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MENSAGEM DO PÁROCO

BÍBLIA… UM TESOURO A SER DESCOBERTO!
O

que
se escreveu
então
foi
para a nossa
instrução,
para que pela
paciência e
consolação
da Escritura tenhamos esperança.
(Rm 15,4).

E

sse convite de São Paulo pode
abrir de forma maravilhosa
o Mês da Bíblia, pois com essa
convicção firme conseguiremos
alcançar os objetivos que a Igreja
do Brasil propõe para esse mês
temático, tão importante para a
vida cristã, pois teríamos claro
que como seguidores de Jesus
somos pessoas que creem, mas
esquecemos de que não nascemos
assim; a fé não é inata, não vem
com a gente quando nascemos,
mas nós a adquirimos, nós nos
tornamos pessoas de fé.
Nesta mesma carta, São
Paulo nos diz que a fé vem pela
pregação (10,17). Portanto, a fé é
obediência, que etimologicamente
significa submeter-se ao que se
ouviu, isto é, a pessoa se torna
alguém que crê porque ouviu uma
palavra, que segundo a tradição
cristã, em primeiro lugar é a
palavra de Deus que se fez carne
em Jesus, depois a palavra que
foi pronunciada pelos profetas,

apóstolos e pessoas de fé e, por
fim, a palavra escrita nos livros
da Bíblia, isto é, a palavra que se
tornou Escritura para ser lida e
ouvida nas comunidades dos fiéis.
Como um tesouro a ser
descoberto, a Bíblia nos convida
a uma aproximação do seu texto,
para encontrar uma Pessoa, o
Senhor: Estudais as Escrituras
pensando que encerra vida
eterna: pois ela dá testemunho
em meu favor (Jo 5, 39). Disso se
depreende que é uma necessidade
uma exegese, que
significa,
extrair
do texto o seu
significado. Seria
muito
adequado
evitar
o
mito
corrente: leio =
compreendo. Mas
não basta tampouco
contrapor
estudo
científico
a
espiritualidade.
Devemos
buscar
um justo equilíbrio.
O
mito
do
imediato desdenha
as
mediações
culturais. A Bíblia
não é um livro, mas
um conjunto de
livros que formam
uma
verdadeira
biblioteca
com
tradições culturais
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Frei Adilson Miranda, OAR

diversas,
gêneros
literários,
linguísticos,
filológicos,
históricos, etc.
Uma boa exegese deve se abrir
à leitura existencial, espiritual
ou atualizadora, ou seja, deixarse interrogar pala Palavra na
situação própria concreta de
vida, evitando toda extrapolação
indevida e aceitando como fundo
de pano do horizonte bíblico o
amor de Deus que está presente
em cada palavra, gesto, fato, em
vista da nossa salvação.
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

SETEMBRO – MÊS DA BÍBLIA
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ENCONTRO DE NOIVOS
MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) –
Reunião
N. Sra da Consolação – Missa
Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento
Dia de oferta de alimentos nas missas
S. Nicolau de Tolentino (Agostiniano) – Missa
Tive fome e me deste... – Reunião
Distribuição de cestas básicas às famílias
Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA AGOSTINIANA
MISSA DOMINICAL E BÊNÇÃO AOS ENFERMOS
DNJ – Dia Nacional da Juventude
Legião de Maria – Reunião do Comitium Magnificat
Catequese – Reunião de Catequistas
Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar
Batismo – Preparação
Missa dominical e bênção das rosas
Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de outubro
Movimento de S. Mônica – Encontro
BATISMO – CELEBRAÇÃO
Pastoral da Escuta – Reunião
CPP (Conselho Pastoral Paroquial)
Feira da Pechincha
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – Reunião
Missa pelas Vocações
Dia da Bíblia
Catequese – Reunião de Pais (Local: Salão Paroquial)

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial.
Programação sujeita a alterações.

8 às 17h
20h30
20h
8h

20h
19h30
14 às 17h
20h
20h
15h30
14h30
20h
15 às 17h
15h30
17h
9h
16h
18h15
20h

20h
20h
8h30
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

SANTA MÔNICA E SANTO AGOSTINHO

D

ois santos
admiráveis celebramos neste final
de agosto: Santa Mônica (dia
27) e Santo
Agostinho (dia
28). Aurélio Agostinho nasceu em
Tagaste, na Região de Cartago, na
África, filho de Patrício, pagão, e
Mônica, cristã fervorosa. Segundo narração dele próprio, Agostinho bebeu o amor de Jesus com o
leite de sua mãe.
Sua mãe, Santa Mônica, rezava e chorava por ele todos os dias.
Fica tranquila, disse-lhe certa vez
um bispo, “é impossível que pereça um filho de tantas lágrimas!” E
foi sua oração e suas lágrimas que
conseguiram a volta para Deus

