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Maio é um mês especial no imaginário popular.
Uma das razões é por ser o mês dedicado à Mãe
de Jesus, um mês mariano por excelência. Com
mais força este ano, em razão do Centenário das
aparições de Fátima, o Tricentenário de
Aparecida e paroquialmente o Centenário da
Paróquia Nossa Senhora da Saúde. São
motivações que impulsionam à vivência de modo
especial, a devoção mariana, próprio do fiel
católico, que nela tem um emblema de identidade poderoso.
Seguir e viver o Evangelho de Jesus com os sentimentos e atitudes da
sua primeira discípula, sua Mãe, significa dar uma coloração materna de
acolhimento, dedicação e compreensão ao discipulado. É realçar valores
da maternidade na própria vida: acolher a vida, cuidar e proteger o que
Deus nos dá todos os dias. Conformar a nossa vida com a do Mestre é
sem dúvida alguma, gerar Jesus em nós. Aliás, podemos ser pai, mãe, irmão,
irmã Dele, ao praticarmos sua palavra.
Encaminhemos esse belo mês com a alegria pascal, apreciemos e
recebamos as graças de Deus na recordação de datas tão singulares, e
celebramos com autêntica alegria e gratidão a Mãe que nos foi dada do
alto da cruz, pronunciando a saudação, que milenarmente toda a Igreja
saúda a Santíssima Virgem Maria neste tempo:Rainha do Céu alegraivos, aleluia! pois o Senhor que mereceste trazer em vosso seio, aleluia,
ressuscitou, como disse, aleluia; rogai a Deus por nós, aleluia!
HINO DO CENTENÁRIO DA PARÓQUIA
Letra e música: Frei Benjamin Remiro Diaz, OAR
Arranjo: Waldir Celestino e Athulf Marconato
Vindos para semear em novos campos,
Filhos de santo agostinho aqui chegaram.
Acolhidos foram em terras paulistanas
E animados, os trabalhos começaram. (bis)
Refrão:
Cem anos de história se passaram
Construída com amor e oração.
Damos graças a Deus Pai, Nosso Senhor
E aos freis pelo trabalho e doação. (bis)
Recolhemos hoje os frutos semeados
Na paróquia centenária da saúde
Criando comunhão, serviço e vida
Sob as bênçãos de Maria tão querida. (bis)
VISITE O SITE DA PARÓQUIA - www.senhoradasaude.org.br
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
M AIO – M ÊS D E M AR IA
3 e 4

Terceira Idade – Bazar professores e alunos (Local: Sala dos C umprimentos) 9 às 17h

5

sex

Apostolado da O ração – Missa, Adoração ao SSmo. Sacramento e Reunião

8h

7

dom

Formação Pastoral (Local: Salão Paroquial)

9h

7

dom

MISSA SO LEN E DE ABERTURA DO JUBILEU DO C EN TEN ÁRIO DA
PARÓ Q UIA

18 h

10 e 11

Terceira Idade – Bazar Beneficente (Salão Paroquial)

9 às 19h

10 a 12

TRÍDUO PREPARATÓ RIO À FESTA DE FESTA DE N . SRA. DE
FÁTIMA
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LEC TIO DIVIN A
AGO STIN IAN A

20h

11

qui

13 e 14

20h

Dia de oferta de alimentos nas missas

13

sab

N . Sra. de Fátima – Missa dominical

14

dom

Dia das mães - Vivas e defuntas

14

dom

C onfraternização Paroquial – Homenagem às mães (Local: Salão Paroquial)

8h30

15

seg

MISSA EM HO N RA A N . SRA. DA SAÚDE PELO S EN FERMO S

15h30

16

ter

C atequese – Reunião de C atequistas

20h

16

ter

Legião de Maria – Reunião do C omitium

14h30

17

qua

Distribuição de cestas básicas às famílias

14 às 17h

17

qua

Terceira Idade – C onfraternização / Dia das Mães (Local: Salão Paroquial)

