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Igreja Nossa Senhora da Saúde

MENSAGEM DO PÁROCO

O CENTENÁRIO CHEGANDO…

No dia 1º. de abril de 1916, os
Padres Agostinianos Recoletos, que
provisoriamente estavam em uma
paróquia no Belenzinho, instalaram-
se definitivamente no bairro chama-
do Saúde, em São Paulo. Compra-
ram uma casinha e depois foi
edificada uma capela à Nossa Se-
nhora da Saúde. Com o aumento
extraordinário da população e do
movimento religioso, foi concedida
à Ordem, a Paróquia Nossa Senho-
ra da Saúde, no dia 19 de abril de
1917, pelo então arcebispo de São
Paulo, D. Leopoldo Duarte. Em
1928, o Padre Provincial, Teófilo
Garnica e o Vigário Geral da
Arquidiocese, assentavam e benzi-
am a primeira pedra da nova resi-
dência e da nova igreja respectiva-
mente.

Assim é feita a história, os fatos
vão se sucedendo e tecendo as épo-
cas, com acontecimentos, pessoas,
empreendimentos, experiências,
fracassos, sucessos… E vão dei-
xando para a posteridade o teste-
munho de muito trabalho e dedica-
ção, de pessoas que trabalharam
arduamente para construir aquilo
que nos beneficia hoje. Por isso, o

Frei Adilson Miranda, OAR

VISITE O SITE DA PARÓQUIA - www.senhoradasaude.org.br

primeiro sentimento que brota, ao
chegar no centésimo ano da inau-
guração de uma paróquia, é a gra-
tidão e o reconhecimento de que
valeu o esforço e o sacrifício da-
queles pioneiros que vislumbraram
um sonho, acreditaram e construí-
ram uma instituição, que continua
dando muitos frutos, variados e sa-
borosos, a nós que hoje celebra-
mos o seu aniversário.

Ao fazer a memória, e teremos
o ano inteiro para fazê-lo, deseja-
mos agradecer a todos aqueles que
construíram esta paróquia, seja do-
ando cada tijolo
para a sua cons-
trução material,
seja este tijolo, a
expressão de
uma entrega vo-
luntária a tantos
serviços que
atenderam tan-
tas pessoas em
variadas cir-
cunstâncias e
que hoje conti-
nuam benefici-
ando a tantos,
que ainda acor-
rem a esta árvo-
re de raiz pro-
funda e magnâ-
nima, atestando
o patrocínio e o
bom nome de
Nossa Senhora
da Saúde. É
tempo de cele-
brar a misericór-
dia de Deus, que
no seu misterio-

so desígnio e na tecedura dos tem-
pos, nos concedeu tão grande dom!

Celebremos com alegria, irmãos
e irmãs, o jubileu de nossa paró-
quia! Participemos de todos os
eventos, que serão oferecidos du-
rante este ano especial e aprovei-
temos para agradecer e interceder
ao Senhor, que nos continue guian-
do e abençoando sua obra de amor
em favor de seus filhos e filhas, que
hoje continuam na missão de fazer
o bem segundo o mandato do Di-
vino Mestre.
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A paixão de nosso Senhor e
Salvador Jesus Cristo é motivo de
glória e um ensinamento de paci-
ência. Pois, o que não podem es-
perar da graça de Deus os cora-
ções dos fiéis, se por eles o Filho
único de Deus, coeterno com o
Pai, que não se contentou em nas-
cer como um homem entre os ho-

mens, mas inclusive quis morrer pela mão daqueles
homens, que Ele mesmo tinha criado? Grande é o que
o Senhor nos promete para o futuro, mas é muito mai-
or ainda aquilo que celebramos recordando o que já
fez por nós.

