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Publicação mensal e gratuita da Ordem dos Agostinianos Recoletos

Ano XIX

MENSAGEM DO PÁROCO

SALVE, OUTUBRO DE NOSSA SENHORA!

N

osso Senhor, no seu anúncio
do Reino, tinha fórmulas
concisas em que unia parábola com
refrão ou provérbio, encerrando
neles um gigantesco potencial
de significados. Vamos abrir
outubro, o Mês das Missões e do
Rosário, com a reflexão desses três
aforismos do Evangelho de Lucas
(8, 16-18).
Ninguém acende uma lamparina
e a cobre com uma vasilha ou
a põe debaixo da cama, mas a
coloca no candelabro para que
os que entram vejam a luz (v.16).
Com sua palavra, Jesus iluminava
seus discípulos. Essa luz agora
deve ser difundida a todos os que
entrarem pela porta do Evangelho.
Ela não deve ser escondida como
um ensinamento secreto para
iniciados. Pelo comportamento
dos discípulos e pela missão
deixada devem fazer acessível a
luz da verdade a todos.
Pois, não há nada oculto que
não se descubra, ou escondido

que não se divulgue e se manifeste
(v.17). Aquele aprendizado junto
ao Mestre, sobre os mistérios do
Reino, feito em particular, agora
deve ser manifestado a todos os
povos, para que todos se tornem
discípulos.
Atenção,
portanto,
como
escutais, pois, a quem tem se lhe
dará, e a quem não tem se lhe tirará
até mesmo o que parece ter (v.18).
Escutando, aprende-se a escutar,
que por sua vez, proporciona a
assimilação alargando a capacidade
do
discípulo.
Esse dinamismo
vai construindo a
missão: recebendo
para produzir; o
que “seguramos”
para nós, não
produz mais e, aí
corremos o risco
de que nos seja
arrancado.
Esses
três
versículos podem
ilustrar
com
perfeição o Mês
das
Missões.
Todo
discípulo
é
missionário
em sua essência.
Não são duas
categorias o ser
discípulo e o
ser missionário.
O
dom
que
recebemos
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Frei Adilson Miranda, OAR

de Deus, a salvação em Jesus
Cristo, é para ser transmitido,
principalmente no testemunho
perseverante e fiel da fé.
Encomendemos nossa missão
à Senhora Aparecida, em seu
mês especial, neste ano do
Tricentenário da sua Aparição nas
águas do Paraíba do Sul. E com ela
na oração, neste Mês do Rosário,
cumpramos nossa missão com a
luz do Espírito Santo, como fiéis
discípulos de seu Filho e devotados
filhos de Maria.
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
OUTUBRO – MÊS DAS MISSÕES E MÊS DO ROSÁRIO
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Semana Nacional pela Vida
Formação Pastoral (Local: Salão Paroquial)
Apostolado da Oração – Missa, Adoração ao SSmo. Sacramento e Reunião
Dia de oferta de alimentos nas missas
Dia do Nascituro
Catequese – Reunião com pais das crianças da Primeira Eucaristia (Local:
Salão P)
Formação Pastoral (Local: Sala Magna)
TRÍDUO PREPARATÓRIO À FESTA DE N. SRA. APARECIDA
S. Tomás de Vilanova (Agostiniano) – Missa
Distribuição de cestas básicas às famílias
Festa de N. Sra. Aparecida
Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio
Formação Pastoral (Local: Salão Paroquial)
MISSA DOMINICAL E BÊNÇÃO AOS ENFERMOS
Terceira Idade / Legião de Maria – Brechó (Local: Sala dos Cumprimentos)
Legião de Maria – Reunião do Comitium
Catequese – Reunião de Catequistas
Terceira Idade – Confraternização / Dia dos Professores (Local: Salão Paroquial)
S. Madalena de Nagasaki (Agostiniana) – missa
Reunião de Coordenadores Paroquiais e de Setores - MESC - Região Ipiranga
Dia Mundial das Missões / Coleta para as Missões
Formação Pastoral (Local: Salão Paroquial)
Missa dominical e bênção das rosas
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA
AGOSTINIANA
Movimento de S. Mônica – Missa em honra a S. Mônica
Batismo – Preparação
Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de novembro
Catequese – Reunião com pais e padrinhos das crianças que serão batizadas
Movimento de S. Mônica – Encontro
Formação Pastoral (Local: Salão Paroquial)
BATISMO – CELEBRAÇÃO
Pastoral da Escuta – Reunião
TERÇO VIVO MISSIONÁRIO
NOVEMBRO
Festa de Todos os Santos
Finados
Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento
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20h
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20h
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18h
9 às 17h
14h30
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20h
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Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

