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Semear e defender a vida!
Semana Nacional da Vida

Celebraremos a Semana 
Nacional da Vida e o Dia do 
Nascituro, de 1º a 8 de out-
ubro na Igreja as 19h30, com 
encontros onde as famílias 
poderão re� etir sobre o tema 
escolhido pela CNBB para 
este ano que é “Família San-
tuário da Vida”

• 1º Encontro – O valor in-
comparável da pessoa huma-
na

• 2º Encontro – Na raiz da vi-
olência contra a vida

1º Sex Santa Teresinha do Menino Jesus
  Semana Nacional da Vida 19h30 - Matriz
02 Sáb Santos Anjos da Guarda
  Semana Nacional da Vida
03 Dom XXVII Dom. Tempo Comum
  Semana Nacional da Vida 
04 Seg São Francisco de Assis 
  Semana Nacional da Vida 19h30 - Matriz
05 Ter São Benedito
  Semana Nacional da Vida 19h30 - Matriz
  19h30 – CPP
06 Qua São Bruno, Presbítero
  Semana Nacional da Vida 19h30 - Matriz
07 Qui Nossa Senhora do Rosário
  Semana Nacional da Vida 19h30 - Matriz
08 Sex  Dia do Nascituro 
  15h – Missa em louvor a Nossa Senhora 
  na Matriz 
  19h30 - Semana Nacional da Vida na Matriz
09 Sáb 19h – Missa na Matriz 
10 Dom XXVIII Dom. Tempo Comum
11 Seg S. João XXIII, Pp
12 Ter NOSSA SENHORA APARECIDA, 
  Padroeira do Brasil
  9h30 – Missa com as crianças na Matriz 
  12h - Missa na Matriz
  18h - Missa Solene na Capela Nossa 
  Senhora Aparecida
13 Qua 15h – Missa na Matriz 
14 Qui 7h – Missa e Exposição com o 
  Santíssimo, adoração o dia todo
  18h30 – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
  19h30 – Encontro com Equipes de    
  Liturgia
15 Sex Santa Tereza D’Ávila – Dia do Professor
16 Sáb Santa Edwiges 
  16h – Casamento na Matriz 
  19h – Missa na Matriz 
17 Dom XXIX Dom. Tempo Comum
  10h30 – Batizados na Matriz 
18 Seg São Lucas, Dia do Médico, Mãe Rainha
  16h – Missa com os Missionários da Mãe   
  Rainha Matriz 
  19h30 – Preparação para o Batismo no   
  Salão Paroquial 
19 Ter 12h – Missa na Matriz 
  19h30 – Preparação para o Batismo no   
  Salão Paroquial  
20 Qua 15h – Missa na Matriz 
21 Qui 15h – Oração das Mil Misericórdia 
  na Matriz 
22 Sex S. João Paulo II, Pp
23 Sáb 19h – Missa da Família na Matriz 
24 Dom XXX Domingo do Tempo Comum
  9h30 – Crismas na Matriz 
25 Seg S. Antonio de Sant’Ana Galvão, Bv
26 Ter 12h – Missa na Matriz 
27 Qua 15h – Missa na Matriz 
28 Qui S. Simão e S. Judas Tadeu, Apóstolos
29 Sex 15h – Missa na Matriz 
30  Sáb 17h – Casamento na Matriz 
31 Dom XXXI Dom. Tempo Comum 

• 3º Encontro – Sinais de esperança e convite ao compromisso

• 4º Encontro – A vida é sempre um bem

• 5º Encontro – Veneração e amor pela vida dos outros

• 6º Encontro – A vida humana é sagrada e inviolável

• 7º Encontro – Anunciar o Evangelho da Vida

• Dia do Nascituro – Os � lhos são Bênçãos do Senhor

Convidamos todas famílias a participarem conosco! Somos 
chamados a Promover, Defender e Cuidar da vida para recon-
hecermos os traços do amor de Deus na nossa história e das 
nossas famílias, fazendo com que a Vida seja sagrada, inviolável 
e que se respeite toda sua dignidade, desde a concepção até 
seu � m natural”.