Porque quem é Cristo, senão aquele de quem diz a
Escritura: No princípio já existia a Palavra, e a Pa-
lavra estava junto a Deus, e a Palavra era Deus?
Esta Palavra de Deus se fez carne e habitou entre
nós. Ele não possuiria o que era necessário para mor-

SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

SANTO AGOSTINHO: A PAIXÃO DE CRISTO
Fr. Graciano G Rodríguez, OAR

rer por nós se não tivesse tomado de nós uma carne
mortal. Assim pôde morrer o imortal e ao mesmo tem-
po dar a vida aos mortais.

Ele fez, pois, conosco este admirável intercâmbio,
uma mútua participação: o dom de morrer era nosso,
o dom de viver era dele. Tirou de nossa natureza a
condição mortal e nos deu da sua a imortalidade.

 Portanto, não só não devemos nos envergonhar
da morte de nosso Deus e Senhor, como temos que
confiar nela com todas as nossas forças e nos gloriar-
mos nela por cima de tudo: pois ao tirar de nós a mor-
te, que em nós encontrou, prometeu-nos com toda a
sua fidelidade que nos daria em si mesmo a vida, que
nós não podemos chegar a possuir por nós mesmos

Confessemos, portanto, cheios de coragem, e de-
claremos abertamente que Cristo foi crucificado por
nós: e façamo-lo não com medo, mas com júbilo, não
com vergonha, mas sim com orgulho. (Sermão 218 C,
1,2)

A professora Vera Lúcia Borges conheceu a nossa
Paróquia através dos cursos da Terceira Idade, que
são oferecidos e resolveu colaborar voluntariamente
dentro do assunto psicomotricidade, que é a junção
da harmonia do intelectual, emocional e motora do ser
humano, como abordado na edição 204, de novem-
bro de 2016, de nosso Jornal.

Vera é também coordenadora do Grupo de Escu-
ta, instalado no ano de 2015.

Os encontros contarão com a participação de pes-
soas da Terceira Idade no qualabordarão sobre

UM NOVO CURSO DA TERCEIRA IDADE DESPERTARÁ A HARMONIA E O
EMOCIONAL Irina Vassilieff Henriques

Conforme a experiência da Profa. Vera Lúcia, os participantes serão envolvidos na ciência da
psicomotricidade.

Pastoral da Liturgia

Um homem de formação esmerada, talentoso, cuja
cultura era invejada, Agostinho foi para a sua época
um prodígio, um coração inquieto a procura do saber,
um homem sedento da verdade. Em sua necessidade
de se descobrir, travava consigo mesmo uma luta, que
o levou ao encontro da graça pelo caminho da
interioridade. Em sua cabeça passavam momentos vi-
vidos, que o atormentavam, as guerras intimas, os ar-
roubos da juventude, a ânsia do saber.

No auge do desespero, deu vazão ao choro e, en-
tre lamentos, perguntava: “Por quanto tempo andarei a
clamar, será agora”. E assim falava e chorava, quando

AGOSTINHO, CORAÇÃO HUMANO EM BUSCA DA VERDADE

psicomotricidade e memória,
processamento da informa-
ção e tratando de assuntos
referentes ao envelhecimen-
to. Esses encontros estão
previstosàs quartas-feiras,
das 15 às 17 horas.

A julgar pela capacidade da apresentadora, os en-
contros proporcionarão a oportunidade de
questionamentos e soluções apresentadas nessas reu-
niões.

ouviu a voz de uma criança a cantar: “Toma e Lê”. E
leu, nas Epistolas de São Paulo: “Vivamos honesta-
mente, como pessoas que vivem na luz do dia. Nada
de comilanças ou bebedeiras, nem volúpias, nem
hixúrias, nem brigas, nem rivalidades.” (Rom 13,13).
E sentiu-se aliviado.