PARABÉNS AOS PROFESSORES

N

o dia 15
de outubro
é comemorado
o
Dia
do
Professor, data
em que se
homenageiam
os responsáveis
pelo desenvolvimento da educação
e do conhecimento.
Queremos trazer a este espaço
do nosso Jornal “PV” a figura de
um dos maiores educadores da
humanidade, Santo Agostinho de
Hipona.
Durante muito tempo,
Agostinho deu aulas de Retórica
em Tagaste, sua cidade natal, e
mais tarde, com sua ascensão
profissional, lecionou nas cidades

mais importantes do Império:
Cartago, em 374, Roma, em
383, e Milão, em 384, onde
entrou em contato com a filosofia
neoplatônica. Após a sua conversão
ao cristianismo, dedicou-se à
elaboração da filosofia cristã. Seu
trabalho específico sobre educação
é o pequeno livro De Magistro
(Do Mestre). A obra adota uma
forma platônica de diálogo entre
Agostinho e seu filho Adeodato,
que à época estava com 16 anos.
Nesse livro desenvolveu a ideia
de que, como toda necessidade
humana, inclusive a aprendizagem,
em última instância só pode
ser satisfeita por Deus. Em sua
pedagogia
recomendou
aos
educadores jovialidade, alegria,

paz no coração e às vezes também
alguma brincadeira.
No entanto, ao abandonar
essa promissora carreira, com
sua conversão ao cristianismo
e posterior sagração episcopal,
assumiu outra cátedra, mais
adequada aos seus propósitos, de
onde, não mais como Reitor, mas
como bispo, pôde exercer o seu
magistério na formação de um
novo cidadão, o homem cristão.
Para este trabalho pastoral, escreve
o livro de “Catechizandis rudibus”.
Nosso reconhecimento a todos
os professores e catequistas nesta
data a eles dedicada. Que Santo
Agostinho abençoe seu ministério
e dedicação.

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE OUTUBRO
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Ana Mamede de Carvalho
Lúcio Machado de Melo
Antônio Silvestre Neto
Tina Catia Zottelo
Ricardo Gobbo
Fabiana Sacoman Magalhães
Nivalda Paulina da Cunha Carvalho
Laura Isabel O. Pereira
Christiana S. Pontes
José Paulo Giannini
Zilda Carvalho
Patrícia Aparecida Darques Silva
Maria de Nazaré Miranda Relvas
Marília Raposo do Amaral Soares
Patrícia Satie Yokoo
Arminda Gonçalves Fracari
Vera Lúcia da Silva
Geralda Gomes Oliveira Souza
Daniele Evaristo Vieira Alves
Eduardo Koji Tagusayawa
Hugo Enéias Flores

16
18
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19
19
20
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Raimunda Guerra Meyer
Raquel Cristina Brassi Walczewski
Maria de Lourdes Bernardo
Antônio Ruiz
Maria do Céu Prata Parada
Dina Tereza C. Orsini
Ionice Corrêa da Rocha Tomaz
Ana Peruzzo
Amanda Kely Freitas do Nascimento
Verena Pinto Brito Ribeiro
Vanessa Alessandra Sambate
Marisa Camargo
Maria Cristina Nigro Falcoski
Maria José Juqueira
Marieta Dias de Matos
Lourdes da Conceição Santos
Ilda Vieira Lima
José Eurípedes Ribeiro
Eliede Meira Gossler
Genilson Gomes de Souza

A todos os colegas dizimistas, que aniversariam em outubro, mês do 300º aniversário da Padroeira do
Brasil, os nossos parabéns, votos de felicidade e a certeza de estarmos juntos por mais um ano.
Nomes e datas fornecidos pela Secretaria Paroquial.
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PASTORAL TIVE FOME E ME DESTE DE COMER

A

Pastoral Tive Fome e Me
Deste de Comer da Paróquia
Nossa Senhora da Saúde realiza,
mensalmente, um projeto social
voltado aos moradores em situação
de rua, no qual leva auxílio e
afeto, através da distribuição de
alimentos, agasalhos, cobertores,
água e kits de higiene pessoal na
região da Vila Mariana.
Sob a coordenação de Matheus
Leme, a pastoral, se organiza em
pequenos grupos, que se dividem
nas seguintes tarefas: comprar
ingredientes e preparar as refeições;
separar os agasalhos, calçados e
cobertores doados; montar os kits
de higiene pessoal; providenciar
garrafas de água mineral e preparar
os lanches dos voluntários, entre
outras atividades.

