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MENSAGEM DO PARÓCO
SENHORA DA SAÚDE, ROGAI POR TODOS NÓS!

Frei Adilson Miranda, OAR

Irmãos e irmãs, comemoremos 
com grande piedade e devoção 

a Festa de nossa padroeira, 
Nossa Senhora da Saúde, neste 
ano especial do Jubileu de nossa 
paróquia. Afirmemos, com força 
e fé no coração, o grande bem 
que tem sido para tantas gerações 
o patrocínio da Santa Mãe de 
Deus, neste território paroquial da 
Arquidiocese de São Paulo.

Depois de Pentecostes, as 
Escrituras nada dizem sobre Maria. 
Seu papel parece terminar logo que 
trouxe ao mundo seu filho Jesus e 
completado sua educação primeira. 
Mas a tradição e a antiga piedade 
cristã não deixaram a figura de 
Maria ausente. Por exemplo, a 
oração Sub tuum praesidium, À 
vossa proteção nos acolhemos, 
remonta ao século III e o Concílio 
de Éfeso (431) ao decretar que 
Maria é verdadeiramente Mãe 
de Deus, Theotokos, em grego, 
impulsionou a devoção mariana. 
Desde então, muitas igrejas foram-

lhe dedicadas e muitas festas 
foram acrescentadas no calendário 
litúrgico da Igreja, em particular, 
a da Assunção, que proclama que 
Maria, sendo serva perfeita do 
Senhor e Mãe de Deus, a primeira 
a ser salva, foi também a primeira 
associada à glória de seu Filho.

Recebemos de Portugal a 
invocação Nossa Senhora da 
Saúde, originada a meados do 
século XVI, quando a grande peste 
dizimava o povo e os recursos 
humanos falhavam, todos se 
voltaram para 
a Mãe de Deus 
com procissões e 
penitências e Ela 
respondeu trazendo 
a saúde e a alegria 
da vida. Em 20 de 
abril de 1570, em 
festiva e solene 
procissão, levada 
em rico andor, a 
bela imagem da 
Virgem Maria, 
recebeu o título de 
Nossa Senhora da 
Saúde.

Agradeçamos 
à Santíssima 
Virgem Maria 
por sua especial 
proteção e amparo 
e a reverenciemos 
com autêntica 
veneração seu 
título de Senhora 

da Saúde, entoando cantos e 
preces, renovando nossa fé e 
almejando sempre sermos piedosos 
e fervorosos filhos daquela que 
nos deu o Salvador, Nosso Senhor 
Jesus Cristo.

Mãe da vida em plenitude, Mãe 
da Igreja, Senhora da Saúde.

Mãe do povo que está sofrendo, 
Mãe do amor, de Jesus o Salvador.

Senhora da Saúde, rogai por 
todos nós. 

Vosso Filho nos ajude e escute 
a nossa voz! 
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
  AGOSTO – MÊS DA PADROEIRA E MÊS VOCACIONAL
4 sex Apostolado da Oração  – Missa, Adoração ao SSmo. Sacra-

mento e Reunião
8h

5 sab FESTA DA PADROEIRA – TARDE RECREATIVA 17h
6 dom Formação Pastoral (Local: Sala Magna) 9h
9 a 11 TRÍDUO PREPARATÓRIO À FESTA DA PADROEIRA N. 

SRA. DA SAÚDE
20h

12 e 13 Dia de oferta de alimentos nas missas
12 sab FESTA DA PADROEIRA – MISSA EM HONRA A N. SRA. 

