CRM-SP 109662

www.mecseguros.com.br
Rua Leontina Zambaldi, 251 - Jd. Serra Dourada

3569-7001
mecseguros@mecseguros.com.br

1° dia 29/11  “IMACULADA MARIA DE DEUS, CORAÇÃO POBRE ACOLHENDO  JESUS.” 

É um momento de nos alegrar, pois iniciamos a Novena e também o Tempo do 
Advento. Na liturgia de hoje, “Ficai atentos” é viver sempre vigilantes, significando o 
cuidado para que o Evangelho seja sempre vivido. Tempo do Advento para que nos 
preparemos bem e Jesus venha morar em nosso coração.

No tema de hoje, Imaculada, dogma de fé, Maria é  preservada da mancha do peca-
do. Maria, Mãe de Deus. É nela que toda corrente do pecado é quebrada, porque Deus 
viu nesta mulher consagrada, toda humildade, obediência, desapego, um coração 
simples, pobre, para trazer Jesus para a nossa vida.  Ela acolhe em seu coração a graça 
e a distribui ao mundo, graça que é de graça, que não tem preço, graça que se doa 
totalmente.  É bem aventurada porque acreditou, manteve sua crença e por ela foi 
feito maravilhas.

É preciso que, como Maria tenhamos uma fé madura, verdadeira, constante. Maria 
nos conduz a Cristo, é Mãe que ama a todos até os mais rebeldes que, com certeza são 
os que mais precisam de amor. Mãe que nos leva a Jesus e que intercede por cada um 
de nós e nos protege de todos os males.

NOVENA EM LOUVOR À IMACULADA           CONCEIÇÃO PADROEIRA DE MOGI GUAÇU

Padre William Aparecido Leal

2°dia 30/11  “IMACULADA, MARIA DO POVO, MÃE DOS AFLITOS QUE ESTÃO JUNTO À CRUZ.”

Quem não escuta a Palavra de Deus não avança na fé. A Igreja cresce no mundo 
anunciando a notícia boa, que é o Evangelho, que é Jesus e ele chama os discípulos  a 
desempenhar uma missão e a nossa tarefa hoje é chamar as pessoas para o encontro 
com Jesus. 

O tema de hoje, Mãe dos Aflitos foi tirado do momento em que Maria está aos pés 
da cruz, como muitas mães que sofrem por seus filhos com uma série de situações 
de sofrimentos. Estamos vivendo uma terrível pandemia, mas tem tantas outras pan-
demias, como o orgulho, o egoísmo, a indiferença, a fofoca, a vaidade, que nos afli-
gem, então as apresentemos a Nossa Senhora e as coloquemos em suas mãos,  na 
confiança de que podemos contar com o seu carinho e a sua intercessão. Debaixo da 
proteção de Maria estamos,  porque nunca se ouviu dizer que quem  a ela recorreu 
fosse desamparado, mas é preciso que nos esvaziemos de nós, como fez Maria que se 
esvaziou de si para escutar Deus. Este calor do amor da Virgem Maria é o que deve ter 
em nosso coração para nos livrar de nossas aflições e enfrentar o peso da cruz. É Ela 
que fala de nós a seu filho Jesus e é Ele quem nos socorre para que sejamos libertos 
de todo mal.

Padre João Paulo Ferreira Ielo

3°dia 1º/12 “UM CORAÇÃO QUE ERA SIM PARA A VIDA, UM CORAÇÃO QUE ERA SIM PARA O IRMÃO.”

Maria, nossa Mãe Imaculada, entendeu e viveu o tema proposto para hoje. Um 
coração para o serviço ao Reino de Deus, para amar, para se doar,  que através do seu 
Sim muito amou e trouxe Jesus para nós. Quando se ama tudo fica mais fácil, não há 
dificuldades. Maria desde criança aprendeu o verbo amar, por isso amou, por isso ela 
ama,. A sexta promessa do manual do Coração de Jesus nos diz que “os pecadores 
acharão no meu coração uma ponte e um oceano infinito de misericórdia.” Somos esta 
ponte e oceano de amor misericordioso para com nossos irmãos? Pensamos que te-
mos que amar para receber amor, mas não é assim, amar é comprometimento, amar 
é cada vez mais nos preocupar com nossos semelhantes, amor sem limites, de reci-
procidade, de fidelidade, incondicional, amor fiel como o de Maria que amou porque  
Ela quis amar. A fidelidade de Maria fez dela a Mãe do Redentor. Aos poucos, Maria 
foi entendendo o mistério de seu Filho Jesus. A partir disso, Ela passou a servir, sua 
prima Isabel, nas bodas de Caná, aos pés da cruz e não deixou de amar.  Peçamos que 
Maria nos ensine a amar e nos comprometer com esse amor, no nosso lar, na nossa 
vida para que o nosso coração seja livre do ódio, do egoísmo. Que esta novena nos 
ajude a levar Jesus para nossa casa e a nos esquecer um pouco de nós amando mais 
a quem precisar. 