17 a 19

TRÍDUO PREPARATÓ RIO À FESTA DE S. RITA

20h

20

sab

Reunião de C oordenadores Paroquiais e de Setores – MESC (Local: Salão
Paroquial)

8h30 às
12 h

20

sab

Batismo – Preparação

15 às 17h

21

dom

EN C O N TRO DE N O IVO S

8 às 17h

21

dom

Movimento de S. Mônica – Encontro

9h

21

dom

Formação Pastoral (Local: Sala Magna)

9h

21

dom

BATISMO – C ELEBRAÇ ÃO

16 h

22

seg

Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas

15h30

Semana Litúrgica (Local: Salão Paroquial)

19h30 às
21h30

23 a 26

15h30

27

sab

Movimento de S. Mônica – Missa dominical

15h30

27

sab

Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de junho

17 h

28

dom

Semana de O ração pela Unidade dos C ristãos (de 28/05 a 03/06)

28

l da C omunicação / C oleta para a Rádio 9
dom Ascensão do Senhor – Dia Mundiad
e Julho

28

dom

C oroação de N ossa Senhora (nas missas)

28

dom

C atequese – Reunião de Pais (Local: Salão Paroquial)

8h30

28

dom

Formação Pastoral (Local: Salão Magna)

9h

29

seg

Pastoral da Escuta – Reunião

18 h

30

ter

Legião de Maria – C ongresso (Local: Salão Paroquial)

14 h

sex:

DO IS FIN AIS DE SEMAN A DE MUITA AN IMAÇ ÃO !

dom:

das 18
às 22h
das 17
às 23h
das 11
às 22h

2

sex

Apostolado da O ração – Missa, Adoração ao SSmo. Sacramento e Reunião

4

dom

Festa de Pentecostes – (Missa na C atedral da Sé às 15h)

JUN HO

sab:

FESTA JUN IN A

DIAS:

2, 3 e 4 - 9 , 10 e 11 de junho

Fornecido pela Secretaria Paroquial - Sujeita a alterações.

8h
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

Fr. Graciano G Rodríguez, OAR

FESTA DA ASCENSÃO

Q uarenta dias depois da
Páscoa, a Igreja celebra a
Ascensão do Senhor, que é um
segundo momento do mistério
pascal da morte e ressurreição de
Jesus Cristo, e expressa sobretudo
a dimensão de exaltação e
glorificação da natureza humana de
Jesus.
Santo Agostinho, comentando o significado desta
festa litúrgica, no Sermão 265, assims e dirige a seus
fiéis de Hipona:
“Amadíssimos, hoje celebramos, como sabeis, a
Ascensão do Senhor. Como ouvistes, ele subiu para
seu Pai e nosso Pai, para seu Deus e nosso Deus. Mas
como temos merecido a fraternidade com Cristo?

Somente se nos concedeu essa graça por ele ter
assumido nossa debilidade. Somos seus irmãos porque
ele se fez homem. Quem era Senhor se dignou ser
também irmão.
Encontramos um Pai no céu. Pertencemos a uma
grande família. De lá veio o Filho para se tornar irmão
nosso. Não abandonou seu Pai quando chegou para
nós, e igualmente não nos abandonou quando retornou
para o Pai. Acreditemos que Cristo está no céu e ao
mesmo tempo está conosco. Como é possível isto?
Entendam: quando eu vos falo, minha palavra está
comigo e ao mesmo tempo está com vocês; comigo
no meu coração, e com vocês nos vossos ouvidos. Se
isto é possível à minha palavra, não poderia ser também
possível à PALAVRA DE DEUS?”