DA SAÚDE / UNÇÃO DOS ENFERMOS E IDOSOS
15h30

13 a 19 dom Semana Nacional da Família
13 dom Dia dos pais – Vivos e defuntos
13 dom FESTA DA PADROEIRA – MISSA SOLENE EM HONRA 

A N. SRA. DA SAÚDE ÀS 10h. A SEGUIR, PROCISSÃO.
7h30, 10h, 
18h e 20h

13 dom Formação Pastoral (Local: Sala Magna) 9h
15 ter MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS EN-

FERMOS
15h30

15 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
16 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
19 sab S. Ezequiel Moreno (Agostiniano Recoleto) – Missa domini-

cal
15h30

20 dom PEDALAVOC – Pedalada Vocacional (Chegada às 13h15) 9h
22 ter Legião de Maria – Reunião do Comitium 14h30
22 ter Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas 15h30
23 a 25 TRÍDUO PREPARATÓRIO ÀS FESTAS DE S. MÔNICA E 

S. AGOSTINHO / FSAR e MOVIMENTO DE S. MÔNICA
20h

26 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
26 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de setembro 17h
27 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h
27 dom S. Mônica  – Missa Dominical 10h
27 dom BATISMO – CELEBRAÇÃO 16h
28 seg S. Agostinho  – Missa 20h
28 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h

SETEMBRO - MÊS DA BÍBLIA
1 sex Apostolado da Oração – Missa, Adoração ao SSmo. Sacra-

mento e Reunião
8h

3 dom Formação Pastoral (Local: Salão Paroquial) 9h
4 seg N. Sra da Consolação – Missa 20h

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
AS LÁGRIMAS DE SANTA MÔNICA

Neste mês 
de agosto, 

c e l e b r a m o s 
no dia 27 a 
memória de 
Santa Mônica e 
no dia 28 a de 
nosso Pai santo 

Agostinho. Quero transcrever 
para nosso Jornal as palavras que 
Agostinho, no livro das Confissões, 
dedica à sua mãe, recordando a 
importância dela na sua conversão.

... Minha mãe, tua fiel serva, 
chorava por mim, mais do que as 

mães choram pela morte física dos 
filhos. É que ela, com o espírito de 
fé com que a dotaste, via a morte 
da minha alma, e tu, Senhor, lhe 
ouviste os pedidos. Ouviste-a, e 
não lhe desprezaste as lágrimas 
que, brotando-lhe dos olhos, 
regavam a terra por toda parte 
onde orava....

...passaram-se nove anos, 
durante os quais eu me envolvi no 
lodo e nas trevas do erro, tentando 
levantar-me, afundava-me cada 
vez mais. No entanto, aquela viúva 
casta, piedosa e sóbria, sustentada 

sempre pela esperança, e sem 
poupar lágrimas, não cessava de 
chorar por mim diante de ti. 

Minha mãe insistiu com certo 
bispo, suplicando-lhe com muitas 
lágrimas, que me fosse ver e 
tivesse uma conversa comigo para 
refutar meus erros, dissuadir-me 
do mal e ensinar-me a verdade, e 
o bispo respondeu-lhe: “Vá e viva 
em paz, pois é impossível que 
possa perecer um filho de tantas 
lágrimas”.

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

1    Maria Isabel S. Sales Arcuri
2    Carolina Galante
2    Constância de Jesus Cabeceiro
2    Francisca da Silva Oliveira
3    Meire Jane Nogueira Amorim
4    Maria Auxiliadora Pinto Miranda
4    Maria Madalena C. da Costa
4    Antônio C. Valadares
4    Antônio Carlos de Felice
4    Cleber Vasconcelos
5    Zuleica Coelho da Silva
5    Maria de Lourdes Damasceno Lopes
5    Ayrton Issamo Hirata
6    Helio A. Couto Soares
6    Vera Lúcia Vicente de Azevedo
8    Regina Maria Camargo Lopes
8    Maria de Lourdes C. B. Figueiredo
9    Deise Aparecida Mota Luz de Sant’Anna
10    João Shigero Fujii
10    José Elder dos Santos
11    Doracy Aparecida Coroadinho
12    Rosana Nassar
12    Maria Clara de Moraes Vaz 
13    Patricia Lagranha do Amaral
13    Divino Ari Elias
14    Leonidia S, Meccheri