Isto ocorreu no ano de 385. Após um ano de pre-
paração, Agostinho foi batizado, na vigília Pascal, no
dia 24 de abril de 387, por Santo Ambrósio. Agosti-
nho foi o inspirador de Vida Religiosa, aclamado pelo
povo sacerdote, mais tarde consagrado Bispo de
Hipona, o primeiro homem moderno.
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A  leitura dos Santos
Evangelhos nos mostra que
Jesus caminhava bastante, não
parava muito tempo no mesmo
lugar. Diríamos hoje que era um
andarilho. Suas sandálias
deviam ser muito surradas e
gastas e seus pés, encalecidos
de tanto pisar pelos campos.
Isto despertou em mim a ideia
de contemplar os quatro
montes, muito presentes na vida
de Jesus.

Primeiro: Monte das Bem-
Aventuranças.

Foi aqui, segundo os
estudiosos da Bíblia, que Jesus
pregou o famoso “Sermão da
Montanha”, que é a página de
ouro dos Evangelhos. Jesus
anuncia o essencial do Reino de
Deus. Ele fala de “felizes ou
bem-aventurados” a todos os
que seguimos seus
ensinamentos. Se formos
“pobres, puros,
misericordiosos, pacíficos,
mansos, justos... porque
veremos a Deus”. Este é o
projeto que Jesus trouxe ao
mundo para que, seguindo-o,
sejamos felizes e bem-
aventurados.

Segundo: Monte Tabor.

PÉTALAS SOLTAS

JESUS E OS QUATRO MONTES

A sagrada escritura não
fala o nome deste monte,
mas a tradição e
intérpretes bíblicos o
denominam Tabor ou
Monte da Transfiguração.
Jesus, antes de passar
pela dor, quis passar pelo
Tabor. Este momento
chegou quando uma voz
se escutou. Era a voz do
Pai: “Tu és meu filho
amado”. Jesus necessitava ouvir
estas doces e sinceras palavras
que saiam do coração do Pai.
Elas fortaleceram, confortaram
e animaram seu espírito porque
sabia o que teria que enfrentar.
Foram palavras que
transformaram seu rosto,
iluminaram suas vestes e o
ambiente ao redor parecia um
céu. “Que bom ficarmos por
aqui”, disse Pedro. Jesus viveu
momentos de glória no Tabor
para prosseguir com entrega a
sua missão até o fim. Na nossa
vida também devemos ouvir a
voz do Pai: “Tu és meu filho, eu
te amo”. Palavras que nos
alegram nos momentos de
Tabor, para sermos fortes nos
momentos de Calvário.

Terceiro: Monte das Oliveiras.
É um pequeno monte situado

bem perto de Jerusalém, para
onde Jesus, depois da última
ceia, dirigiu-se com seus
discípulos. É lugar de retiro, de
oração, solidão, tristeza e
diálogo com o Pai. Jesus vive
momentos de contraste entre
sua humanidade e sua divindade.
Sua humanidade apareceu na
tristeza, na angústia e solidão,
em seu “suor como gotas de
sangue”. “Meu Pai, se possível,
afaste de mim este cálice.
Contudo, não seja feito como
eu quero e, sim, como Tu
queres”. “E apareceu um anjo do
céu que o confortava”. De

Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

joelhos está o Filho que reza e
pede que se faça a vontade do
Pai. Ao seu lado está o Anjo que
o Pai enviou para confortá-lo.
Estes fatos vividos por Jesus no
Monte das Oliveiras nos ajudam
a crer que estamos salvos
porque Deus nos ama.

Quarto: Monte Calvário.
“Quando chegaram ao ‘Lugar

da Caveira’, aí crucificaram
Jesus” (Lc 23,23). Este é o
último monte ao qual Jesus
subiu para terminar sua missão
salvadora. É o monte da entrega
total e completa. “Tudo está
consumado” (Jo 19,30). Jesus
realizou com toda perfeição a
vontade do Pai. Por isso, Jesus
se dirige ao Pai com estas
palavras cheias de confiança e
amor: “Pai, em tuas mãos
entrego meu espírito” (Lc
23,46). Missão cumprida. Eu
imagino o Pai de mãos e
coração abertos, esperando o
Filho e se abraçam, num abraço
eterno, que perdura através dos
séculos sem fim.