O plano diocesano prevê que o ano de 2022 seja dedicado 
às Pastorais Sociais. Assim, olhando pra frente, reunimos os Co-
ordenadores das Pastorais Sociais de nossa paróquia, nossos 
Candidatos ao Diaconato e voluntários para o serviço e plane-
jamos algumas ações para ação junto aos mais necessitados. 
Seguindo os protocolos da Saúde e da Diocese.

Marli

Encontro com Pastorais Sociais
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Saiu o semeador a lançar sementes...

Os tempos atuais estão mar-
cados por uma mistura de sen-
timentos que se confundem 
entre insegurança, incerteza, 
insatisfação e autossuficiência. 
Nunca antes na história do nos-
so país se fez tanta dissemina-
ção de notícias falsas como o 
que se vê hoje em dia! E isso 
não é novo; pois a “propagan-
da” –mesmo falsa- “é a alma do 
negócio”. Assim foi na constru-
ção da “torre de Babel” que tor-
naria as pessoas famosas e atin-
giria o céu; assim aconteceu 
naquela conversa entre Eva e a 
serpente no jardim do Paraíso; 
assim acontece com propagan-
da que engana e não entrega o 
que promete. Creio que a raiz 
de muita confusão está aí; a 
enganação é o “artifício” para 
disfarçar a mentira que se insta-
la na sociedade.

“Eis que o semeador saiu a 
semear”... lemos no evangelho 
segundo Marcos. A Semente 
que é o Evangelho, a Palavra de 
Deus é semeada no campo do 
mundo. As várias situações que 
a semente encontra, referem-
-se ao modo como as pessoas 
se encontram e acolhem a “Boa 
nova” e, consequentemente 
aos frutos que produzem. Beira 
de caminho, pedregulho, espi-
nheiros são tipos de pessoas 
que até conhecem, ouviram 
falar do Evangelho, aprende-
ram alguma frase, citam frase 
da Bíblia em discursos, impri-
mem nas camisetas, contudo 
não se verificam atitudes nas 
quais essas frases da Bíblia diri-
gem a vida ou os costumes de 
quem as proclama. Por vezes o 
que se nota é o contrário, e se 
faz um uso errado para justifi-

BATIZADOS DE SETEMBRO

01: Giovanna Gabriela G.
       Karla R. F. de O.  (Catequista)
      Lorena B. Morgon
04: Luísa C. de Andrade 
05: João P. F. Martini

Aniversariantes do Mês de OUTUBRO

car a não prática do ensina-
mento evangélico. Triste!! Mas 
Jesus fala as parábolas justa-
mente para que os que têm 
coração puro O compreen-
dam; esses simples de cora-
ção não se desviam e nem vão 
atrás dos boatos e mexericos 
de gente mentirosa; acolhem 
a Palavra da Verdade e a fazem 
frutificar.

A missão de todo cristão é 
acender a Luz da Verdade que 
clareia a realidade, a socieda-
de e a nossa comunidade, afi-
nal “a Verdade liberta” porque 
é luz, é sal e fermento que dá 
ânimo e faz crescer o Reino de 
Deus entre nós e livrando-nos 
de qualquer tipo de escravi-
dão.

Nossa história conheceu 
personagens maléficas que 
faziam propagandas mentiro-
sas com a intenção de con-
vencer os menos informados 
e assim implantarem ditadu-
ras sufocantes. E o grave risco 
que corremos é de nos con-
fundirmos com propagandas 
feitas por profissionais bem 
treinados e endinheirados 
para levar nosso povo ao 
engano, ceifar a esperança e 
amordaçar a fé em nome de 
um projeto que não combina 
com o Evangelho de Jesus.

Nossa missão é fazer frutifi-
car a vida, a verdade e liberar 
o acesso ao único Caminho 
sem pedágios que nos con-
duz à felicidade perfeita.