14    Luciana Pacheco dos Santos
14    Laerte Munhoz
15    Agostinho Aoqui
17    Rafael Thomé de Barros
18    Juliana Hasse Tompson de Godoy
18    Fabiano Latrilha Reis
18    Maria Solidade N. Costa
19    Adelaide Carolina Cerutti
19    Carlos Roberto de Alckmin Dutra
20    Maria Iranilsa Ribeiro
20    Eugênia Jesus de Souza
21    Lourenço Medeiros Fernandes
22    Masaru Okabe
24    Isabella Novais Dias
24    Maria Mercedes Nogueira
24    Dulcina do V. Almeida
24    Eduardo Alexandre Soubhia
25    Jaidê Soares Martins Costa
25    Fumió Tamashiro
25    Renata Guarniere do Prado
27    José Renato Carneiro e Carneiro
28    José Silva dos Santos
28    Waldemar Cintra de Oliveira
29    Gilda Malta de Souza e Castro
30    José Antônio Morgato
31    Maria Helena Lopes Coelho Berti

A todos os colegas dizimistas, amigos e membros da Comunidade, que são nossos irmãos e contribuem 
para que continuemos o trabaho evangelizador de N. Sra. da Saúde,e que aniversariam no mês de agosto, 
no qual Nossa Senhora da Saúde também é celebrada, os nossos parabéns, votos de felicidade e a certeza 

de estarmos juntos por mais um ano.

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR
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VOZ DO PASTOR
AGOSTO, MÊS VOCACIONAL

No primeiro domingo de 
agosto, celebramos o “Dia 

do Padre”. Mas, afinal, quem é o 
padre? São Paulo responde: é o 
administrador dos mistérios de 
Deus (cf. 1Cor 4, 1). O padre não 
é um simples prestador de serviços 
religiosos. Ele é o ‘administrador’ 
dos mistérios de Deus. Ou melhor, 
antes de administrar os mistérios 
Deus, o padre é testemunha 
do ‘Mistério de Deus’. Assim, 
não administra tão somente os 
sacramentos, ele os vive. A unção 
sacramental o atinge em seu ser 
e não apenas em seu fazer. Por 
isso, tudo no padre é sacerdotal, 
toda sua existência passa a ser 
permeada pelo ‘Mistério Salvífico 
de Cristo’, como diz o rito de 
ordenação sacerdotal: “Conforma 
tua vida ao Mistério de Cristo”.

Tomado pelo ‘Mistério de Deus’, 
mas humano. São Paulo expressou 
muito bem essa realidade, quando 
escreveu à comunidade de Corinto: 
“Carregamos este tesouro em 
vasos de barro” (2Cor 4, 7). Apesar 
das fragilidades humanas, o padre 
é revestido de uma graça especial 
que o capacita a ser um educador 
da fé. Homem que leva as pessoas 
até Deus. É um aproximador. Um 
paraninfo. Lembra Moisés, ao pé 
do monte Sinai, quando fez o povo 
sair do acampamento para ir ao 

encontro de Deus (cf. Ex 19, 17). 
É isso que o povo espera de um 
padre: um homem que o ajuda a 
encontrar Deus, a chegar até ele; 
à semelhança de João Batista que 
levou seus discípulos até Cristo.

“Vive o Mistério que é 
colocado em tuas mãos”. É esta 
a interpelação que a Igreja dirige 
ao padre no rito da ordenação, no 
momento que lhes são entregues 
o pão e o vinho para o sacrifício 
eucarístico. Esta frase jamais pode 
ser esquecida ou negligenciada 
por nós, sacerdotes. Ela resume a 
identidade sacerdotal: “Homem 
do Mistério de Deus”. Aproveito 
este momento para relembrar 
um dos grandes ensinamentos da 
Conferência Episcopal de Puebla, 
México (1979): “O presbítero é 
um homem de Deus. E só lhe é 
dado ser profeta quando tiver feito 
a experiência do Deus Vivo.