desse filho querido transviado.
Agostinho dizia-se um apaixonado pela verdade, que, de tanto
buscar, acabou reencontrando na
Igreja Católica: “ó beleza, sempre antiga e sempre nova, quão
tarde eu te amei!”; fizestes-nos
para Vós, Senhor, e o nosso coração está inquieto, enquanto
não descansa em Vós!: são frases
comoventes escritas por ele nas
suas célebres “Confissões”, onde
relata a sua vida de pecador arrependido.
Transferiu-se com sua mãe
para Milão, na Itália. Dotado de
inteligência admirável, a retórica, da qual era professor, o fez
se aproximar de Santo Ambrósio,
Bispo de Milão, também mestre
nessa disciplina. Levado pela mãe
a ouvir os célebres sermões do

ENCONTRO DOS CATEQUISTAS

N

o sábado, 24 de agosto aqui na
Paróquia Nossa Senhora da
Saúde, aconteceu o encontro das
pastorais da catequese de várias
regiões da cidade de São Paulo,
para celebrar o dia deles, algumas
das regiões presentes foram
Belém, Sé, Ipiranga, Brasilândia,
Lapa e com a presença do Padre
Marcelo, Dom José Roberto
e Dom Odilo Scherer, e como
sempre os eventos da paróquia
com destaque da imprensa, dessa
vez na Folha de São Paulo.
Dom José Palau, bispo-auxiliar
da arquidiocese de São Paulo e
vigário Episcopal da região do
Ipiranga, deu inicio à abertura do
evento com canções e oração. Ele
deu uma breve introdução do que
seria o assunto tratado no evento.
Na introdução, Dom José,
falou da importância da catequese

na vida das pessoas, e do
comprometimento dos catequistas
para levar a palavra do senhor
“através da Igreja chegar até
Deus”. E ainda completou “olhar
a realidade de um modo diferente,
ter paciência”. Também falou do
momento difícil que as pessoas
estão passando e que a igreja com
a catequese pode ensinar a lidar
com as dificuldades.
Depois Dom Odilo Scherer,
fez
uma
palestra
para
os
jovens
e
catequistas
presentes.
Ele também
reforçou a
importância
que
a
pastoral

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

santo bispo e nutrido com a leitura da Sagrada Escritura e da vida
dos santos, Agostinho converteu-se realmente, recebeu o Batismo
aos 33 anos e dedicou-se a uma
vida de estudos e oração. Ordenado sacerdote e bispo, além de pastor dedicado e zeloso, foi intelectual brilhantíssimo, dos maiores
gênios já produzidos em dois mil
anos da História da Igreja. Sua
mãe, Santa Mônica, é o exemplo
da mulher forte, de oração poderosa, que rezou a vida toda pela
conversão do seu filho, o que
conseguiu de maneira admirável.
Exemplo para todas as mães que,
mesmo tendo ensinado o bom
caminho aos seus filhos, os vêm
desviados no caminho do mal. A
oração e as lágrimas de uma mãe
são eficazes diante de Deus.
Fernanda Nery

da catequese tem na vida das
pessoas, e como é importante
a religião no cotidiano e nas
comunidades. Como de costume
aos sábados celebrar a missa
na Paróquia Nossa Senhora da
Saúde, deu enfim o encerramento
do encontro.
A missa teve início às 16
horas, dirigida por Dom Odilo e
participação de Dom José Roberto
e sacerdotes acompanhantes.
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A IMPORTÂNCIA DE SERVIR COM DEDICAÇÃO À PARÓQUIA
Irina Vassilieff Henriques

D

ulcina do Valle lecionou 18
anos com proficiência altamente
elogiável
no
Movimento
de
Alfabetização de Adultos de Nossa
Senhora da Saúde, sempre com a
preocupação da aprendizagem do ser
humano.
Luiza Prado e Mauro Bonagura já
participam há anos de nossa paróquia.
Atuantes nas festas, destacando-se
como voluntários nas festas juninas.
Hoje pertencem ao Apostolado da
Oração e cantam nas missas matinais
aos domingos.
Rosina Fanasaro Lauletta atuou
em diversas pastorais. Na liturgia

muito preocupada com as folhas de
músicas e na organização desde o
tempo do harmônio.
Atuou também na área da Saúde,
substituindo dona Zenaide junto à
mãe dona Hermínia que também
costurava para a paróquia.
Atualmente Rosina tem se
dedicado à organização dos arquivos
das partituras e folhetos de cânticos
das diversas missas.
Há que se destacar a dedicação
com que todos exercem em prol dos
diversos serviços pela paróquia há
mais de cinquenta anos.