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

O grão de trigo que cai na terra...

Dia 25 de setembro, Deus cha-
mou para junto de si o querido “seu” 
João, casado há sessenta e três anos 
com a D. Maria Antônia. Foi pai, avô, 
bisavô, amigo, companheiro e con-
fidente de muitas pessoas em nossa 
comunidade.

 João carregava em seus lábios o 
que de mais valor possuía em seu 
coração, ou seja, palavras de afeto, 
compreensão e apoio que eram, 
antes, praticadas por ele. Nunca se 
ouviu dizer que ele tivesse perdido 
a paciência, erguido a voz, ofendido 
alguém. Sabia corrigir e argumentar 
sem perder a calma, sem ofender as 
pessoas e sem se encher de ira.

Homem bom e de vida cristã 
comprovada, humilde e simples; 
seu coração pulsava e transborda-
va amor e perdão, amabilidade e  
dedicação. Suas atitudes revelavam 
o Evangelho vivido na sinceridade, 
e na devoção que se alimentavam 
na sagrada Eucaristia.

Nossa saudade se ajunta à nossa 
esperança e certeza de sua Páscoa 
e sua vida sem fim junto ao Cris-
to Ressuscitado junto a quem ele  
agora reza por nós. A Deus seu 
João! A Deus!

Pe. João Paulo

04/09 
Teresa Pereira Marques

12/09 
Antônio Rocha Rangel Odoni
Danilo Eduardo Cavalheri Rosa

26/09 
Benício José Giraldin
Gabriela Nini de Andrade
Antonella César Silva
Isadora Almeida Floriano

Mães que Oram

Dia 18 de setembro celebramos 3 anos de grupo das Mães que Oram por 
seus filhos. A missa, presidida pelo Pe. João Paulo foi um momento de pro-
funda experiência de Deus que fala ao nosso coração. Que Nossa Senhora 
de La Salette continue a interceder por todas as nossas mães.09: Mariangela L. (catequista)

11: Augusto G. Borges
16: Anne S. Pacobello
       Maria L. C. Lanzi
17: Luiza A. Campos
20: Afonso H. B. de Oliveira
        Bruno B. Anunciato
23: Victor H. A. C. da Silva
       Ana Clara C. Papa
24: Lavínia M. Ribeiro
       Larissa M. Ribeiro
25: Gabriela da S. Vital
       João G. Ferrari
26: Gabriel C. dos Santos
28: Raphael S. de S. Mendes
       Matheus S. Silva
29: Laura A. Balbinotti
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Fique por dentro

As quatro dimensões do Mês Missionário
O Arcebispo de Aparecida, Dom Orlando Brandes, afi rma que são quatro as di-

mensões do Mês Missionário, celebrado em todo mês de outubro.
1. Encontro pessoal com Jesus Cristo vivo na sua Igreja, na Eucaristia, Palavra, na 

oração pessoal e comunitária.
2. O testemunho dos santos, dos mártires, dos confessores da fé.
3. A formação bíblica, catequética, espiritual e teológica sob a missão além fron-

teiras.
4. A caridade missionária: ajuda fi nanceira.
Sejam envolvidos nesta proposta missionária os cristãos leigos e leigas, os religio-

sos e religiosas, as associações e movimentos eclesiais, o clero e pessoas de boa von-
tade, as comunidades contemplativas, as Pontifícias Obras Missionárias. Haja, pois, 
criatividade por parte das Dioceses. É preciso renovar a missão com o Evangelho.

Chegou a hora de convencer-nos que a missão é obra de todo cristão. Para isso, 
é urgente a conversão missionária dos corações, das mentes, das consciências de 
todos os cristãos a serem discípulos missionários.

Faz-se necessário promover a oração, a refl exão e a ação em favor da missão. O 
mundo deve saber que é amado e redimido pela salvação oferecida por Jesus, mor-
to e ressuscitado. O Mês Missionário possa despertar a conversão missionária, as vo-
cações missionárias, o entusiasmo missionário.