Homem do Mistério, isto é, 
‘testemunha’. Antes de falar 
e anunciar, experimenta em si 
próprio o Mistério do Deus Vivo. 
É esta experiência que deve ser 
comunicada e compartilhada com 
o povo. Homem do Mistério que 
administra ‘os mistérios de Deus’; 
que administra ‘as graças de Deus’ 
em favor de seu povo. E como 
Cristo ensina, santifica e conduz 
sua comunidade para Deus.

Conduz seu povo para Deus 
construindo ‘pontes’, vencendo 
as contendas. O padre é o homem 
da comunhão, que sabe mediar 
conflitos e articular as diferenças, 
a fim de levar as diversas posições 
à reconciliação. Homem que sabe 
discernir e incentivar os dons que 
o Espírito Santo concede à sua 
comunidade. É o ‘animador de 
carismas’. É aquele que reconhece 
(conceder o dom é obra do Espírito 
Santo), promove e coordena os 

carismas de forma harmônica, de 
tal modo que cada fiel participe 
da comunidade, assumindo a 
cidadania eclesial, como pessoa 
adulta, madura na fé.

Administra os mistérios quando 
também ensina a Palavra de Deus 
ao seu povo. Quando acredita na 
força da Palavra, na ação invisível, 
mas eficaz da graça no coração 
humano. Aliás, é a Palavra que 
convoca as pessoas a se reunirem 
em comunidade, constituindo a 
Igreja de Deus. Anunciando a 
Palavra, os padres fazem a seu 
modo o que fizeram os apóstolos, 
na expressão de Santo Agostinho: 
“Pregaram a Palavra de Deus e 
geraram Igrejas”.

E santifica o povo pela 
administração dos sacramentos, 
de um modo muito especial pela 
celebração da eucaristia. Na 
celebração diária da eucaristia, o 
padre conforma cada vez mais sua 
vida ao Mistério Salvífico de Cristo. 
Um antigo pensamento medieval 
diz o seguinte: “Sacerdote do 
Senhor, celebra tua Missa como 
se fosse a primeira, como se fosse 
a última, como se fosse a única 
Missa da tua vida”. Celebrar bem a 
eucaristia é ser bom administrador 
dos ‘mistérios de Deus’.

Neste primeiro domingo de 
agosto, de modo especial, reze 
pelos padres de sua paróquia, 
assim, como também pelas 
vocações sacerdotais: “Enviai, 
Senhor, operários para a vossa 
messe, pois a messe é grande e os 
operários são poucos”.

Dom José Roberto Fortes
Palau

Bispo Auxiliar de São Paulo na
Região Ipiranga
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AUXÍLIO À POPULAÇÃO DE RUA: CAMINHO DO EVANGELHO

Todos os dias, milhares de 
moradores de rua sofrem 

preconceitos e são ignorados 
pelo restante da população. Mas, 
muitas vezes, eles só precisam de 
uma oportunidade para mostrar 
seus talentos.

De acordo com o último 
censo divulgado pela Secretaria 
Municipal de Assistência 
e Desenvolvimento Social 

(SMADS), de 2015, a capital 
paulista tem 15.905 pessoas 
vivendo na rua, sendo 8.570 nos 
centros de acolhimento e 7.335 em 
vias e espaços públicos.

A Terceira Idade de nossa 
Paróquia também participa em 
ação social de dar assistência 
alimentar aos moradores de 
rua. Como exemplo podemos 
exaltar nossa paroquiana Neia 
Franco Giaretta, que há algum 
tempo, com muito afinco, vem 
se dedicando incansavelmente a 
prover alimentos aos moradores 
de rua.

O grande lema do trabalho 
de nossa paroquiana, Neia, é 
acreditar que somos todos iguais. 
Por isso não se preocupa em só ir 
lá e simplesmente entregar os kits, 
tem que se doar amor, partilhar 
abraços, olhar no olho, conversar, 

dar visibilidade ao que passa 
invisível muitas vezes na nossa 
sociedade. 