Como
formiguinhas,
literalmente,
os
voluntários
doam, além de seu tempo livre
e disposição, também o amor e a
compaixão como ensinadas por
Nosso Senhor Jesus Cristo.
Segundo Neia Maria Franco
Giaretta, que coordena as atividades
da cozinha e, carinhosamente,
pode ser considerada a chefe de
cozinha do projeto: "os alimentos
são preparados com carinho e
alegria como se fossem ofertados
a Jesus Cristo".
A meta inicial da Pastoral,
em seu primeiro dia de atuação,
foi a de preparar cinquentas
marmitas, mas que, graça a Deus,
multiplicaram-se para setenta.
Na última entrega realizada no
dia 23 de setembro, o projeto se

CANTINHO DA CATEQUESE

O

expandiu, e foram distribuídas
192 refeições. Alguns membros
do projeto voltaram das entregas
relatando suas experiências de
gratidão e afeto percebidas em
relação aos moradores em situação
de rua, como, por exemplo, ter
presenciado o choro emocionado
de um morador ao receber uma
destas refeições abençoadas por
Deus benzidas pelo Frei Adilson.
Para o mês de outubro, o projeto
espera, além de continuar esta obra
tão importante para a comunidade
e, se possível aumentar o
número de refeições entregues;
também receber novas doações,
principalmente
de
agasalhos
masculinos, roupas infantis e
brinquedos.

REZAR POR TODOS OS POVOS!

lá crianças!
Antes de tudo... Recebam
o nosso beijo carinhoso pelo dia
12 deste mês: o Dia das Crianças!
Neste dia todos nós, adultos,
rezaremos uma “Ave Maria” por
vocês. Aliás, comemoraremos
nesta data também o dia da
Padroeira do Brasil, a Mãe de todos
nós, Nossa Senhora Aparecida.
Que dia abençoado!
Outubro é o mês do Rosário e
das Missões. Rezaremos no dia 31
de outubro o “Terço Missionário”.
Vamos entender do que se trata: O
Terço Missionário é uma oração
simples e popular pela qual
podemos nos encontrar com todos
os povos, raças e culturas da terra.
Como? O Terço é formado por
cinco dezenas. Cinco também são
os continentes do mundo. Então,
ao rezarmos cada dezena do terço,
rezamos por todos os que vivem
nesse continente. O terço completo,

então, pelas necessidades de todos
os povos da terra. Para quem
ainda não sabe, UMA DEZENA
DO TERÇO corresponde a DEZ
ORAÇÕES “AVE MARIA”!
Crianças, neste mês missionário,
lembrem-se de fazer uma oração,
pelo menos uma “Ave Maria”,
todos os dias, por todos os povos.
Rezem pelo fim das guerras e da
miséria. Rezem para que haja mais
amor, justiça e paz no mundo!
Cada continente é representado
por uma cor. São as cores
missionárias. Será que você sabe
relacioná-los? Numere as cores,
de acordo com os continentes que
elas representam:
( 1 ) África		
( 2 ) Europa		
( 3 ) Oceania		
( 4 ) Ásia		
( 5 ) Américas		

( ) Azul
( ) Vermelho
( ) Branco
( ) Verde
( ) Amarelo

Paula Ferreira

Equipe de Catequistas

LEMBRETE: No dia 22 será
realizada a Coleta do Dia Mundial
das Missões. Contribuam! Façam
uma economia, com a intenção de
juntar algumas moedas e ofertá-las
na missa deste dia. Vocês estarão
colaborando com centenas de
projetos que beneficiam milhares
de pessoas ligadas às instituições
mantidas nos países mais pobres
de todo o mundo.
Encerraremos o mês, como já
dissemos, com a oração do Terço
Missionário. Participem!
Desejamos a todas vocês feliz
mês de outubro, crianças!
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PARÓQUIA REALIZOU PALESTRAS NA SEMANA BÍBLICA
Waldir Celesttino

