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Caminhar juntos!05 Sex 15h – Missa na Matriz 
06 Sáb 19h – Missa na Matriz 
07 Dom TODOS OS SANTOS
  7h,9h30,17h e 19h – Missas na Matriz 
08 Seg 15h – Missa em louvor a Nª. 
  Senhora na Matriz 
09 Ter 12h – Missa na Matriz 
10 Qua ANIVERSÁRIO NATALÍCIO DO PE. JOÃO  
  PAULO - 19h30 Missa na Matriz
11 Qui 7h – Missa e Exposição com o 
  Santíssimo, adoração o dia todo
  18h – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
  19h30 – Reunião com Equipe 
  Central de Liturgia
12 Sex 19h30 - Ministério de Leitor para os   
  candidatos ao diaconato - Catedral -
  São João da Boa Vista
13 Sáb 19h – Missa na Matriz 
14 Dom XXXIII Domingo do Tempo Comum
  7h,9h30,17h e 19h – Missas na Matriz 
15 Seg PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA
16 Ter 12h – Missa na Matriz 
17 Qua 15h – Missa na Matriz 
  19h30 – Missa na Capelinha Nª. Sª. 
  Aparecida
18 Qui 7h – Missa e Exposição com o 
  Santíssimo, adoração o dia todo
  15h – Oração das Mil Misericórdia 
  na Matriz 
  18h – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa com os Missionários 
  da Mãe Rainha na Matriz 
19 Sex 15h – Missa na Matriz
  16h – Reunião com o Conselho   
  Econômico 
20 Sáb 19h – Missa na Matriz 
21 Dom FESTA DE CRISTO REI
  7h,9h30,17h e 19h – Missas na Matriz 
22 Seg 19h30 – Preparação para o Batismo
23 Ter  12h – Missa na Matriz 
  19h30 – Preparação para o Batismo 
  no Salão Paroquial
24 Qua 15h – Missa na Matriz 
  19h30 – Missa na Capelinha Nª. Sª. 
  Aparecida
25 Qui 7h – Missa e Exposição com o 
  Santíssimo, adoração o dia todo
  18h – Bênção com o Santíssimo
  19h – Missa na Matriz 
26 Sex 15h – Missa n Matriz 
27 Sáb 19h – Missa da Família na Matriz 
28 Dom 7h,9h30,17h e 19h – Missas na Matriz 
29 Seg 19h30 – Início da Novena em louvor a 
  Padroeira de Mogi Guaçu – Nª. Sª da  
  Imaculada Conceição com a presença  
  do nosso Bispo Diocesano – 
  D. Antonio E. Vilar
30 Ter 12h – Missa na Matriz 
  19h30 –  Novena em louvor a Padroeira  
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A mulher e o rio

A história de nossa cidade, 
em certos aspectos, se confun-
de com a comunidade religiosa 
que se formou às margens do 
grande rio que deu seu nome à 
vila que começava a modificar 
a paisagem daquele vasto  
campo de outrora. A “Concei-
ção do campo” cresceu, trans-
formou-se em Mogi Guaçu 
honrando a devoção mariana 
que recebeu por herança. 

Uma pessoa que tem devo-
ção a Virgem Maria, tem de se 
inspirar nas ações e atitudes 
que fizeram de Maria o modelo 
para toda pessoa que crê em 
seu Filho e nosso Senhor, Jesus 
Cristo. Assim os primeiros  
cristãos aprenderam de Maria 
as lições da fé acompanhada 
com o serviço aos mais  
necessitados; sua disposição 
para acolher Deus e com Ele 
colaborar na história de nossa 
salvação; sua presença marcan-
te na vida do povo necessitado 
do “vinho novo” ensinando o 
que “fazer” para que esse não 
falte na vida dos crentes.

Não custa lembrar que  
quando falamos de Maria,  
nossa Senhora, estamos  
falando daquela “menina que 
Deus amou e escolheu, pra 
mãe de Jesus, o Filho de Deus”, 
aquela mesma que aos pés da 
cruz recebeu os discípulos de 
Jesus como filhos em seu lugar; 
é ela também que estava com 
os apóstolos quando o Espírito 
Santo prometido veio repousar 
sobre a Igreja. Nossa devoção 
não é a uma imagem e sim para 
com uma pessoa que viveu, 
amou e se colocou a serviço de 
Deus e do seu Filho. 

