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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
AGOSTO - MÊS DA PADROEIRA E MÊS VOCACIONAL
3
4

sex
sab

Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento
FESTA DA PADROEIRA – TARDE RECREATIVA

8h
17h

8
9
9

qua
qui
qui

14h30
19h30
20h

11e 12
11

sab

Terceira Idade – Palestra / Atividades (Local: Salão Paroquial)
Tive fome e me deste... – Reunião
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA AGOSTINIANA
Dia de oferta de alimentos nas missas
FESTA DA PADROEIRA – CONFRATERNIZAÇÃO PAROQUIAL

12 a 18

dom

Semana Nacional da Família

12

dom

Dia dos pais – Vivos e defuntos

13
14
15
15
15 a 17
18

seg
ter
qua
qua

19

dom

19
21
21
22
22 a 24
24
25
25
26
26
26

dom
ter
ter
qua

27
27
28
28

seg
seg
ter
ter

Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio
EQUIPE DE EVENTOS - Reunião
Distribuição de cestas básicas às famílias
MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS
TRÍDUO PREPARATÓRIO À FESTA DA PADROEIRA N. SRA. DA SAÚDE
MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE / UNÇÃO DOS ENFERMOS E
IDOSOS
MISSA SOLENE EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE ÀS 10h. A SEGUIR,
PROCISSÃO. (11h30: missa suspensa)
S. Ezequiel Moreno (Agostiniano Recoleto) – Missa dominical
Legião de Maria – Reunião do Comitium Magnificat
Catequese – Reunião de Catequistas
Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas
TRÍDUO PREPARATÓRIO ÀS FESTAS DE S. MÔNICA E S. AGOSTINHO
Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar
Batismo – Preparação
Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de setembro
BATISMO – CELEBRAÇÃO
Movimento de S. Mônica – Encontro
VIRADA VOCACIONAL. Abertura com missa às 10h, presidida por D. José
Roberto Palau
Pastoral da Escuta – Reunião
S. Mônica – Missa
S. Agostinho – Missa
MISSA PELAS VOCAÇÕES

31/8 a
02/9
2

sab

sex
sab
sab
dom
dom
dom

20h
20h
14 às 17h
15h30
20h
15h30

14h30
20h
15h30
20h
15 às 17h
17h
16h
9h

18h15
20h
20h
20h

SETEMBRO – MÊS DA BÍBLIA
Brechó da Juventude (Local: Sala dos Cumprimentos)
dom

ENCONTRO DE NOIVOS

8 às 17h

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

SANTO AGOSTINHO E SEUS AMIGOS

A

Assunção
de Nossa
Senhora
foi
transmitida
pela tradição
escrita e oral
da Igreja. Ela
não se encontra
explicitamente
na
Sagrada
Escritura, mas está implícita. O
Sacrário vivo da divindade, não
poderia conhecer a podridão
do túmulo e o esquecimento da
morte. Assim declara a Igreja:
Consequentemente,
como
a
gloriosa ressurreição de Cristo
constituiu uma parte essencial
e o derradeiro troféu desta
vitória, assim era necessário que
o combate levado a cabo pela
Santa Virgem, unida ao seu Filho,

terminasse com a glorificação do
seu corpo virginal… (AAS 42
[1950] 768).
Existe um Tratado sobre a
Assunção de Maria atribuído a
nosso Santo Doutor Agostinho e,
no capítulo 5, nos fala assim: Se
Jesus quis guardar a integridade
da sua mãe no pudor da virgindade,
como não a preservaria da
corrupção?... É piedoso acreditar
que quem a honrou em vida
com a graça da sua conceição a
honraria na hora da morte com a
incorruptibilidade.
No mesmo Tratado sobre a
Assunção lemos estas palavras:
o tabernáculo (ventre de Maria)
que acolheu Cristo é digno de
estar onde está Ele, pois tão
precioso tesouro é mais digno de