O maior mérito desse 
trabalho seria o engajamento 
que nós cristãos, através de uma 
mobilização social, nos levasse a 
nos aproximar de quem vive na rua 
e despertar amor, carinho, afeto e 
amizade entre os moradores e, 
assim, acreditar nas pessoas e na 
convivência amigável e solidária 
entre quem vive e quem não vive 
na rua. 

Como bem exemplifica nosso 
Papa Francisco em sua mensagem 
aos colaboradores do trabalho 
com os moradores de rua de São 
Paulo: “Continuem a amar Jesus 
e os pobres, este é o caminho do 
Evangelho”.

Irina Vassilieff Henriques

CANTINHO DA CATEQUESE
FAMÍLIA, LUGAR DO AMOR E DO PERDÃO

Olá crianças!
Neste mês queremos falar 

um pouco sobre a família, lugar 
do amor. Pai, mãe, irmãos, avós, 
tios, primos... Quando a família 
se encontra a festa é grande e 
animada.

Existem diversas formas de se 
constituir uma família, que pode 
ser definida como um grupo social 
do qual fazemos parte. Mas o que 
completa esta definição é que a 
família é um grupo de pessoas 
unidas pelo respeito e amor entre 
todos. Com carinho e respeito 
essas relações tornam-se saudáveis 
e gostosas, fazendo com que todos 
vivam felizes. 

Pela importância, que a família 
tem na vida de todos, a Igreja no 
Brasil celebra a Semana Nacional 

da Família, neste mês de agosto, 
entre os dias 13 e 19. Ela sempre 
acontece a partir do segundo 
domingo de agosto, quando é 
comemorado o Dia dos Pais. O 
papa Francisco pediu à Igreja 
uma atenção especial à família. 
“Quero insistir na importância 
de as famílias se perguntarem, 
regularmente, se vivem a partir 
do amor, pelo amor e no 
amor”, disse ele, citando 
ainda três expressões-
chave para a vida 
familiar: “com licença”, 
“obrigado”, “desculpa”.

Então, crianças... 
Pensem com bastante 
carinho neste assunto... A 
família é um ninho onde 
o amor aquece, alimenta, 

protege e ensina a voar. Vocês irão 
crescer percebendo a necessidade 
de serem bons, convivendo em 
harmonia uns com os outros. A 
partir da família, começarão e se 
relacionar com outras pessoas 
na escola, no trabalho, na vida. 
Convivendo com amor na 
família vocês poderão se tornar 
semeadores de amor no mundo! 
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Estimados irmãos e irmãs: Paz 
no Senhor!

Estamos celebrando os 100 
anos da paróquia. Ano Jubilar. 
Somos centenários. Este é um 
fato importante, que não podemos 
deixar de celebrar. São 100 anos 
de história construída no dia a dia, 
a partir da chegada dos nossos 
freis agostinianos recoletos, 
verdadeiros missionários e que 
trabalharam nesta vinha do Senhor 
desde o ano 1.916, quando o Bispo 
de São Paulo, D. Duarte Leopoldo 
e Silva, entregou a antiga capela 
de Santa Cruz aos cuidados dos 
freis agostinianos recoletos. 

Começa aqui o início da 
sementeira nestes amplos e 

quase desertos campos da Vila. A 
messe começou a dar seus frutos 
abundantes. A antiga capela não 
comportava mais os fiéis que a 
frequentavam e se fez necessária 
a construção de uma igreja mais 
ampla. Começaram então as obras 
e a pedra fundamental foi colocada 
no dia 4 de maio de 1928. Esta 
igreja foi aberta ao culto no dia 7 de 
junho do ano 1.935, com a bênção 
do Bispo José Gaspar de Afonseca 
e Silva. Os trabalhos continuaram. 
Ainda faltava muito por fazer.