Ao longo de séculos as  
pessoas simples compreende-
ram que ao rezar o rosário  
contemplamos os mistérios da 
redenção realizada por Jesus 
Cristo, chamado em cada Ave 
Maria como “o bendito fruto do 
vosso ventre”; e percebemos 
também que Maria proclama o 
triunfo de Deus sobre os maus, 
os que enganam e iludem os 
indefesos ao proclamar que 
“Ele derruba os poderosos de 
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seus tronos e eleva os humil-
des; sacia de bens os famintos 
e despede os ricos sem nada”! 
Aprendemos que a devoção a 
nossa Senhora não nos leva a 
uma religiosidade calmante e 
sim a uma fé viva e compro-
metida com o Reino de Deus 
que deve mostrar entre nós os 
sinais de fraternidade e amor 
aos irmãos e irmãs construin-
do uma sociedade liberta de 
mentira, corrupção e violên-
cia.

De Maria servidora dos mais 
frágeis, nossa Mogi Guaçu 
aprendeu a servir os que 
necessitam, a acolher os que 
para cá se dirigem e a cuidar 
dos que são frágeis. Por esta 
comunidade passaram padres 
que se empenharam em for-
mar uma consciência cristã 
arraigada no Evangelho de 
Cristo, padres que lutaram 
contra a escravidão, contra o 
analfabetismo, que desafia-
ram os operários a se  
organizarem visando condi-
ções dignas de trabalho e 
salários, padres que se  
ocuparam e se ocupam com o 
amparo dos mais sofridos 
nesses tempos calamitosos. 

Todas as atividades que 
visavam crescimento do povo, 
nunca foram exclusivas para 
católicos, mas disponíveis 
para todos os “filhos e filhas 
de Deus”, chamados a crescer, 
estudar, aprender e construir 
uma sociedade de fraternida-
de e justiça. Essa é a geração 
dos “filhos da Mulher que vai 
pisar para sempre a cabeça da 
serpente” (cf. Gn 3). Essa é a 
geração dos que aceitamos 
Maria como nossa Mãe, 
padroeira e Protetora.  
Reverenciamos a sua imagem 
como lembrança muito cara 
de sua entrega em favor de 
toda a humanidade, para que 
ainda hoje nos lembremos de 
“fazer tudo o que Ele nos  
disser”! (cf. Jo 2,1-11)

Pe. João Paulo Ferreira Ielo

Parabéns Padre João Paulo

Como nossa Paróquia é agraciada 
por poder comemorar e celebrar a 
vida de nosso querido e especial 
Pároco, Padre João Paulo!

O aniversário é dele, mas o pre-
sente é nosso!! Por que? Se formos  
elencar momentos, que ele se 
fez presente em nossas vidas 
de paroquianos, com certeza a 
lista ficará imensa! Padre João 
Paulo é filho, é pai, é irmão, é  
compadre, é amigo, e com as cri-
anças, nem se fala, é super especial e  
divertido! É escritor, canta mui-
to bem, é também professor que 
corrige e ensina, é aquele que 
conforta nas horas tristes e difí-
ceis, que estende a mão, que está 
sempre preocupado em oferecer 
o melhor aos seus fiéis, que tem a  
palavra certa na hora cer-
ta, e sabe silenciar também, 
ou até mesmo, falar pelo  
olhar... gosta de futebol (é Santista) 
e de passear e peregrinar também! 

Como é linda e gratificante sua 
cumplicidade com o seu povo! 

E o cumprimento na porta da Ig-
reja? Acalenta o coração do fiel que 
chega para participar da Santa Mis-
sa.

Deus, em sua infinita bondade,  
foi certeiro em sua pescaria lá em 

03/10
Lorena Fuliaro Tonon
17/10
Rafael Sampaio da Silva
Vitor Fogo Campos
Maria Valentina de Melo Bon-
tatti
Carolina Viotto Rocha Campos
Lorena Naum Gonçalves 

O6
Maria Inês de Moura Nohra  
( coordenadora da catequese)
Casimiro Samsonas
11 
Valentina Oliveira Poletini
14
José Norival Guimarães Júnior
27 
Ana Beatriz Ribeiro da Silva
29 
Geneci Branca Pedrini  
( Catequista )

No dia  16 de outubro a Associação Comunitária Mundo Melhor, em 
parceria com a ETEC Pedro Ferreira Alves de Mogi Mirim  realizaram o 
evento Outubro Rosa, na sede da Associação no Bairro do Limoeiro. 
Houve uma palestra com a MSc. Elaine Aparecida de Almeida, profes-
sora da ETEC. Ela falou sobre o Câncer de Mama. Houve a participação 
de  mulheres do Bairro convidadas por Dona Luiza. A professora  ori-
entou as mulheres sobre fatores de risco, incidência e de como realizar 
a prevenção do câncer de mama. Chamou a atenção também sobre 
a possibilidade do câncer de mama entre homens e da necessidade 
de prevenção por parte deles.  Ao final do evento os alunos do Curso 
Técnico de Enfermagem da ETEC verificaram pressão arterial de to-
das as participantes. No encerramento do evento houve um café da  
manhã organizado pela Associação. Também participaram como  
ouvintes do evento,  três alunos do Curso  Técnico de Enfermagem 
do Senac. As moradoras  avaliaram o evento como relevante.  

