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ANO NACIONAL DO LAICATO
“Ide vós, também,

“Busquemos assumir a nossa
respeito apenas aos
bispos, sacerdotes,
religiosos e religiosas,

juntos, construamos uma Igreja
se morar e viver para a glória de

Em

termos

entender,

coloco

e a comodidade de se agarrar às

que se propõe este
Meu abraço,
luz no mundo onde

L

idas estas curtas palavras,
talvez não entendamos o

espiritualidade através da oração,
nos cristãos batizados sua missão dos sacramentos e da leitura da
evangelizadora no mundo, de ser
Igreja de Jesus Cristo, sendo sal,
tão necessitada de sair e buscar aos
que ela seja uma verdadeira
comunidade, onde se viva a
aos ambientes de trevas, de pecado,

Frei Benjamín
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
JANEIRO
1
13 e 14
15
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27
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seg
qua
seg
sab
dom
FEVEREIRO

1
2
2
3
4
10 e 11
14

qui

sab
dom
qua
VIA-SACRA (durante a Quaresma, de 14/02 a 28/03, às quartas e sextas-feiras, às 16h)

14
15

qua
qua

18
24
25

dom
sab
dom

MARÇO
2
Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.

MISSA DO ENCERRAMENTO DO ANO DO MOVIMENTO DE
ALFABETIZAÇÃO DA NOSSA PARÓQUIA

Waldir Celestino

entrega, a colaboração, tudo tem se tornou depois o principal dos
de mais um ano letivo, um sentido na vida e o maior deles
tivemos a missa de encerramento,
no dia 30 de novembro, no qual

Pedro para a escola de Jesus, que
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

DIA DE REIS

cidade, onde podiam encontrar a
se aos judeus (pastores) em seu

procurando a Palavra que ainda
parou sobre o lugar onde estava
nos elementos naturais, quanta

gentios, não receberam a Lei, não se

Cristo

viesse

procurar

e

TERCEIRA IDADE E O FIM DO ANO DE 2017
riedade de um para com o outro, as
nossa Paróquia cumprimen
ta os paroquianos da Igreja e suas diversos aspectos ligados à cultura
qualidade dos cursos apresentados çaram toda a nossa cristandade e
e agradece a total participação e

cesso dos cursos do ano que se en

Que o Menino Jesus, que nas

contando com a participação e a
importante presença de Frei Ben

Foram várias reuniões com es
ses grupos relacionadas à solida

PARÓQUIA PROMOVEU RETIRO DO AVENTO
Fabianne Nunes

a segunda vinda do Salvador,
quando a Liturgia da palavra
nos convida a prepararmos

N

os

Freis

nos

inabalável dessa jovem de Nazaré,
e seu serviço corajoso ao assumir o

brindaram
e

dezembro,

dentro

do sobre a oração do Ângelus, outra

igreja, cerca de 50 paroquianos
participaram de um retiro, dirigido

desejosos

de

celebrar

em
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CANTINHO DA CATEQUESE

Equipe de Catequistas

A PRIMEIRA EUCARISTIA
dos nossos encontros e nossos

aproveitando muito bem suas
passeios, tomar sorvete, andar de
bicicleta, brincar com os amigos,
Nós já estamos nos preparando
Programando nossas atividades e
nosso calendário para este novo

APRESENTAÇÃO DO SENHOR
Pastoral da Liturgia

atém mais a Maria, e esta
de Maria tem nesta solenidade, se
No antigo testamento,
procissão, para nos lembrar que

um cordeiro e uma pomba,

E

Lourdes, comemoramos o dia
pelo Papa João Paulo II, no ano de

comemoramos uma das mais
os governos e a sociedade civil

prescrições, José e Maria levaram
o mesmo é apresentado no templo Jesus ao tempo, e ali Simeão
mostrando o mistério de sua
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NA VIGÍLIA DE NATAL HOUVE O ABRAÇO ENTRE O DIVINO E O HUMANO
A Equipe

“N

Jesus, que seriam colocadas nos

colo, assistidas aqui em São Paulo
a todos, desejando um Feliz Natal
do Waldir cantou com entusiasmo,

bem a grandeza do personagem,
Jesus, na santa noite de 24 para 25 que nasceu para nossa salvação
e a espontaneidade,
presidida por nosso pároco, Frei também, da grandeza

se preparou, através da Novena
Paulo, cujo tema geral contou com

a representação dos
passos do Natal e um

nove dias de preparação tiveram
e benção das imagens do Menino

RIQUEZA DA LITURGIA ECLESIÁSTICA EM TODAS AS SUAS ETAPAS
A Equipe

Mundial da Paz, de que tanto a

se novembro com a Festa de Cristo

obrigação de todos nós, para o
Universo não é nada mais do que
como também agradecer a seu
E nada mais natural do que

SAGRADA FAMÍLIA
A palavra me falta, quando penso
Nesta Família Terra e Céu, humana
E igualmente divina, que se irmana
Sob o plano da eterna salvação.
Jesus, Maria, José, Trindade humana,
Só o Filho pertencente às duas Trindades,
Submisso lá e aqui às duas vontades,
Atento à hora para atuação.

Crescia Jesus, E os pais, José e Maria,
Olhando-O agora e à frente, de alegria
E de tristeza a se inundar de amor.
Tudo em seu coração, Maria guardava
E, com José, em Jesus ela esperava,
Pois sabia nEle estar o Redentor!
Antônio Pereira
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POR QUE BATIZAR?
Pastoral do Batismo

C
RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE DEZEMBRO
•
•
•

Camila Fernanda Ninomiya
•
•

•
• Miguel Mortati Leite
•

Batizado realizado por Frei Ramon Aliende Torrecílla, OAR, no dia 17 de dezembro de 2017

Em janeiro:

PASTEL DO
JUIZ
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DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE JANEIRO

04
13

Junko Murakawa
Leonor Salamani
22
23

Marly Yamamoto Maciel
Maria Cristina Panosso Macedo

26

Maria Paulina de Jesus

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO
01

Nildete Nascimento Sandes

18

Joana Patrezze

18

Francisco dos Santos Batista

21

Inez Maria Felippi Pecoraro

23
23

José Carlos Giaretta
Silvana Maria Sanvito

A todos os colegas dizimistas, que aniversariam em janeiro e fevereiro, os primeiros meses do ano, 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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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

PÉTALAS SOLTAS

Frei Benjamín

ANO NOVO COM ESPERANÇA
muito bem como é importante nos
colocarmos nas mãos providentes

podemos colocar algumas coisas

E

E, sobretudo, vivamos este ano
mais bonita e agradável quando

Que

tal

começarmos

com

se as coisas não acontecem como

Frei Benjamín