O

rganizado pelo CETI: Centro de Estudos
Teológicos do Ipiranga – Arquidiocese de São
Paulo, foram realizadas, de 19 a 21 de setembro, três
palestras cujo tema central foi “Maria e a Sagrada
Escritura”.
No primeiro dia, foi abordado pela irmã Me. Ivove
Brandão o tema: “Maria e o Mistério da Encarnação do
Filho de Deus”; no segundo dia, Pe. Dr. Mauro Negro
abordou sobre o tema “Maria e o Mistério da Cruz” e,
por fim, no terceiro dia, o Pe. Bóris Agustin Nef Ulloa
dissertou sobre “Maria e a Vinda do Espírito Santo,
em Pentecostes”.Ao final, Dom José Roberto Palau
abençoou-nos a todos e distribuiu certificados para destes três dias e na esperança de continuarmos fiéis
os participantes, na certeza do bom aproveitamento ao amor cristão.

VOZ DO PASTOR

O

“A PARÓQUIA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO”

utubro é um mês temático:
é o mês das Missões. A
Igreja exorta-nos constantemente
a anunciar o evangelho. Pois
bem, a quem devemos anunciar?
Certamente aos que não conhecem
a Cristo, aos afastados da Igreja,
aos que estão longe, mas também
aos que estão próximos de nós.
Pois bem, evangelizar é fazer
do anúncio de Jesus Cristo uma
preocupação constante, em nível
pessoal e comunitário.
Isso implica viver como
discípulo missionário, isto é, como
alguém que verdadeiramente
encontrou e conhece intimamente
a Jesus Cristo. O evangelista são
João relata o impacto que a pessoa
de Jesus produziu nos primeiros
discípulos que o encontraram:
“Mestre, onde moras? Ele (Jesus)
respondeu: vinde e vede! (Eles)
Foram, viram onde morava e
permaneceram com ele aquele
dia. Era por volta das quatro horas
da tarde” (Jo 1, 38b-39). São
João nunca mais esqueceu aquele
dia; não esqueceu nem mesmo o
horário do encontro com Cristo!
Hoje,
podemos
levantar

a mesma pergunta de João e
André: “Mestre, onde moras”?
Ou melhor, “onde te encontramos
para começar um autêntico
processo de conversão”? “Quais
são os lugares, as pessoas, que nos
falam de ti, que nos colocam em
contato contigo e permitem que
nos tornemos teus discípulos”? O
lugar, por excelência, do encontro
com Cristo é a Igreja. E a Igreja se
concretiza em nossa vida através
de uma paróquia.
A missão específica da paróquia
é gerar e educar para a fé. A paróquia
cumpre sua missão evangelizadora
ao nos proporcionar o encontro
com Jesus na Sagrada Escritura,
lida e meditada nas celebrações
litúrgicas. É na nossa paróquia que
temos a oportunidade de participar
da Eucaristia dominical. Com
este sacramento, Jesus nos atrai
para si e nos faz entrar em seu
dinamismo em relação a Deus e ao
próximo. A paróquia também nos
oferece a oportunidade de fazer
a experiência do sacramento da
reconciliação. Neste sacramento,
temos a oportunidade de sentir
quanto o amor de Deus é mais forte

que os pecados por nós cometidos.
Ainda, na paróquia aprendemos
a rezar. A oração pessoal e
comunitária é o lugar onde o
discípulo, alimentado pela Palavra
e pela Eucaristia, cultiva uma
relação de profunda amizade
com Jesus Cristo. Também os
apóstolos de Jesus e os santos
marcaram
a
espiritualidade
cristã. Suas vidas são lugares
privilegiados de encontro com
Jesus Cristo. Cada santo padroeiro
de nossas comunidades paroquiais
constituem um precioso estímulo
para que imitemos seu amor por
Cristo e seu zelo missionário.
Só uma paróquia que acompanha
com planejamento e carinho o
desenvolvimento harmonioso de
seus membros, que presta atenção
e auxílio ao seu amadurecimento
rumo a uma fé amadurecida e
adulta, pode autodenominar-se
“paróquia missionária”.
Dom José Roberto Fortes
Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo na
Região Ipiranga
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RECONHECIMENTO DO BATISMO
Pastoral do Batismo