Cherbéu    

Associação na comunidade

Caconde, pois ao escolhê-lo,  en-
tregou seu filho predileto dire-
tamente no colo de Nossa Sen-
hora da Imaculada Conceição, 
aqui, no coração de Mogi Guaçu, 
para que nós, tomássemos con-
ta dele! Por isso, que insisto, o  
presente, é nosso!!

Que Nossa Senhora Imaculada 
Conceição o proteja, o cumule de 
bênçãos, sabedoria, alegria, saúde! 
E que nós, o seu povo,  tenhamos 
a graça e  de saborear sua presença 
por muito tempo ainda!

Feliz aniversário!  
Salve 10 de novembro!
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Fique por dentro
Um diálogo difícil, mas necessário, 

entre cristãos, familiares e amigos
Dialogar com quem tem ideias difer-

entes nunca foi fácil. Mas, em que mundo 
viveremos se nem os cristãos forem ca-
pazes de fazer isso entre si?

“Política não se discute”. O ditado 
popular é sábio, discussões políticas 
provocam divisões e conflitos. Mas, dis-
cutir e dialogar são coisas diferentes. 
Se não trocamos ideias e informações, 
adquirimos uma visão distorcida da re-
alidade, falseada por quem sabe dizer o 
que parece agradável a nossos ouvidos. 
Por isso, o Papa Francisco insiste tanto 
no diálogo, que deve ser praticado não 
apenas entre políticos, gestores e in-
telectuais, mas por todos nós, em todos 
os âmbitos da vida.

Num momento como o atual, car-
regado de polarizações e incertezas, 
esse diálogo se torna mais difícil, e até 
antipático, porém mais necessário. 
Pesquisas de opinião, sobre diver-
sas polêmicas, sugerem que – em 
média – num grupo de quatro adul-
tos, dois são moderados e abertos ao  
diálogo, enquanto dois estão em 
posições extremadas, opondo-se uns aos  
outros, sem aceitar argumentos que os  
contradigam. Mas, mesmo esses  
extremados, podem dialogar  
minimamente com os moderados, 
se criamos um contexto de afeto e  
interesse mútuo. Além disso, os jovens 
são muito mais flexíveis e precisam 
de diálogo e informação para não se  
fecharem em posições sectárias.

As famílias, as comunidades e os 
grupos de amigos não deveriam ser os 
espaços onde os temas polêmicos são 
evitados, mas sim onde nos sentimos 
mais livres de externar nossas posições, 

Crismas

No domingo dia 24 de outubro, nossa Paróquia da Imaculada Conceição 
de Mogi Guaçu, esteve em  festa, pois um grupo de nossos  catequizandos 
receberam o Sacramento da Crisma.  Foi uma Missa muito bonita, com a 
presença do nosso Bispo, D Antônio Emídio Vilar, Padre João Paulo e Padre 
Sebastião. Dom Antônio fez uma linda homilia, dizendo para nossos cris-
mandos:” agora que vocês se tornaram adultos na fé, precisam assumir a 
participação na missão da Igreja - Evangelizar”. Nós as catequistas destas 
quatro turmas, somos muito gratas a Deus, por nos ter dado a oportuni-
dade de caminhar com estes adolescentes, durante estes  cinco anos, e tê-
los preparado para esta tão sublime missão.   Que todos continuem firmes 
na fé e participando ativamente na nossa comunidade, este é nosso desejo. 
Catequistas Mariângela, Tereza, Di e Madu.

confiantes na sinceridade e na boa  
intenção uns dos outros. As redes  
virtuais permitem esse diálogo, mas 
– sem dúvida – necessitamos de  
alguns cuidados se queremos realmente  
dialogar:

1. Compreender as razões do outro
Estejamos sempre prontos a  

compreender as razões do outro. A  
partir de um mesmo desejo de bem,  
podemos fazer percursos mentais 
muito diferentes, ainda que a raiz 
seja a mesma. Seguindo a hipótese 
desse anseio por algo bom, podemos  
encontrar um ponto em comum para 
iniciar o diálogo.