Que o universo inteiro solte
o grito mais sonoro e
verdadeiro: Estamos salvos! O
pecador e o santo, o pagão e o
cristão, o que não crê e o que
tem fé. Você e eu, todos
estamos salvos por Jesus!
Amém.

Para todos: Feliz Páscoa!
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MISSA DO ENVIO REÚNE AS PASTORAIS NO ANO DO CENTENÁRIO DA
PARÓQUIA E ANO JUBILAR DE MARIA

Estivemos reunidos para a
Missa do Envio deste ano, na noite
de 7 de março, no Ano Jubilar
Mariano. Frei Adilson, em sua
homilia proferiu: “Deus sempre
cumpre uma missão. “Como são
belos sobre os montes os pés do
mensageiro que anuncia a paz”,
conforme o livro de Isaías. Shalom,
resumo de todos as dádivas que
Deus nos dá, conjunto de todos os
bens e dons do ser humano, que
Deus chamou para brindar a

humanidade. Ele não é apenas o
arauto, mas o sentinela.

A beleza extrema desta vocação,
desde o apostolado, isto é o
objetivo a todos que trabalham na
Paróquia.

Jesus sobe ao Monte,
significando o encontro com o Pai
e escolhe e elege os seus apóstolos,
como hoje Ele nos designa ao nosso
desempenho na Igreja. Todo
trabalho pastoral é estar com Jesus,
o fruto é o crescimento do

relacionamento íntimo
daquele que nos envia.
Podemos nos
questionar: Como
posso ficar ao lado de
Jesus? – indagou o
pároco. E respondeu: -
“Vocês são enviados, e
esse trabalho de
dedicação significa
como desempenhar
essa missão de poder
levar essa grande

Mensagem, a atitude deste
discipulado. É necessário uma
renovação contínua. Devemos dar
esperança. A palavra sempre é
Fonte.”

Ao longo da cerimônia todos os
agentes das pastorais e demais fiéis
presentes se comprometeram,
assim repetindo em uníssono:
“Diante de Deus e dos irmãos
comprometo-me a anunciar o
Evangelho de Jesus, levando sua
mensagem aos nossos irmãos,
especialmente aos afastados de
Deus e da Igreja.”.

Vamos tomar como exemplo as
pessoas que se doaram e
construíram, de alguma forma, este
Templo nestes primeiros cem anos
de sua existência.

Que recebamos as graças de
Deus neste Envio, que Ele mesmo
nos chamou e nos confiou o seu
legado, neste ano Jubilar de nossa
Paróquia.

Waldir Celestino

CANTINHO DA CATEQUESE

PÁSCOA: NOVA VIDA Equipe de Catequistas

Olá, crianças!
Alegria! Estaremos em breve na

Semana Santa e, depois, no
Tempo Pascal! Assim como Jesus,
vamos também ressuscitar para
uma vida nova! Vida nova quer dizer
mudança de hábitos. Vamos
procurar ser melhores em nossas
atitudes aqui na catequese, na
escola, em casa... Vamos refletir um
pouco sobre nossas atitudes e nos
comprometermos a melhorar nosso
jeito de ser, dia após dia.

Como vamos fazer para mudar
a nossa vida? Algumas dicas para
você:

Na escola e no prédio, conte
para seus amigos que você está
participando dos encontros de
catequese. Convide-os para virem
também. Ainda dá tempo!

Procure estar à disposição para
ajudar as pessoas com quem você

convive. Ajudar, com alegria, sem
reclamar...

Dê uma limpada no seu armário.
Provavelmente você encontrará uma
roupa que não serve mais ou um
brinquedo com o qual não tem
brincado. Traga para a igreja.
Quem sabe, uma criança pobre,
que esteja precisando, fique muito
feliz com sua ajuda!

Economize moedas durante a
semana e oferte-as na missa. Às
vezes gastamos mais do que
precisamos, sem necessidade... Há
tanta gente precisando de uma
ajuda para comprar um pacote de
arroz, por exemplo!