Q

ueremos mais uma vez
agradecer e manifestar a
nossa alegria a vocês, pais e
padrinhos, que vieram até nós com
os seus filhos e afilhados, para que
eles possam fazer parte da Igreja
de Cristo.
E citamos uma passagem da
Bíblia, na qual Jesus falou aos
seus discípulos: “Todo o poder
me foi dado no céu e na terra. Ide,

pois, e fazei discípulos todos os
povos, batizando-os em nome do
Pai e do Filho e do Espírito Santo.
Ensinai-as a observar tudo quanto
vos mandei. E eis que eu estou
convosco até o fim do mundo”.
Este é o Evangelho de Jesus escrito
por Mateus.
É isto, irmãos, não deixem
que os Fundamentos do Batismo
fiquem perdidos no caminho, que

vocês percorrem, ajudem seus
filhos a manter esses fundamentos,
e vocês também, que um dia foram
batizados.
Não esqueçam das palavras
do Senhor. Guardem em seus
corações tudo o que tentamos
passar para vocês.
Obrigado pelo reconhecimento
do valor do Batismo na vida de
seus filhos.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE SETEMBRO
•
•
•
•
•
•

Aline Albinati Bazani
Bruno Lima Roperto
Felipe Mendes Monin
Giovanna Mello Davini
Gustavo Batistussi Jau
Jady Barros da Silva

•
•
•
•
•

Kauê Alves Barbosa
Kelvin Alves Araujo
Lara Lizz Rodrigues Monin
Paulo Henrique A Freire
Pedro Lima Roperto

Batizado realizado por Frei Ramon Aliende Torrencílla, OAR, no dia 24 de setembro 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 do 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 outubro: preparação dia 28 (sábado), às 15horas, e Batismo dia 29 (domingo), às 16 horas.
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DIA DOS PROFESSORES É COMEMORADO EM NOSSA PARÓQUIA

O

s professores, em qualquer
lugar, devem ser lembrados
com carinho.
Como todos sabemos, tratase de uma das mais importantes
profissões exercidas no mundo,
afinal, sem ela, a transmissão
de conhecimentos e a correta
apreensão destes pelas pessoas
seriam praticamente impossíveis.
Esta data é comemorada desde

Irina Vassilieff Henriques

que o Imperador D. Pedro I
instituiu um decreto que criou o
Ensino Elementar no Brasil, em
1827.
Vimos homenagear por meio do
Paróquia Viva os 33 professores
voluntários dos cursos da Terceira
Idade: Alexandre, Eliete, Paulo,
Clarice, Inês, Cida, Dolores,
Marcimina, Silvia, Ofélia, Tatiana,
Odete, Giulianna, Irene, Neusa,
Conceição, Célia, Ivani, Emília,
Kamila, Eglen, Miriam, Eron,
Ana, Rosa, Vivi, Eliana, Nilza,
Ângela, Norio, Rami, Lilian,
Eunice, conforme dados do site
da Paróquia, assim como os 24
Cursos ministrados por eles.
Estendemos nossas homenagens
aos demais professores da
Alfabetização de Adultos e demais
cursos de nossa paróquia.

NOSSA SENHORA APARECIDA

N

este mês de outubro, dia
12, toda a nação brasileira
se volta à festa de sua padroeira,
e o Santuário Nacional da Mãe
Aparecida nos remete ao passado,
refletindo sobre os primeiros
“milagres da Santa”, em 1717,
quando tudo começou.
A pedido das autoridades, três
pescadores saíram para pescar
para o governador. Após muitas
tentativas, sem nenhum sucesso,
recolheram na rede primeiro o
corpo, depois a cabeça, e por fim a
pesca abundante. Este foi o começo
de sua maravilhosa história.
No arraial dos pescadores,
no Porto de Itaquaçu, onde os

pescadores se reuniam, houve
o milagre das velas. Numa
noite durante a reza, as velas
se apagaram, a mãe de um dos
pescadores, querendo acendê-la, se
surpreendeu quando estas voltaram
a se acender por si mesmas.
O milagre que causou assombro
foi o do escravo Zavarias, que
sendo reconduzido à fazenda de
onde fugira, preso por suas grossas
correntes, pediu ao feitor que o
deixasse rezar na capela da santa.
Ajoelhado fez sua oração. O que
pediu não se sabe, sabemos apenas
que suas correntes estão hoje no
Santuário, em exposição, na sala
dos milagres, como a pedra de