ser guardado no céu do que na
terra. E mais adiante o capítulo 7
termina assim: Se a Maria lhe
é concedida a graça antes que a
todos, vai diminuir na hora da
morte?...não, pois a morte dos
santos é preciosa, a de Maria
muito mais preciosa.
No Sermão 185, 5 Agostinho
falando sobre a Palavra que se
fez carne, declara abertamente:
a carne de Jesus é a carne de
Maria. E no Sermão 72 A, repete:
Cristo é verdade. Cristo é carne.
Cristo-verdade esteve na mente
de Maria. Cristo-carne no seio de
Maria. Se Jesus não conheceu a
corrupção do seu corpo, carne de
Maria, ela também manteria no
seu corpo a incorruptibilidade.

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO
1 Maria Isabel S. Sales Arcuri
2 Carolina Galante
2 Francisca da Silva Oliveira
3 Meire Jane Nogueira Amorim
4 Maria Auxiliadora Pinto Miranda
4 Maria Madalena C. da Costa
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
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
14 Maria Aparecida Freire Siqueira

14 Leonidia S, Meccheri
14 Laerte Munhoz
15 Jeferson Arendi Acz
15 Agostinho Aoqui
18 Fabiano Latrilha Reis
18 Maria Solidade N. Costa
19 Carlos Roberto de Alckmin Dutra
21 Lourenço Medeiros Fernandes
22 Masaru Okabe
24 Maria Mercedes Nogueira
24 Dulcina do V. Almeida
24 Eduardo Alexandre Soubhia
25 Jaidê Soares Martins Costa
25 Fumió Tamashiro
27 José Renato Carneiro e Carneiro
28 Waldemar Cintra de Oliveira
29 Gilda Malta de Souza e Castro
30 José Antônio Morgato

A todos os colegas dizimistas, que aniversariam em agosto, mês de nossa Padroeira e mês vocacional,
os nossos parabéns e votos de felicidade.
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AUSÊNCIA DE DUAS PROFESSORAS QUE VÃO NOS FAZER FALTA
Irina Vassilieff Henriques

A

passagem de duas professoras
queridas da Terceira Idade,
no mês de abril, muito será sentida
por alunos das aulas de língua
italiana e pintura em tecidos.
Igualmente será motivo de tristeza
a ausência para a Comunidade.

EGLEN
LOREFICE
SGANZERLA deixou um filho
e duas filhas e netos. Dedicou-se
ao trabalho voluntário em nossa

Paróquia, aproximadamente há
uma década. Exerceu o magistério
graças a sua formatura em história
e ainda lecionou no Círculo
Militar e aulas particulares.
Estudou também na Itália, o que
enriqueceu seu currículo.
Era dotada de um alto grau de
afetividade e espiritualidade.
Seu legado: tenham fé e
agradeçam tudo o que têm, marca
muito bem sua vida.
EUNICE
CAVALLI
FERNANDES (a do meio da foto
e suas alunas) trabalhou como
professora de pintura de tecido por
trinta anos e já havia dez anos na
paróquia. Foi sempre uma grande
guerreira e amiga. Dinâmica, ativa
e reservada. Gostava muito de
atividades manuais. Fez pintura
em tela e vários cursos na igreja.
Praticou muito tempo natação.

Mostrava-se fã dos esportes.
Eunice deixa marido, dois
filhos, quatro netos e um bisneto.
Seu ensinamento tinha como
base o seguinte pensamento: Faça
aquilo de que gosta e busque
praticar o bem.
A certeza de que ambas
encontram-se na paz de Deus
deixam-nos confortados!
A todas as mães da Paróquia
nosso abraço e agradecimentos e
às duas professoras, a certeza de
já estarem nos braços da mãe de
Deus.

TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR

S

eis dias após Pedro ter
reconhecido Jesus como o
Messias, o filho de Deus, e Jesus
ter feito o primeiro anúncio de
sua Paixão e Ressurreição, ele
tomou consigo Pedro, Tiago e
seu irmão João, e os levou a um
lugar à parte, subiu a um monte e

se transfigurou diante deles. Seu
rosto brilhava como o Sol e suas
vestes tornaram-se brancas como
a neve.
Apareceram Moisés e Elias,
conversando com Jesus. Pedro
interveio dizendo: “Como é
bom estarmos aqui! Se quiseres,
faremos três tendas,
uma para Ti, outra
para Moisés e outra
para Elias”. Enquanto
falava, surgiu uma
voz, saindo de uma
nuvem luminosa, que
dizia: “Este é meu
Filho bem-amado, no
qual encontro toda
a minha satisfação.
Ouvi-o”.
Os
discípulos,

Pastoral da Liturgia

assustados, caíram com o rosto
por terra e ficaram com muito
medo. Porém, Jesus tocando
neles disse: “Levantai-vos e não
temais”. Erguendo os olhos não
viram ninguém a não ser Jesus,
que lhes ordenou para não revelar
a ninguém o que tinham visto, até
que o Filho do Homem ressuscite
dos mortos.
Esta passagem tem como
base os relatos idênticos dos três
evangelhos sinóticos, ou seja: MT
17,1-8 – MC 9,2-9 e LC 9,28b-36.
Esta passagem tornou-se objeto de
celebração, primeiro no rito Síriooriental, no século V; na Igreja
franco-romana, no século X, e foi
introduzida em toda a Igreja, pelo
Papa Calisto III, e cuja festa se
comemora em 6 de agosto.
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DE VOLTA ÀS ATIVIDADES

E

nfim, chegamos à metade
do ano. Esse tempo nos faz
pensar nas coisas, que realizamos
e deixamos de fazer, e o restante
do ano serve para fazermos
planos para
o
próximo
ano e até
mesmo pôr
em pratica as
pendências.
Mas
como
não somos
de
ferro,
t a m b é m

Fernanda Nery

temos
nossos
momentos
de descanso, recarregar as
energias é fundamental para
desempenharmos
um
bom
trabalho, em todos os sentidos.
Com isso as pastorais aqui
presentes na Paróquia Nossa
Senhora da Saúde tiraram um
tempo, férias assim propriamente
ditas.
Então nesse mês, os membros
das pastorais da Paróquia Nossa
Senhora da Saúde voltaram às
atividades normais, para atender
às necessidades e levar uma

CANTINHO DA CATEQUESE

VIVA A NOSSA PADROEIRA!

O

lá
crianças!
Estamos
retornando das férias e,
com bateria recarregada, vamos
recomeçar nossas atividades com
muito entusiasmo, neste mês da
padroeira da nossa paróquia.
Mas... vocês sabem o que
é PADROEIRA e quem é a
padroeira de nossa paróquia?
Padroeira é aquela que nos
protege, que cuida de todos nós.
A nossa padroeira é uma mãe, que
está sempre intercedendo, isto é,
pedindo a Deus por todos nós. É
a Nossa Senhora da Saúde! Que
bênção, não é mesmo?
Pois bem! Em agosto, fazemos
uma grande festa para ela e, neste
ano, não será diferente! Nossa
Mãe, que tem um carinho tão
grande por nós, merece! Festa
para ela quer dizer: seus filhos e
filhas, com muita alegria, como
uma grande família, participando
da missa solene e, depois, da
procissão, tudo preparado com
muito carinho. Vocês, crianças,
estarão vestidas de túnica branca
e levarão flores para enfeitar o seu
andor. Cada flor, simbolizando o

amor que todos sentimos por ela.
Celebraremos a festa de
Nossa Senhora da Saúde com
amor e alegria. Estaremos todos
reunidos agradecendo por todas
as graças, que recebemos pela sua
intercessão! Ela nos quer unidos e

melhor qualidade de vida, para as
pessoas, que frequenta a paróquia,
mas também aos que moram nas
redondezas da paróquia.
Caso queira se informar sobre
as pastorais ou ajudar de alguma
forma a paróquia, acesse o nosso
site ou página, no facebook ou
compareça à secretaria. Porque
o trabalho dignifica o homem.
“Amai ao próximo como a si
mesmo”, nada é melhor que
ajudar o próximo.