Até aqui falei dos primeiros 
passos dados pelos religiosos e o 
povo, a partir do ano 1.916, quando 
era ainda a capela de Santa Cruz. 
Depois foi mudado o nome para 
paróquia Nossa Senhora da Saúde. 
Não sabemos o motivo, nem de 
quem partiu a ideia da mudança do 
nome, mas, possivelmente, 
foi o povo que escolheu este 
bonito nome: Nossa Senhora 
da Saúde. No ano 1.917 foi 
definitivamente criada a 
paróquia com este nome por 
um decreto do Sr. Bispo D. 
Duarte Leopoldo e Silva. 
A partir deste momento o 
povo invocava seu nome, 

celebrava novenas, procissões 
e festas em seu louvor. Muitos 
enfermos visitavam a igreja 
pedindo a saúde a Nossa Senhora. 
Durante estes 100 anos a devoção 
vem aumentando, celebrando o 
“Dia da Padroeira” no dia 15 de 
agosto, ou no domingo anterior.

Neste ano do centenário 
queremos fazer uma festa solene 
e especial a Nossa Senhora com 
a parte religiosa e também a 
recreativa. A missa solene será no 
dia 13, precedida por um tríduo. 
Será celebrada pelo Bispo Auxiliar 
da Arquidiocese de São Paulo, 
D. José Roberto Fortes Palau e 
seguida de procissão pela rua e 
homenagem no Colégio marista 
Arquidiocesano. Tragam flores 
para homenageá-la enfeitar o seu 
andor!

Aproveito para convidar, 
em nome dos freis da 
comunidade, para que todos 
participem destes eventos. 
Peço a nossa querida Mãe, 
Nossa Senhora da Saúde, 
que abençoe a todas as 
famílias, devotos e a todos 
que a invocam.

Abraços.

PÉTALAS SOLTAS
CENTENÁRIO DA PARÓQUIA E NOSSA PADROEIRA Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

Julho proporciona sempre alguns dias de descanso 
aos Movimentos, Associações e Pastorais, 

sobretudo àquelas cujos membros são docentes 
e discentes, como as da Catequese e do Projeto 
Educativo Nossa Senhora da Saúde, que funciona à 
tarde e à noite.

Agora em agosto, voltamos todos com as baterias 
carregadas de amor à Deus e ao próximo, para o 

trabalho em favor da Igreja, na Paróquia.
A todas estas pessoas, que doam seu tempo de 

trabalho para o bem de toda a Comunidade Paroquial, 
rogamos que Nossa Senhora da Saúde derrame 
as bênçãos de seu Filho, Jesus Cristo, sobre todos 
estes nossos benfeitores, principalmente para o seu 
crescimento espiritual cada vez maior perante Deus. 
Muito obrigado!

PASTORAIS VOLTAM DAS FÉRIAS EM PLENA FORMA A Equipe
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BATISMO DE FOGO NOS PRIMÓRDIOS DA PARÓQUIA 

O ano de 1917 foi um período 
de vários acontecimentos 

importantes para a história dos 
povos. Corria encravado no 
triste episódio da primeira guerra 
mundial, que durou de 1914 a 
1918, desestruturando, em boa 
parte, a vida da humanidade.

Dentre alguns desses 
acontecimentos de 1917, os que 
mais nos disseram respeito, naquele 
momento, foram as comemorações 
do segundo Centenário do 
Encontro da Imagem de Nossa 
Senhora Aparecida, no rio Paraíba 
do Sul, em 1717; a Revolução 
comunista e tomada do poder, na 
Rússia e, em consequência disto, 
principalmente, as Aparições 
de Nossa Senhora, em Fátima, 
Portugal, aos pastorinhos, Lúcia, 
Francisco e Jacinta; e, para nós, 
paroquianos e padres Agostinianos 

Recoletos, a instituição desta 
Paróquia de Nossa Senhora da 
Saúde, pelo Arcebispo de São 
Paulo, Dom Duarte Leopoldo e 
Silva, em 19 de abril de 1917, na 
Vila Mariana.