Padre Carlos Roberto Canato

4°dia – 02/12 “UM CORAÇÃO QUE ERA SIM PARA DEUS, REINO DE DEUS RENOVANDO ESTE CHÃO.”

Quando falamos de Maria, consequentemente falamos de Jesus. Temos uma Mãe. 
Ai de nós se não tivéssemos Maria, se não tivéssemos o seu Sim, se não tivéssemos 
a certeza do seu amor por nós. Somos um povo que temos uma Mãe e é essa Mãe 
que nos acompanha no nosso dia a dia.  Maria com o seu Sim dá a plena liberdade 
para Deus agir em nós. Alguma coisa deve mudar em nosso coração, em nossa vida 
quando nos propomos à transformação. É assim que tudo se renova em nossa vida. O 
nosso coração é um Sim para Deus mesmo quando passamos por dificuldades. O Anjo 
Gabriel, o grande mensageiro fez uma proposta a Maria e é claro que esta proposta 
se concretizou pelo seu Sim.  Quando Deus nos faz uma proposta é bom que tam-
bém nos questionemos, como isso vai acontecer, mas na certeza de que Deus não 
nos abandona. O Sim de Maria foi livre, é o que também devemos fazer dar o nosso 
Sim, livre, obediente. Maria foi a primeira discípula, no serviço, na disponibilidade, na 
obediência. Foi presença nas horas difíceis, aos pés da cruz. Foi presença no meio dos 
discípulos. Foi presença no socorro aos noivos nas Bodas de Caná.

Que por Maria chegue a todas as casas, a todas as famílias, o calor, o olhar e o Sim. 
Que o seu Sim seja também o nosso Sim.

Padre Edgar do Carmo Rodrigues
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NOVENA EM LOUVOR À IMACULADA           CONCEIÇÃO PADROEIRA DE MOGI GUAÇU
5°dia- -03/12 “BRAÇOS ABERTOS PARA SEDE DO POVO, PASSO BEM FIRME QUE O MEDO DESTERRA.”

Quando ouvimos o Evangelho de hoje, pensamos naquela imagem clássica da casa construída sobre 
a rocha ou sobre a areia. Sobre as duas vieram as intempéries do tempo, mas a construída sobre a rocha 
permaneceu de pé e quando olhamos para Nossa Senhora sabemos que Ela construiu sua vida de modo 
sensato, porque edificou sua vida sobre a rocha firme que é a presença de Deus.

Três frases nos explicam os passos firmes de como Nossa Senhora edificou sua vida sobre a rocha:  
Na Anunciação quando ela disse “Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa Pala-
vra. Quando Nossa Senhora visitou Isabel, sua prima e escutou  “bem aventurada aquela que acreditou. 
Acreditou porque teve fé.X

Mulher da Palavra, porque guardava e meditava todas as coisas em seu coração.
De braços abertos: Quando Nossa Senhora visitou Isabel, sua prima, nos ensinando a solidariedade, se 

colocou à disposição, teve iniciativa, não esperou pedir.
Nas Bodas de Caná, ensinando que ser solidário é assumir a realidade do outro.
Aos pés da cruz.  São com estas atitudes de Maria que somos convidados a dar o nosso testemunho.

Padre Flávio Antonio Destro

6°dia - 04/12 “MÃOS ESTENDIDAS QUE OS TRONOS RENEGAM, REINO DE DEUS ATUANDO NA HISTÓRIA.”

Deus é bom! Deus cuida de nós à medida que deixamos que ele cuide de nosso coração, à medida que 
permitimos.  Assim fez Maria que teve o coração disponível  e deixou Deus agir em sua vida.

Todos nós temos nossos medos. Nossa Senhora, com certeza também teve, mas ela confiou em Deus. A 
sua disponibilidade quebra toda cadeia, toda a ideia da figura feminina marginalizada e começa com ela uma 
nova história. Maria confiou plenamente, sabia muito bem o que estava fazendo, por isso ela é modelo para 
todo cristão, para todo aquele que quer experimentar uma vida nova. 

Somos convidados a confiar nossa vida nas mãos de Deus e deixar que ele toque o nosso coração para de-
volver-nos tudo aquilo que nos falta. À medida que confiamos no Senhor como Maria confiou temos a certeza 
que não nos decepcionamos. O povo hoje, como outrora é de cabeça dura, fecha o coração e não deixa agir, 
não deixa Deus tocar o coração, mas nós que estamos aqui, a confiança deve ser maior para podermos ir mais 
longe, para poder afastar todo o mal que aflige a cada um.

Confiemos em Deus como Maria confiou e teremos a certeza de que não nos decepcionaremos.