Equipe de Catequistas

felizes! Ela é a MÃE e, todos nós,
os seus filhos!
Feliz retorno aos encontros da
catequese, crianças!
Recebam muitos beijos da
Equipe de Catequistas.
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O BATISMO NA IGREJA CATÓLICA

P

recisamos tomar consciência,
da importância do Batismo
na nossa vida. Como o próprio
Jesus disse, que para entrar no
seu Reino e ganhar a vida eterna,
é preciso Renascer pela Água e
pelo Espírito Santo. Quem não
conhece o Evangelho de Cristo,
mas procura pelo Sacramento
do Batismo, já está no caminho
da salvação porque sabe que
através do Batismo nos tornamos
Cristão de verdade. O caminho

está aberto, é só continuar nele,
fazendo a vontade de Deus,
seguindo os seus Mandamentos.
Ás vezes nos tornamos
repetitivos quando falamos, nas
palestras, sobre a importância do
Batismo, mas o nosso objetivo
é fazer com que vocês, pais e
padrinhos, não esqueçam do
que foi comentado na palestra
de preparação e que orientem
e conduzam seus filhos à Vida
Cristã.

Pastoral do Batismo

O Catecismo da Igreja
Católica, nº 1213, nos fala que o
“Santo Batismo é o Fundamento
de toda a Vida Cristã, a Porta da
Vida no Espírito e a Porta que abre
o acesso aos demais Sacramentos.
Pelo Batismo somos Libertos do
pecado e Regenerado como Filhos
de Deus, Tornamo-nos Membros
de Cristo, Somos Incorporados
à Igreja e Feitos Participantes de
Sua Missão”.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE JULHO
•

Antony Rafael Calixto Souza
• Bento Veinert Carvalho
• Daniel Tatsuo Alves Kuda
• Gabriel Britto Regadas
• Gael Morgado Faria
• Isis Cardoso Moretti
• Livia Paulino Garcia

•

Lorena de Jesus Lourenço
Luís Roberto Martin Aoyama
• Piyetra Alexandre da Silva Alves
• Rafaela Morais Fiuza
• Thomas Martins de Andrade Bernardi
• Vicente Tomanin Pereira
•

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 29 de julho de 2018.
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 agosto: preparação dia 25 (sábado), às 15 horas, e Batismo dia 26 (domingo), às 16 horas.
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PÉTALAS SOLTAS

VIVER AGOSTO COM GOSTO

E

ste mês de agosto, que estamos
começando, se apresenta para
todos nós repleto de importantes
datas, que iremos celebrar juntos.
É o mês das vocações: A
Igreja nos convida a todos para
refletir sobre a vocação do cristão
no mundo e sobre as vocações
sacerdotais e religiosas. “A
messe é grande, os operários são
poucos”. Deveremos pedir ao
senhor que envie sacerdotes para
servir à Igreja. Rezem sempre
pelas vocações.
Dia do Padre: No dia 4,
comemora-se o “Dia do Padre”.
Neste dia os paroquianos devem
rezar pelos seus sacerdotes, estes
homens que, apesar de suas
limitações, amam e servem ao