Reserve sempre, antes de
dormir, um tempinho para orar e
agradecer a Deus por tudo de bom
que Ele lhe dá. Nem todas as
crianças têm casa, carinho, família...
Há muita criança carente e que sofre

no mundo inteiro. Reze por elas!
Seja responsável e comporte-se

bem na escola, em casa, na igreja...
Tem feito sua lição de casa sempre
com atenção, arrumado seu quarto
e participado ativamente da
Catequese Paroquial? Participa
com alegria da missa?

Tempo Pascal: Esperamos que
aproveitem bastante este tempo de
alegria!

Feliz Páscoa, crianças e pais!
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CHAVEIRO CAETANO

CHAVES CODIFICADAS
PLANTÃO 24 HORAS!Rua Santa Cruz, 198 - Fone: 5574-8794

E-Mail: chaveirocaetano@hotmail.com

Conserto de fechaduras: residência, auto,

cofres - Carimbos em 30 minutos

BATISMO–SACRAMENTO QUE CONSTITUI A IGREJA

Analua Nascimento Triviño Bertoni de Carvalho
Beatriz Diz Vales Moraes Domingos
Bruno Lucca Benites Coelho
Bryan Hiro Yoshizumi
Gabriel Rodrigues Alves de Almeida
Heloizi Vitória Lima do Nascimento
Julia Araújo Dellago

 As inscrições para o Batismo são às terças e quintas-feiras, das 8h30 às 11 horas e das 14 às 16h30. Não
fazemos inscrições por telefone nem no dia da preparação. Na inscrição, trazer a) cópia da certidão de

nascimento da criança; b) cópia de documento de identidade dos padrinhos; e c)  cópia do comprovante de
residência dos pais. A documentação não será devolvida. Para a preparação: trazer cópia do documento de

identidade de quem for participar.

Em abril: preparação dia 29, e Batismo dia 30, às 16 horas.

O BATISMO é o Primeiro Sacramento da Igreja
Católica, não é um ato isolado, mas um sacramento,
que envolve a igreja, pais, padrinhos e toda a família.

O Batismo é o Sacramento da Fé. Cada cristão
pode crer dentro da Fé da Igreja, mas não se trata da
Fé interior e sim da Fé, que é expressa através do rito
do Batismo. Assim tanto no plano da Igreja, que o
celebra, como no plano do Cristão, que o recebe, a
Fé torna este Sacramento eficaz porque une quem
está sendo batizado a Cristo.

Para que essa Fé possa se desenvolver em quem
está recebendo o sacramento do Batismo, é necessário

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE MARÇO

a ajuda dos pais, padrinhos e de toda a família, que
devem ser Cristãos Firmes, capazes e prontos para
ajudar este novo Cristão na caminhada de sua vida
espiritual, a fim de que a Graça do Batismo o
transforme em uma nova Criatura, capaz de crer em
Deus e crescer no bem. Vamos aproveitar a
Quaresma para refletir tudo o que estamos passando
em nossas vidas. A Semana Santa está próxima, não
deixe de comparecer a uma Igreja para rever os
momentos, que representam a Morte e Ressurreição
de Jesus Cristo.

Deus abençoe a todos!

Equipe do Batismo

Batizado realizado por Frei Ramon Aliende Torrencílla,OAR, no dia 26 de março de 2016

Julia Leal Terra Nova Tores Guillen
Makoto Koyanagi Junior
Maria Eduarda de Castro Frigo
Miguel de Lima Dias
Rafael Carro Alóe
Sophia Sado Berto
Violeta de Assis Griebeler
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Entre em contato no e-mail
jornalparoquiaviva@gmail.com

CONVITE
Venha ser voluntário no

Jornal Paróquia Viva,

participe!