Haverá duas comemorações,
dias 17 e 18 deste mês, em
homenagem a todos nós.
Destacando o que escreveu o
Mestre Rodolfo Alves Pena: “Vale
lembrar que a função do professor
não é somente a de transmitir
informações, mas fazer com que
o aluno consiga assimilar melhor
as características e processos
inerentes ao mundo em que vive.”
Imperativo também destacar,
neste momento, que há 14 anos,
Frei Benjamín criou a Pastoral da
Terceira Idade em nossa Paróquia,
em agosto de 2003, por ocasião da
Campanha da Fraternidade, que
tinha como tema: Vida, dignidade
e esperança, e com o lema: A
Fraternidade e as Pessoas Idosas.
E tornou-se este sucesso.
Pastoral da Liturgia

um cavaleiro, que queria zombar
dos devotos. Apostou que entraria
na igreja com o cavalo, e que
nada lhe aconteceria. A pata do
animal se prendeu na pedra. O
incrédulo entrou, sim, arrependido
e suplicando o seu perdão.
São inúmeros os milagres que
se reproduzem com votos, fotos,
cartas e nos mais variados objetos
expostos na sala dos milagres
Basta ter fé, pedir e crer, que a
Mãe Aparecida, com seu manto
de proteção, com certeza acolhe
nossos pedidos, estendendo o seu
olhar protetor, sobre o chão da
nossa vida, sobre nós e nossos
lares.

PASTEL DO JUIZ

Rua Santa Cruz, 211 - São
Paulo - SP
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Neste mês de outubro, dedicado às Missões e ao santo Rosário, nosso Céu Agostiniano
apresenta-nos, como representantes de nossa Ordem: Dia 10 – São Tomás de Vilanova, bispo. É o Patrono da
Província Agostiniana Recoleta, à qual pertence nossa Paróquia; 16 – São Guilherme, eremita, e o Beato João
Bom, religioso; 21 – Beato Gonçalo de Lagos, presbítero; 25 – São João Stone, martirizado por não aceitar o
rei Henrique VIII como chefe da Igreja na Inglaterra, em 1539.
CÍRIO - Participe do Círio de Nazaré, a se realizar no dia 8 de outubro. A procissão sai às 10h30, da creche,
na Rua Petrópolis, Metrô Sumaré, para o Santuário N. Sra. de Fátima, Av. Dr. Arnaldo, n. 1831. Missas às
11h30 no mesmo Santuário.
SITE - Conheça sua igreja, acessando o link institucional, e reveja a Arte Sacra de nossa Paróquia, pelo site
www.senhoradasaude.org.br

PÉTALAS SOLTAS

E

stamos na primavera. Bonita
e rica estação. Primavera
nos fala de mudança, renovação,
flores, cores, verde. Os pássaros já
prepararam seus ninhos. Renovase a vida! Não importa a idade, a
primavera acontece quando existe
esperança.
Outubro para nós, católicos, é
o mês do Rosário. Também mês
missionário. Tempo de pensarmos
na nossa realidade de anunciadores
do Evangelho. Tempo de orarmos
pelos nossos missionários e
missionárias presentes no mundo
e lugares distantes. Eles estão
onde nós não podemos estar:
missionário você, missionário eu,
missionários todos, no chão em
que pisamos.
Outubro nos faz lembrar a
padroeira do Brasil, Nossa Senhora

OUTUBRO E SUAS BELEZAS
Aparecida. O povo celebra a festa
do dia 12 com novenas, romarias,
procissões, orações... Neste ano
temos um motivo a mais para
celebrar: os 300 anos do encontro
da imagem da Mãe Aparecida, no
Paraíba. Este marco coincide com
os 100 anos de existência de nossa
paróquia. Há um século, Nossa
Senhora da Saúde foi constituída
padroeira desta paróquia. Somos
centenários! Neste Ano Mariano,
damos graças a Deus por termos
história construída, no dia a dia,
ao serviço do povo de Deus.
História rica, pelas pessoas que
a construíram e pelos fatos e
trabalhos que realizaram juntos, os
freis e os inúmeros fieis, deixando
aqui suas marcas.
Celebramos também no dia 12
o “Dia das Crianças”. Que elas

Frei Benjamín

recebam nosso carinho, amor e
atenção, abraços e beijos. Nos dias
15 e 18, o Dia do Professor e do
Médico, respectivamente. Para
eles, nossa admiração e gratidão.
Para todos, desejo feliz e alegre
mês de outubro.
Roguemos juntos a nossa Mãe,
Mãe Aparecida, Mãe da Saúde,
Mãe do Rosário: Rogai por nós,
Santa Mãe de Deus!
Abraços.