Senhor, amam e servem à Igreja,
amam e servem aos seus irmãos
paroquianos. Orem sempre a
Deus e à Maria por nós.
Dia dos Pais: No domingo,
dia 12, estaremos homenageando
os pais. Dia importante para
as famílias se unirem em torno
destes homens que, além de
transmitirem a vida, transmitem o
amor, a compreensão, a confiança
e a segurança a seus filhos. Vamos
celebrar este dia com uma grande
festa na igreja e também, com
alegre festa nas famílias.
Festa da Padroeira: Nós
temos a grande sorte de ter
como padroeira a Nossa Senhora
Virgem Maria com o bonito título
de “Nossa Senhora da Saúde”.
Ela irá receber nossas
demonstrações de amor
de filhos nas festas, que
serão celebradas nos
dias 15, 16 e 17, com o
tríduo preparatório às,
20 horas e, nos dias 18,
às 15h30, a missa com
unção aos enfermos
e idosos e, no dia 19,
a missa solene, às 10

horas, seguida de procissão. Vou
pedir-lhes que, como prova de
devoção e agradecimento a nossa
padroeira, tragam flores para
ornamentar o seu andor. Neste
domingo não será celebrada a
missa das 11h30.
Santa Mônica e Santo
Agostinho: Nos dias 27 e 28, na
missa das 20 horas, estaremos
celebrando as festas destas duas
figuras, que enriqueceram a Igreja:
Mônica mãe e Agostinho filho.
Teremos o tríduo preparatório nos
dias 22, 23 e 24.
Dia do Catequista: No dia 26,
domingo, estaremos celebrando o
“Dia do Catequista”. Eles e elas
merecem todo nosso carinho,
reconhecimento
e
gratidão
pelo serviço admirável na obra
da evangelização. O grupo de
catequistas da nossa paróquia é
maravilhoso por seu trabalho e
dedicação às nossas crianças e
suas famílias.
Por tudo isso eu gosto do
agosto e espero que vocês também
gostem! Recebam um abraço,
Frei Benjamin

ORAÇÃO DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE
Deus e Pai,
nós vos louvamos pelo vosso
infinito amor
e vos agradecemos por ter
enviado Jesus,
o Filho amado, nosso irmão.
Ele veio trazer paz e fraternidade
à terra
e, cheio de ternura e compaixão,
sempre viveu relações repletas
de perdão e misericórdia.

Derrama sobre nós o Espírito
Santo,
para que, com o coração
convertido,
acolhamos o projeto de Jesus
e sejamos construtores de uma
sociedade
justa e sem violência,
para que, no mundo inteiro, cresça
o vosso Reino de liberdade,
verdade e de paz.
Amém!
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Agosto é o Mês da Padroeira, N. Sra. da Saúde, e das Vocações. Nosso Céu
Agostiniano apresenta-nos 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 – Sinceros parabéns a Frei Graciano González Rodríguez, Coordenador Editorial de nosso
jornal Paróquia Viva, por seu aniversário natalício, em 12 deste mês. Pedimos 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, aos quais se dedica. Parabéns!
VIRADA VOCACIONAL – Pedalada e caminhada da Igreja N. Sra. da Saúde até o Santuário de São Judas,
com a réplica da Cruz da Jornada Mundial da Juventude, e a imagem peregrina de Nossa Sra. Conceição
Aparecida. Início: missa das 10 horas, na nossa Paróquia, dia 26 de agosto.

ASSUNÇÃO DE MARIA
Hoje, Senhora, em companhia dos anjos,
Foste levada ao céu em corpo e alma,
Pra receber do Filho a eterna palma
De Rainha suprema do universo.
Vão os anjos, em melopeia calma,
Bendizendo à Mulher de doze estrelas,
Que sufoca o dragão. E este mordê-la
No calcanhar deseja, em ódio, imerso.
Ela é, do Pai, a Filha predileta,
Do Santo Espírito, a Esposa afeta.
Do Filho, a Mãe feliz e dolorosa.
“Imaculada Conceição!...” A caravana
Adentra o Céu, para a divina-humana
Família se abraçar, num mar de rosas!
Antônio Pereira
EXPEDIENTE PAROQUIAL
De 3ª a 6ª feira - das 9h30 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 - sábado, 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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