A palavra “morte” não é fácil de
ser pronunciada. Embora a
humanidade durante tantas gerações
se tenha de algum modo
acostumado à realidade da morte e
à sua inevitabilidade, ela é, porém,
sempre alguma coisa que nos
perturba. É fato: não nos sentimos
confortáveis diante da morte. Com
a morte de Jesus Cristo não foi
diferente. Ela desnorteou não
apenas os discípulos, mas toda a
cidade de Jerusalém.

Segundo o evangelho de São
Marcos, Maria Madalena e Maria,
a mãe de Tiago, e Salomé
compraram perfumes para
embalsamar o corpo de Jesus. A
única preocupação delas: quem iria
remover para elas a pedra da
entrada do túmulo, pois era muito
grande (cf. Mc 16, 1-3)? Estavam
preocupadas apenas com a “pedra”
que fechava o túmulo de Jesus. A
ressurreição não fazia parte do
horizonte dessas mulheres; para
elas, Jesus tinha morrido e ponto
final. Procuram simplesmente
aceitar e assimilar a dura realidade
da morte. Esta “pedra”, que fecha
o acesso ao túmulo de Jesus,
também tem um valor alegórico:
simboliza o limite da vida: a “pedra”
que separa os mortos dos vivos! Ao

chegarem ao sepulcro de Jesus, as
mulheres verificaram que a “pedra”
fora removida.  A ressurreição de
Jesus destrói a separação entre a
morte e a vida. Não existe mais
“limite para a vida”.

Jesus não está mais no sepulcro.
Ressuscitou como havia
profetizado. Era difícil, para elas,
assimilar a idéia da ressurreição.
Ficaram “mudas”, pois a realidade
da morte é uma situação difícil de
ser assimilada. A idéia da
ressurreição não era fácil de ser
assimilada, justamente pela
influência da morte no pensamento
e no coração humano.

A partir do “Domingo de
Páscoa”, os cristãos aprenderam a
pronunciar a palavra “ressurreição”.
E ela tornou-se, no vocabulário
cristão, a palavra mais importante,
a palavra central e a palavra
fundamental da fé cristã.
“Ressurreição”: palavra que tanto as
mulheres como os apóstolos não
tiveram coragem de pronunciar
diante do sepulcro de Jesus, aberto
e vazio; palavra que agora a Igreja,
graças ao testemunho dessas
mesmas mulheres e dos apóstolos,
pronuncia em alta voz ao mundo
inteiro!

Jesus Cristo ressuscitou, seu
corpo não conheceu a corrupção;
o corpo glorificado de Cristo
pertence ao mundo de Deus e não
à “mansão dos mortos”. A
ressurreição de Cristo não é,
contudo, o “milagre de um cadáver
reanimado”. A ressurreição é, por
sua vez, uma realidade diversa, de
outra natureza. É um ‘salto
qualitativo’ na história da
humanidade. É a consumação do
“Plano divino da Salvação”,
conforme descrição da Constituição

Dogmática “Lumen Gentium” n. 02:
“O eterno Pai (...) criou o universo
e decretou elevar os homens à
participação de sua vida divina”.
Com a ressurreição de Cristo a
natureza humana é, finalmente,
divinizada. Ao ressuscitar, Cristo
retorna para o Pai, levando consigo
a nossa natureza humana.

A vida eterna, a imortalidade,
não a possuímos por nós mesmos,
ela é “dom”, “presente”, que Deus
nos oferece em Cristo ressuscitado.
Ele, Cristo, é o “primogênito”
dentre os mortos, ou seja, o
primeiro dentre muitos. Aliás, esta
é a razão pela qual o “batismo” faz
parte da Vigília Pascal, pois é
através do batismo que recebemos
o “dom” da vida eterna. Através do
batismo, a ressurreição de Cristo
torna-se garantia de nossa
ressurreição. Somos como que
“marcados” com o selo do Espírito
Santo (pertença a Deus), para
também ressuscitarmos como
Jesus.

Através do batismo nos
agarramos a Cristo ressuscitado,
sabendo que Ele nos “segura” com
firmeza.  As mãos de Cristo, porém,
sempre nos mantêm. Onde quer que
caiamos, sempre iremos cair em
suas mãos, que nos protegem,
sobretudo diante das portas da
morte. Ali estão as mãos do Senhor,
ressuscitado, para nos proteger. Por
isso mesmo, o cristão não teme a
morte, pois Cristo ressuscitado está
conosco, Ele vive em nós. Nele
também venceremos a morte.

Dom José Roberto Fortes
Palau

Bispo Auxiliar de São Paulo na
Região Ipiranga

A VOZ DO PASTOR

“JESUS RESSUSCITOU VERDADEIRAMENTE”
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Jornal Paróquia vivA - DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

EXPEDIENTE  PAROQUIAL
De 3ª a 6ª feira - das 8h30 às 12 horas e das 14 às 17 horas - Sábado - das 8h30 às 11h30.
HORÁRIO DAS MISSAS
De 2ª a 6ª feira - às 7 e às 20 horas - Sábados - às 7 e às 15h30 - Domingos - às 7h30, 10,
11h30, 18 e 20 horas - Todo dia 15 do mês, missa pelos doentes, às 15h30.

CÉU AGOSTINIANO – Neste mês de abril, quando nossa paróquia abre
as comemorações do seu Centenário, e Ano Jubilar de Maria,  o Céu
Agostiniano apresenta-nos: Dia 23 – Beata Helena de Údine, agostiniana
secular. Foi beatificada, em 1848, por Pio IX;  24 – Festa da Conversão de
nosso Pai Santo Agostinho, Fundador da Ordem Agostiniana, Bispo e Doutor
da Igreja - confira na página 3;  26 – Nossa Senhora do Bom Conselho.

PARABÉNS – Nosso pároco, Frei Adilson Miranda, no dia 29 do corrente,
está comemorando trinta anos de sua Ordenação Sacerdotal, acon- tecimento
que teve lugar nesta paróquia. É prata da casa. A Frei Adilson os nossos
sinceros e calorosos parabéns, e a Deus nossas preces  em favor dele, para
que seja sempre o zeloso sacerdote, mensageiro incansável da palavra de
Cristo. Parabéns!

PONTIFICADO - O papa Francisco completou, no dia 19 de março, quatro anos do início do seu pontificado.
Parabéns a Francisco, que conduz com muito carinho nossa Igreja.

NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

A todos os colegas dizimistas, amigos e membros da Comunidade, que são nossos irmãos e

contribuem para que continuemos o trabalho evangelizador de N.S. da Saúde, que

aniversariam em abril, os nossos parabéns e votos de felicidades.

01   Izabel Teixeira Tashiro
01   Concetta Lannaccaro
03   Hermínia de Jesus Gonçalves
04    Maria Eretuza Araújo M. Cosella
04 Geny Bechara Madi
04 Valentina Pinto da Silva Valente
10   Maria Joana de Jesus Santos
10   Judith Yuriko Hirata
10 Vera Lúcia David Pagan Bega
11 Therezinha de Carvalho
12 Afonso Soares Costa
14   Maria Dias Coelho Meireles
14   Luiza Venezzio B. Prado

16   Acácio Cardoso de Souza
17 Francisco Carlos Lang Júnior
18 Rosa Tomomi Kajikawa
19 Geane dos Santos Machado
19 Maria Joana da Cruz
20 Lúcia Regina Mendonça Marchini Bloes
20 Maria do Carmo Oliveira
20 Walter Coutinho Júnior
22 Maria da Luz Costa Sousa
26   Maria de Fátima Vieira Feliciano
26   Azaléia B. Biazaon
27   Igor Hypolito Gonçalves
30 Rubens Antônio Gasparotto

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE ABRIL

Você quer ser dizimista e apoiar a nossa paróquia? Procure a Secretaria Paroquial e comece a contribuir
com o trabalho pastoral realizado pela N. S. da Saúde!