Padre José Osvaldo de Araujo

7° dia- 05/12 “FAÇA-SE Ó PAI VOSSA PLENA VONTADE!”

Tempo do Advento que nos prepara para o mistério da Encarnação, tempo de espera atuante, tempo de aplainar 
os caminhos e convidados a uma vida santa em Jesus Cristo.

Faça-se ó Pai vossa plena vontade, é a resposta de Maria quando ela recebeu a notícia que ia ser a Mãe do Filho 
de Deus. Assim após o anúncio, Maria passou a viver a fé que nos ensina a buscar Deus e fazer a sua vontade. Maria 
viveu de acordo no que ela acreditou, sua vida foi expressão de uma entrega sem reservas, mesmo quando en-
controu sofrimento foi coerente com a missão que assumiu. Com o seu Sim salvou a humanidade pecadora. Com 
o primeiro Sim Maria gerou Jesus Cristo, com o segundo Sim gerou os irmãos de Jesus Cristo conquistado com o 
sangue que ele derramou na cruz a nosso favor.  Maria se tornou a Mãe de Deus e nossa Mãe. Ela se consagrou 
totalmente a serviço de todos nós. Maria nos deu exemplo e também uma ordem “Façam tudo o que Jesus pedir.”  
Obedecendo isto, também estamos obedecendo a Jesus quando ele diz “Façam isto em minha memória” e “amam-
se uns aos outros como eu vos amo.” Cumprindo tudo isso somos reconhecidos como discípulos de Jesus Cristo.

Padre Sebastião Mendes da Cruz

8° dia – 06/12 “MEMÓRIA DO AMOR FIEL QUE MARIA GEROU, REINO DE DEUS QUE RENOVA ESTA TERRA.”

Este segundo domingo do Advento nos traz João Batista nos convidando a viver in-
tensamente este tempo. É hora de repensar nossas atitudes. Tempo breve, mas sério para 
mudar nossa vida.

No tema proposto para hoje, Memória, nas Sagradas Escrituras é muito mais que lem-
brança, recordação, é presença viva de Jesus. É presença real deste amor que Maria gerou, 
é Deus na carne humana. Não podemos pensar num cristianismo genérico, romântico, 
não podemos pensar que são os pecadores que tem que mudar,  não podemos viver a fé 
como se tivesse cumprindo uma obrigação.  Nossos passos devem se tornar ações  por 
onde andarmos sempre conduzidas pelo Espírito de Cristo. O que a alma é para o corpo, 
os cristãos devem ser para o mundo, ser testemunho de Cristo. 

O Natal será a grande dádiva de Deus para nós se vivermos o nosso cristianismo auten-
tico, sem medo e é Nossa Senhora que nos dá a oportunidade de gerar este amor fiel 
que é Jesus Cristo. Nós somos o que escolhemos e conversão é uma vida que se trans-
forma por causa da graça de Deus. Nossa vida deve ser presença viva,  para que sejamos 
memória do Cristo que esperamos nos Natal.

Padre João Paulo Ferreira Ielo

9º dia -07/12 “IMACULADA, MARIA DE DEUS E RAINHA DAS FAMILIAS.”

A solenidade da Imaculada Conceição é uma das maiores festas de Nossa Senhora, porque justamente 
houve motivo para que Deus nela fizesse maravilhas.

Este tempo importante do Advento olhamos para Maria como a Virgem Imaculada em que Deus  
realizou maravilhas por nós. 

O pecado feriu nosso povo e Jesus veio para tirar a consequência do pecado. O pecado dos nossos pais 
trouxe tristeza, doença, desiquilíbrio e Deus promete seu Filho para salvar a humanidade, mas precisou do 
Sim da Virgem Maria que ouviu do Anjo que seria  Mãe. É o sim total de uma jovem consagrada a Deus que 
foi escolhida para ser a Mãe, por obra do Espírito Santo. Maria foi a serva, por isso ela se tornou Rainha, Mãe 
dos viventes, Mãe da Nova Humanidade, da nova Criação.  E nela Deus realiza maravilhas. 

A família hoje também tem uma missão, na unidade lutar contra o pecado, como Maria que venceu o 
inimigo, venceu aqueles que vêm contra Deus. A coroa de Rainha é também o avental que serve, como 
em Caná.

Que as famílias busquem nas Sagradas Escrituras, na Palavra de Deus e na Eucaristia a força para o cum-
primento de sua missão, por intercessão da Virgem Maria, Rainha das Famílias. 

        Lurdinha

D.Antonio Emidio Villar
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03/12 - Mateus Chabregas Rubim
06/12 - Ana Clara Bráz Reis
10/12 - Lívia Rocha de Oliveira
11/12 - Gabriel Bulgarelli Gonçalves
16/12 - Valentina Costa Baron
18/12 - Gabriel Scalco
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