Neste Ano Jubilar, por 
excelência, Brasil e Portugal 
comemoramos festivamente o 
Terceiro Centenário do Encontro 
da Imagem de Nossa Senhora 
Aparecida, o Centenário das 
Aparições de Nossa Senhora 
de Fátima, e o Centenário desta 
Paróquia de Nossa Senhora da 
Saúde.

Nome bem escolhido para a 
Padroeira desta Paróquia – Nossa 
Senhora da Saúde! E quanta razão 
para isto! Paróquia imensa e padres 
aguerridos, talhados e prontos 
para enfrentar desafios, tendo à 
frente, como primeiro pároco, 

Frei Casto Delgado. Enfrentaram 
logo nos primórdios o grande 
problema da “Gripe de 1918”, 
que se alastrou pelo Brasil. Foi o 
batismo de fogo. Não só o pároco, 
mas também os seus abnegados 
vigários paroquiais, em toda a 
enorme dimensão da Paróquia, 
empenharam-se em atender aos 
paroquianos atacados pela peste. 
O contato, porém, com os doentes, 
foi debilitando a todos eles. Em 
consequência, tiveram de sair da 
frente de trabalho por vários dias, 
até novamente poderem voltar ao 
enfrentamento da epidemia, em 
favor dos moradores dentro do 
desmedido limite da Paróquia, 
levando sempre junto com o seu 
zelo as bênçãos de N. Sra. da 
Saúde.

Antônio Pereira

A comemoração da 
transfiguração do Senhor, em 

6 de agosto, remonta ao século V, 
no Ocidente. E, na Idade Média, 
estendeu-se por toda a Igreja 
Universal, através de Calisto III. 
Esta festa tem por base os relatos 
substancialmente idênticos dos 
três Evangelhos sinóticos – Mateus 
(17, 1-8), Marcos (9, 2-9) e Lucas 
(9, 28b-36), segundo os quais 
Jesus subiu com Pedro, Tiago 
e João a um alto monte (Monte 
Tabor), e aí se transfigurou. Seu 

corpo ficou luminoso e suas vestes 
resplandecentes. Moisés e Elias 
lhes apareceram, conversando com 
Ele. Deu-se então uma revelação 
divina, quando uma voz saindo da 
nuvem disse: “Este é o meu Filho 
amado, em quem me comprazo, 
ouvi-O”. Com isto, Jesus quis 
manifestar aos discípulos que Ele 
era realmente o filho de Deus, 
enviado pelo Pai, o Deus conosco, 
a manifestação da ternura e da 
misericórdia do Pai entre os 
homens.

TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
Pastoral da Liturgia

98379-9968
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CÉU AGOSTINIANO – Mês da Padroeira, N. Sra. da Saúde, e das Vocações, nosso Céu Agostiniano apresenta-
nos, em agosto, uma plêiade de representantes, que souberam honrar a Deus e à Igreja. Dia 12 – Beato João de 
Rieti, religioso, falecido com apenas 17 anos de idade; 17 – Santa Clara da Cruz de Montefalco, virgem; 19 
– Santo Ezequiel Moreno, Bispo de Pasto, Colômbia; 27 – Santa Mônica, Mãe de Santo Agostinho, por quem 
muito chorou e pediu a Deus, conseguindo repatriá-lo ao rebanho de Cristo; 28 – Nosso Pai Santo Agostinho, 
Bispo de Hipona, África, e Doutor da Igreja.

PARABÉNS – A Frei Graciano González Rodríguez, Coordenador Editorial de nosso jornal Paróquia Viva, 
nossos parabéns, por seu aniversário natalício, em 12 deste mês. E faz jus às nossas orações, pedindo a Deus, 
a Nossa Senhora da Saúde e a Santo Ivo, em cuja igreja exerce a função de pároco, para que seja sempre 
iluminado em seu trabalho, em prol dos fiéis. Parabéns!

NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA