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE ABRIL
01
02
05
05
06
06
06
06
06
07
08
08
11
12
13
13
14

Marinalva Pereira de Farias
Neusa Lo Bello
Débora Cristina Braz Freire
Therezinha de Carvalho Ribeiro
Maria Madalena Oliveira Montenegro
Hélio Conceição
Karen C. / Maria Aparecida Tomaz
Maria Aparecida Fernandes
Maria Isabel Barbaresco
Thiago Aparecido André
Diva dos Santos Rey
Maria Amália Marmora
Rodrigo Saggin
Lucilla Maria Otsuka
Jadna de Andrade
José Geraldo S. L. Hellmeister
Francisco Assis Oliveira

15
17
17
19
20
21
21
22
23
25
26
26
29
29
29
30
31

Maria Rosária Mollona
Soraya Maria Corazza
Rosina Lauletta
Maria de Lourdes Costa
Divina Maria Barbosa
Luciana Moribe
Ângela Denise Brito Espíndola
Anna Maria Cavaca Ide
Tânia Cristina S. França
Cecília Queiroz Basile
Diogo Moraes da Silva Pontes
Maria da Hora Santos Pereira
Juliana Kanemaru
Antônio Silva Ferreira
Carlos Eduardo Jachetto
Marlene Roseiro G. Giannoni
Patrícia Maria Aparecida Pedro Pessone

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.

LEGIONÁRIOS DE MARIA CONSAGRAM-SE À VIRGEM

Fabianne Nunes

Domingo, 02 de abril passado, às 15 horas, os Con- 120 legionários e devotos, como um exército em orselhos Magnificat e Medalha Milagrosa, da Legião de dem de batalha colocaram-se à disposição dessa Mãe
Maria, reuniram seus membros
amável e conselheira, para mais
ativos a auxiliares na Igreja N.S.
um período de serviço a Deus.
da Saúde, para a Festa da Acies,
Com entusiasmo, alegria e conconsagração anual à Virgem
centração, acompanhados nos
Santíssima. Sob a presidência de
cantos pelo tecladista Waldir
padre Oscar Longen, Diretor EsCelestino e nomes do coral da
piritual do Praesidium Sagrado
paróquia, encerraram a soleniCoração de Maria, no Santuário
dade com o vibrante Hino da
de São Judas Tadeu, cerca de
Legião de Maria.
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PÉTALAS SOLTAS

Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

AS TRÊS “M”

M aio,

quinto mês do ano.
Belíssimo mês que desperta em nós
sentimentos de amor e flores. É o
mês das três “M”: Maio, Maria,
Mãe. Três pequenas palavras ricas
em seu significado e mensagem.
Em maio, no hemisfério norte, os
campos se vestem de verde e
aparecem flores com os mais
diversos perfumes e cores. É a
primavera que surge. É a natureza
que se manifesta, depois de um
duro e frio inverno.
Falei das flores voltando a
embelezar os montes e perfumar os
campos. Falo agora das duas flores
mais belas que alegram nossas
vidas: a flor Maria e a flor nossa mãe.
Com toda razão maio é chamado o
“Mês de Maria” e o “Mês das
Mães”. Maria é invocada, venerada
e seus altares enfeitados como
prova de nosso amor e devoção. E

com mais razão o faremos este ano
em que celebramos o tricentenário
de sua aparição no Rio Paraíba; o
povo brasileiro lhe deu o nome de
Nossa Senhora Aparecida e a
invoca como sua padroeira.
Celebramos também o centenário
das suas aparições em Fátima e a
invocamos com o nome de Nossa
Senhora de Fátima, a quem o povo
tem muita devoção.
A outra flor de maio é a nossa
mãe. Não há palavras que
expressem nossos sentimentos
sobre esta pessoa, única, tão amada
e admirada. Nada melhor que
terminar estes pensamentos usando
as belas palavras do grande escritor
maranhense, Coelho Neto:
SER MÃE
Ser mãe é desdobrar fibra por

fibra
o coração! Ser mãe é ter no
alheio
lábio que suga, o pedestal do
seio,
onde a vida, onde o amor,
cantando, vibra.
Ser mãe é ser um anjo que se libra
sobre um berço dormindo! É ser
anseio,
é ser temeridade, é ser receio,
é ser força que os males equilibra!
Todo o bem que a mãe goza é
bem do filho,
espelho em que se mira
afortunada,
Luz que lhe põe nos olhos novo
brilho!
Ser mãe é andar chorando num
sorriso!
Ser mãe é ter um mundo e não
ter nada!
Ser mãe é padecer num paraíso!

CANTINHO DA CATEQUESE
Equipe de Catequistas

AS JOIAS DA CORNÉLIA

Olá crianças!

Estamos no mês de maio. Mês
de Maria. Mês das Mães. E, pensando neste assunto, surgiu a pergunta: existe maior riqueza para uma
mãe que seus próprios filhos? Não
importa quantos sejam. Cada filho
é um tesouro que a mãe não guarda em nenhum cofre ou banco, mas
sim em seu coração. Por isso dizemos que coração de mãe é infinito,
pois, para caber tantos tesouros e
tanto amor, só mesmo um coração
infinito!
Muitas de nós, catequistas, somos mamães. Sabemos muito bem
como é este amor! Sabemos que
temos em nossas mãos, aos domingos de manhã, verdadeiras joias,
que são os filhos de muitas mamães
(e papais!) que os trouxeram para
a catequese. Mamães que querem
que seus filhos sejam educados na
“Escola de Jesus”, como muitas dizem. Isto é querer o bem para os
filhos e por isso, temos consciência

de nossa missão de acolher com
muito zelo e carinho cada joia que
cada mamãe entrega aos nossos
cuidados.
Existe uma história que mostra
muito bem o valor que cada filho
tem para sua mãe:
“No ano II a.C., em Roma, vivia uma mulher chamada Cornélia.
Ela era muito rica e uma das mulheres mais belas de Roma. Seu
esposo chamava-se Graco. Ela dedicou sua vida exclusivamente à
educação dos filhos.
Cornélia era convidada para
muitas festas onde as senhoras,
como ela, procuravam exibir suas
joias caras. Ela, no entanto, embora pudesse, vestia-se muito simplesmente. Certa vez, houve uma
festa de gala. Naquela festa,
Cornélia chegou vestida sem nenhum luxo, trazendo seus dois filhos.
Sentou-se à mesa, colocou o menor no colo e abraçou o outro, que
estava recostado em seu coração.

Uma das madames presentes disse
a ela: “Cornélia, você esqueceu as
suas joias?” Ela respondeu: “Não
me esqueci. Eu as trouxe. Minhas
joias são os meus filhos”. E os abraçou.”
Pois bem, crianças queridas.
Vocês são as joias de suas mamães.
Elas as querem muito bem. Não
deixem de, todos os dias, independente de ser o mês das mães, dar
um abraço apertado, um beijo estalado e dizer: “TE AMO, MAMÃE!”. Não deixem de, também,
rezar uma Ave Maria e pedir que
Maria abençoe vocês e suas famílias. Certamente Maria sabia que seu
filho Jesus era joia de valor infinito.
Que ela interceda por todas nós,
mamães catequistas e mamães, que
querem que suas joias cresçam segundo os valores cristãos, tendo
como base o AMOR.
Recebam todas vocês um beijo
carinhoso de toda a equipe de
catequistas!
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SEMANA SANTA É CELEBRADA COM LOUVOR EM NOSSA PARÓQUIA, NO ANO
Waldir Celestino
DO CENTENÁRIO

Vivemos, entre os dias 11 a 16,
intensamente a Semana Santa.
Iniciamos, na terça-feira, com o
Ato Penitencial. Benzemo-nos com
água benta para nos purificar dos
nossos pecados, entre cânticos de
perdão.
Na quinta-feira, na missa do
Lava-pés, celebrada pelos Freis
Ramón e Benjamín, foram lavados
os pés de crianças e adolescentes,
que representaram os apóstolos.
“Aquele gesto de Jesus pareceu
inaceitável a Pedro, pois rompia a
hierarquia, podendo gerar
desrespeito. O comportamento de
Jesus foi, totalmente, diferente. Foi

o do escravo que acolhe um
hóspede que chega de viagem à
casa de seu senhor. Lavar os pés
do visitante não cabia ao dono da
casa, e sim aos servos.Eu vos dou
um novo mandamento, que vos
ameis uns aos outros”, ensinounos Jesus. E, em seguida, instituiu a
Eucaristia, para ficar conosco,
sempre, como o alimento espiritual
de nossas almas.
Na sexta-feira, Frei Lourenzo,
em sua homilia, foi eloquente
comparando duas cruzes uma com
o Cristo crucificado e a outra vazia,

a cruz que nós devemos carregar
em nossas vidas. Em reflexão
pudemos orar: “Senhor, confirma
minha condição de discípulo do
Reino instaurado por Jesus na
história humana, fazendo-me
acreditar sempre mais na força da
justiça e do amor.”
À noite, os jovens encenaram
com emoção a Via-Sacra, desde a
Agonia no Horto ao momento
doSepultamento de Nosso Senhor.
“A paixão revelou a dignidade real
de Jesus, embora tenha havido uma
radical contradição entre a
interpretação do Mestre e a dos
seus inimigos e algozes.”
“Os discípulos passaram o
sábado repensando a vida com seu
Mestre, e buscando algumas pistas
para entender algo do que tinham
presenciado. Tudo se mostrava
confuso, nebuloso. Suas mentes
eram por demais estreitas para
entender o fato da cruz.” Na
celebração deste Sábado Santo,
presidida pelo pároco, Frei Adilson
Miranda, das trevas fez-se a luz.
“Foi preciso que o próprio Jesus
despertasse seus discípulos do

torpor esomente à luz da
Ressurreição, a cruz pôde ser, de
alguma forma, compreendida.”
Ao surgir o Domingo, vivemos
a Páscoa da Ressurreição e
pudemos cantar:Uma luz mais
clara, então surgiu / E o sol mais
vivo assim se abriu, / Jesus
resplandeceu em sua Glória. / O
mundo então se iluminou, / da
cruz à vida – ressuscitou, / nos
conduzindo à luz. Aleluia!
“Ressurreição é a verdade
fundamental da nossa fé católica,
apostólica e romana. Nós os
cristãos somos conclamados a crer
com os olhos da fé e a dar
testemunho da Ressurreição de
Jesus. Isso porque na Ressurreição
de Jesus está contida a nossa
ressurreição.”

PALESTRA ELUCIDATIVA DOS DIREITOS DO
CONSUMIDOR E HERANÇA

Irina Vassilieff Henriques

Dentre as palestras de valores significativos que a Pastoral da Terceira Idade
tem proporcionado se destacará a do advogado cível, Dr. Igor Fernandes Pinto,
que versará além do Direito do Consumidor, o assunto família, com ênfase a
Herança e Inventário, que acontecerá em 24 de maio, às 14h30, no Salão Paroquial.
Como já é usual, o Dr. Igor após a palestra estará à disposição dos participantes para esclarecer quaisquer dúvidas que eventualmente possam surgir. Não
perca!
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O SENTIDO DA PÁSCOA NO BATISMO
Equipe do Batismo

Este ano foi muito gratificante para nós cristãos. A
Páscoa na Paróquia Nossa Senhora da Saúde. Aqueles
que participaram de todos os momentos que fizeram
parte da Páscoa do Senhor, que começou na missa da
Santa Ceia na Quinta-Feira Santa, no espetáculo que
os jovens encenaram na Sexta-Feira Santa, no Sábado
de Aleluia, quando a igreja às escuras e os seus fiéis
acenderam as velas na Luz do Círio Pascal, foi muito
emocionante! Concluiu no Domingo de Páscoa na
Ressurreição do Senhor. E ficamos felizes em fazer parte
dessa Família Cristã. E poder reviver esses momentos
que Jesus Cristo viveu entre nós.