2. Procurar não só os erros nos  
argumentos do outro

Procuremos não só os erros, mas 
principalmente os acertos que  
existem nos argumentos do outro – e  
aceitemos quando ele está certo,  
mesmo que parcialmente. Quando 
dizemos “não dá nem para responder 
a esses argumentos” frequentemente  
estamos diante não de erros monumen-
tais, mas de ideias que não sabemos  
rebater. Sinal de que precisamos  
estudar mais e entender melhor a  
situação.

3. Nunca menosprezar
Mesmo que tenhamos concluído que 

os argumentos do outro são estúpi-
dos, nunca menosprezemos a ele ou às  
pessoas que ele segue. Esta posição 
vai levar a um ressentimento mútuo e  
dificultar que tanto nós quanto ele 
reconheçamos erros e acertos mútuos. 

4. Evitar fake news
Nas redes sociais, evitemos  

difundir fake news. Normalmente uma 
busca rápida usando a ideia central 
com a palavra “fake” já direciona para 
um site confiável e especializado em  
checagem de informação. Só enviemos 
notícias que trazem a fonte onde foram  
publicadas. Os veículos de  
comunicação também erram, mas têm 
um nome a zelar e mecanismos de  
apuração interna que diminuem o risco 
de informações descabidas.

5. Não propagar discursos de ódio
Não propaguemos discursos de ódio 

e raiva. Diante dos descalabros atuais, 
os comunicadores sociais aprenderam 
que quanto mais agressivos são, mais 
seguidores conseguem. Dizemos  
“finalmente alguém que fala as  
coisas que eu penso, com a raiva que eu  
sinto”. Mas essa prática acaba por  

ofender os demais e impedir que  
façamos uma análise serena e racional 
dos acontecimentos.

6. Informar-se
Em todos os casos, procuremos  

sempre o maior número de infor-
mações possíveis sobre a situação. É útil,  
inclusive, consultar bons sites com 
posições diferentes das nossas, para 
obter dados que normalmente não  
receberíamos.

7. Não ser insistente
Por fim, é importante não sermos  

insistentes. Se um grupo nas redes  
sociais pediu para não enviarmos  
mensagens com temas políticos ou 
polêmicos, se um amigo se recusa 
a continuar um diálogo ou se torna  
agressivo, é melhor respeitar o  
contexto. O diálogo deve ser feito entre 
os que estão dispostos a ele. Se bem 
feito, chegará – mais cedo ou mais  
tarde – mesmo aos que estão fechados 
em suas posições, se eles estiverem 
bem intencionados.

Dialogar com quem tem ideias  
diferentes nunca foi fácil. Mas, em que 
mundo viveremos se nem os cristãos 
forem capazes de fazer isso entre si? 
Para quem estivesse vendo, pareceria 
impossível que Jesus, um pobre hebreu 
crucificado, pudesse mudar a história 
do mundo – mas o cristianismo está 
aí. Conseguir dialogar com as pessoas 
que amamos é infinitamente mais fácil, 
basta que nos abandonemos à Graça e 
não procuremos forçar o outro a pensar 
como nós, mas busquemos realmente 
– com amor – a verdade junto com ele.

 
Pesquisa: Selma

SEMANA NACIONAL DA VIDA

Nos dias 02 a 08 de Outubro, a nossa paróquia e as igrejas no Brasil  
celebraram a Semana Nacional da Vida. O tema principal foi: “Família ‘  
Santuário’ da Vida”. Mas qual vida? Todas!

Temos que promover, defender e cuidar para que a vida seja sagrada,  
inviolável e se respeite toda a sua dignidade, desde a concepção até o seu 
fim natural.

Aprendemos que vale a pena acolher cada vida, porque cada pessoa  
humana tem uma vocação e missão determinada pelo próprio Deus e cada 
pessoa vale o sangue do próprio Cristo. Não se pode desprezar o que Deus 
tanto amou!

Ao final da semana, no dia 08, celebramos o Dia do Nascituro e todos 
os presentes foram convidados a acender uma vela na chama do Círio  
Pascal, simbolizando a “luz de Cristo” e rezamos a Oração pela Vida. Foi um  
momento único e emocionante.

A pergunta que fica após a semana da vida e, somos chamados a  
respondê-la é: 

- Diante da missão e chamado de Deus para a sua vida, o quê você está 
fazendo para cuidar do outro e zelar pela vida de todos, principalmente dos 
nascituros?

Pastoral Familiar
Alessandra de Souza
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