A Missão é uma urgência inadiável. É preciso avançar no caminho de uma con-
versão missionária. Não se pode deixar as coisas como estão. Não nos serve uma 
“simples administração”, mas edifi car uma Igreja “em estado de missão permanente”, 
em todas as regiões da terra.

Convoco todos a superar a tentação do pessimismo, da acomodação, do individ-
ualismo, do tradicionalismo. Abri vossos corações à jubilosa novidade do Evangelho, 
com renovado ardor, confi ança e esperança.

O Mês Missionário Extraordinário tem o objetivo de despertar, em maior medi-
da, a consciência da missão além fronteiras; retomar com novo impulso a transfor-
mação missionária da vida e da pastoral; aumentar o amor pela missão, que “é uma 
paixão por Jesus e uma paixão pelo seu povo”.

Confi o que vai acontecer na Igreja uma ampla sensibilização pela conversão mis-
sionária. Jamais nos seja roubado o entusiasmo missionário. Pelo contrário, uma 
opção missionária transformará os costumes, os estilos de vida, os horários, a lin-
guagem e as estruturas. Assim, a “Igreja em saída” chegará até os confi ns da terra.

Pesquisa: Selma

MISSA DA FAMÍLIA

A igreja comemora em setembro o mês da Bíblia e, em 2021 esta 
comemoração completa 50 anos tendo como tema a carta de Paulo aos 
Gálatas e como lema: “Todos vós sois um só em Cristo Jesus”.

Durante a missa das famílias deste mês celebramos as bodas de 
prata do casal Claudio e Thaís e recebemos as ofertas de alimentos para os 
necessitados, que são maravilhosos testemunhos deste lema na vida dos 
cristãos, pois a família e a caridade nos ajudam a viver essa unidade em 
Cristo Jesus!

Geneci 

Reunião com Ministros

No dia 23/09/02021 realizou-se na Igreja da Matriz Imaculada Conceição 
às 19h30 Formação com os Ministros Extraordinários da Sagrada 

Comunhão, presidida pelo nosso Pároco Padre João Paulo.
Após a Oração inicial, Padre João Paulo reafi rmou que os Ministros são 

aqueles se colocam a SERVIÇO da comunidade, são os que levam aos irmãos 
e irmãs que se encontram impossibilitados de participar da Santa Missa, a 
Sagrada Comunhão. Este Ministério Ordinário está ligado ao Pároco que os 
chamou para esse ofício. 

Após este primeiro momento Padre João Paulo disse que espera que to-
dos foram vacinados para poder voltar às atividades de levar aos doentes a 
Sagrada Comunhão, seguindo o Decreto da Diocese. 

As demais orientações foram entregues aos ministros que participaram 
desta formação. 

Padre João Paulo acolheu carinhosamente os dois novos ministros.
Cássia

Semana Bíblica
Encerrando o mês da Bíblia, nós da Paróquia Imaculada Conceição, 

tivemos o privilégio de termos uma Semana Bíblica aqui na Paróquia.  
Com a orientação do Padre João Paulo, estudamos a Carta de São Pau-
lo aos Gálatas. Foram momentos muito bons, pois tenho certeza que 
todos os participantes saíram com um conhecimento mais profundo 
de que quando iniciamos. O interessante é que pudemos observar, que  
muitas coisas que aconteceram na época de Paulo, também acontecem 
hoje na Igreja

 Mas com a luz do Espírito Santo, o Papa Francisco conduz a nossa 
Igreja e todos nós, certamente se confi armos no Senhor como  São 
Paulo, seremos vencedores.

(Madu e Casimiro)

17/09 
Gabriel Gomes dos Santos e Thaís Xavier Lopes 
Pinheiro

18/09 
Adir Brandelero e Maria Simone Alves Pereira

Casamento em Setembro

24/09 
Mateus Willian Silva de Lima e Graziela 
Caroline Alves
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