É isto, irmão, que a Igreja
quer, nos dias de hoje, a sua
presença não só no dia do
Batismo dos seus filhos e
afilhados, mas em tudo que
faz parte do seu dia a dia,
neste mundo em que
vivemos. Por isso não
vamos deixar que aquela Luz que foi acessa no Círio
Pascal se apague nos seus lares. Queremos que ela
continue iluminando a sua vida e de toda a sua família.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE ABRIL
Ana Clara Lima Berton
Ana Lívia Araújo Guilherme
Arthur Saccardo Dias dos Santos Marton
Davi Gil Flor Leça Bácaro
Davi Lucca de Alencar Pimenta
Fernanda Hirata Calaça Pontes
Gabriel Melo de Jesus
Igor Martins Ribeiro Ferreira
Isabela de Souza Rego Peres
Isabela Lima Santoro

Isabella Côco Bet
Larissa Manuela Magalhães de Araújo
Lívia Cristina de Jesus Silva
Maria Luisa Veríssimo Renzo
Maria Luiza Sartore Fortunato
Mariana Beraldo Tonietto
Pedro Almeida Reimberg
Steven Lopes Costa
Valentina Paz Coelho Gonçalves

Batizado realizado por Frei Ramon Aliende Torrencílla,OAR, no dia 30 de abril de 2017

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 maio: preparação dia 20 (sábado), às 15 horas, e Batismo dia 21 (domingo), às 16 horas.

CHAVEIRO CAETANO

Conserto de fechaduras: residência, auto,
cofres - Carimbos em 30 minutos

Rua Santa Cruz, 198 - Fone: 5574-8794
E-Mail: chaveirocaetano@hotmail.com

CHAVES CODIFICADAS
PLANTÃO 24 HORAS!
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A VOZ DO PASTOR

“MARIA, ENSINA-NOS A REZAR”

P or

iniciativa especial da
Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB), estamos
comemorando o Ano Mariano
Nacional, de 12 de outubro de
2016 a 12 de outubro de 2017. É
uma ocasião especial para o
aprofundamento da nossa fé e da
nossa relação filial e eclesial com
Maria, “Mãe de Deus e nossa”.
Maria é a perfeita discípula de Jesus.
Mulher de fé e de oração.
Nas Bodas de Caná, Maria
ensina-nos a pedir e confiar em
Jesus: “Eles não têm vinho! (…).
Fazei tudo o que Ele vos
disser!’” (Jo 2, 3.5). Confiança
absoluta na vontade do Senhor.
Maria simplesmente apresenta as
necessidades dos noivos, não
pressiona Jesus com uma possível
solução. Maria não disse a Jesus:
‘Faltam cinqüenta litros de vinho’
(…). Tão somente apresentou a
necessidade dos noivos, naquele
momento; como resposta, Jesus
transformou seis talhas de pedras
em vinho, aproximadamente
seiscentos litros! Deus é generoso,
dá sempre mais do que ousamos
pedir. Observemos outra passagem
bíblica, a parábola do semeador (cf.
Mt 13, 4-8): o agricultor
desperdiça a semente sobre as

CONVITE
Venha ser voluntário no
Jornal Paróquia Viva,
participe!
Entre em contato no e-mail
jornalparoquiaviva@gmail.com

pedras, pelos caminhos, pelos
espinheiros (…). Um agricultor
experiente jamais faria isso,
reservaria seu grão apenas para
aterra boa. Deus não (…); ele lança
a semente por toda parte, mesmo
nos espinheiros, mesmo em terreno
pedregoso (…). Deus é
misericordioso, acredita em nossa
conversão (…). Como discípula
fiel, Maria simplesmente diz: “Eles
não têm vinho” e nada mais!
Outro detalhe importante deste
episódio: coragem para confiar na
Palavra de Deus. Jesus pediu que
os servos enchessem as talhas de
água (cf. Jo 2, 7). Eles, no
momento, não compreenderam,
mas obedeceram, encheram as
talhas até à borda. Também nós, às
vezes, não compreendemos tantas
coisas que acontecem em nossa
vida e questionamos o Senhor: Por
que rezar (…)? Por que tanto
sofrimento (…)? Por que o Senhor
demora a atender nossos pedidos
(…)? Os servos acolheram em
espírito de fé aquilo que, no
momento, eles também não
conseguiam compreender. Isto nos
ensina que a fidelidade à Palavra de
Deus é um valor fundamental para
nós, cristãos. Muitas coisas agora
não compreendo, mas acolho em
espírito de fé!
O episódio da Bodas de Caná é
também um exemplo inequívoco da
solicitude maternal de Maria, que
se mostra sensível às nossas
necessidades, por mais simples que
sejam. O evangelho das Bodas de
Caná revela como Maria exerce
uma mediação discreta e eficaz para
que Jesus intervenha, mesmo ao
preço de ‘antecipar sua hora’, de
fazer algo aparentemente tão banal
quanto suprir a falta de vinho em

uma festa. A Virgem Maria, na
Igreja, é mais uma fonte de
confiança para nós; sua mediação
maternal junto a Cristo é uma ação
discreta e eficaz, no sentido de fazer
com que o Senhor esteja presente
no banal e no cotidiano. Naquelas
questões que tendemos a crer que
não interessam a Deus, que
parecem distantes de sua missão
salvífica dentro da história.
Por isso, digamos hoje e sempre:
“Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós pecadores, agora
e na hora de nossa morte”!
Dom José Roberto Fortes
Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo na
Região Ipiranga
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Neste Ano da Misericórdia, em maio, Mês de Maria, o Céu Agostiniano apresentanos: Dia 16 – Santos Alípio e Possídio, Bispos, contemporâneos de Santo Agostinho; 18 – Beato Guilherme de
Tolosa, presbítero; 19 – Beatos Clemente de Ósimo e Agostinho de Tarano, presbíteros; 22 – Santa Rita de
Cássia, advogada das causas impossíveis.
COMEMORAÇÃO – A Comunidade Paroquial de nossos padres Agostinianos Recoletos e dos paroquianos
leigos, no dia 24, às 20 horas, participamos da celebração em homenagem a nosso Pai Santo Agostinho, dando
graças a Deus, pela conversão dele ao catolicismo, tendo sido batizado em Milão por Santo Ambrósio, bispo da
cidade, em 387.
ENCONTRO DE CASAIS - No dia 2 de abril, foi
realizado no Salão Paroquial, um ENCONTRO com
a participação de 11 casais! O tema principal foi o
capítulo IV do documento do Papa Francisco, A
ALEGRIA DO AMOR, que fala especificamente do
amor entre os cônjuges. O amor verdadeiro é descrito
por São Paulo, no hino à caridade, capítulo 13 da Carta
aos Coríntios. É um amor que deve crescer até chegar
ao amor-ágape = dar a vida pelo outro!
CONVITE - Caro e assíduo paroquiano e amigo de
N. S. da Saúde, não deixe de participar da caminhada que vai acontecer no dia 13 de maio, da igreja de N. S.
da Consolação, inícios da rua da Consolação, para a catedral da Sé. Início às 17h30, em comemoração aos cem
anos das aparições de N. S. de Fátima aos três pastorinhos - Lúcia, Francisco e Jacinta, em Portugal. Compareça.

NOSSA PARÓQUIA CELEBROU A FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA

F oi um encontro de muita
solenidade o domingo da
misericórdia, em 23 de abril,

próximo passado, nesta paróquia
de N. S. da Saúde.
A animação toda esteve sob os
cuidados da Pastoral da Divina
Misericórdia, com a doutora Maria
da Graça à frente. As 14, reza do
Terço, e às 15, o início da missa.
Frei Adilson Miranda, pároco e
superior desta comunidade
agostiniana recoleta, presidiu à
cerimônia, para uma devota e
numerosa presença dos fiéis, com

fé e confiança nas promessas de
Cristo.
Em sua homilia, Frei Adilson
enalteceu a Misericórdia Divina,
mostrando a grandeza infinita de
Cristo, que com sua Paixão, Morte
e Ressurreição redimiu a
humanidade presente, passada e
futura, com um simples ato de sua
divina misericórdia, que devemos
ter sempre presente e nos tornarmos
sempre dignos dela.

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.
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