VIRADA VOCACIONAL
Pastoral Vocacional da Região
Episcopal Ipiranga, que se
realizou no dia 26 de agosto.
Mas, neste ano, em parceria com
o Setor Juventude, o PedalaVoc
transformou-se
em
Virada
Vocacional e teve a dimensão de
um evento Arquidiocesano, com a
participação de todas as Regiões
Episcopais, para também acolher
a Cruz Peregrina da Jornada
Mundial da Juventude, a Imagem
de Nossa Senhora Aparecida e a
urna de orações para a JMJ 2019.
À frente, coordenando este
acontecimento, esteve Dom José
Roberto, bispo auxiliar de São
Paulo, regional Ipiranga. Dirigiu à
misa, as 10 horas, na nossa igreja.
Em sua homilia, incentivou os
participantes a pensar no caminho
vocacional.
Neste mês de agosto, a Igreja
celebra as vocações: sacerdotal,
gosto é o mês vocacional diaconal, religiosa, familiar e
e esta foi a 5ª Edição do leiga. É um mês voltado para
PedalaVoc – Pedalada pelas a reflexão e a oração pelas
Vocações,
promovida
pela vocações e os ministérios, de

A

Angela Tieko Tanaka Magrini

forma a pedir a Deus sacerdotes
que sejam verdadeiros pastores
e sinais de comunhão e unidade
no seio da Igreja. No primeiro
domingo celebramos – a Vocação
de Vida Sacerdotal: Dia do Padre;
no segundo a Vocação Familiar
– Dia dos Pais; no terceiro – a
Vocação Religiosa: Dia da Vida
Religiosa e no quarto – a Vocação
do Ministério dos Leigos e
Catequistas.
A JMJ terá como lema: ”Eis
aqui a serva do Senhor; faça-se
em mim segundo a tua palavra”,
foi o “sim” de Maria, a primeira
vocacionada.
O chamado do Senhor nem
sempre é evidente como tantas
coisas que podemos ouvir, ver ou
tocar; vem de forma silenciosa
e discreta, sem se impor à nossa
liberdade. Cada um de nós pode
descobrir a própria vocação
através
do
discernimento
espiritual. Respondamos também
a Ele com o nosso generoso
“sim”: Eis-me aqui.
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FESTIVIDADE DA PADROEIRA NOSSA SENHORA DA SAÚDE

N

ossos
paroquianos
participaram, com muita
devoção e amor, da festividade
em homenagem à Padroeira
desta paróquia, Nossa Senhora
da Saúde, no domingo, dia 19
de agosto, último, com a Missa
Solene, a partir das 10 horas, e
procissão logo a seguir, pelas ruas
e, torno da igreja.
Esta celebração foi precedida
por um Tríduo, em continuação a
cada missa das 20 horas, nos dias
15, 16 e17, em preparação para
solenidade, exaltando a grandeza
de Nossa Senhora e seus cuidados
para com a humanidade.
O primeiro dia teve como tema

– “Nossa Senhora da Saúde, Mãe
da Igreja”. O segundo – “Nossa
Senhora da Saúde, Refúgio dos
Pecadores”. E o terceiro – “Nossa
Senhora da Saúde, Mãe dos
Enfermos”.
A Missa Solene teve como
(celebrante) o Pároco, Frei
Adilson
Miranda,
ladeado por Frei José
Lorenzo, na função
de Diácono, Frei
Benjamín
Remiro
Díaz,
vigários
paroquiais, e Frei
Sebastián Olalla Del
Rio, da paróquia de
Paraguaçu Paulista,

CANTINHO DA CATEQUESE

A PALAVRA DE DEUS PARA TODOS NÓS

O

lá crianças!
Neste
mês
vamos
conversar um pouquinho sobre
o livro que está traduzido em
praticamente todas as línguas do
mundo e está presente em quase
todas as casas. É, também, o mais
vendido, distribuído e impresso
em toda a história da humanidade.
Na verdade, ele não é
exatamente só um livro. Ele é uma
coleção de livros, é uma biblioteca
composta por 73, livros que foram
escritos ao longo de mais de mil
anos, por autores diferentes e em
diversos estilos literários. Este
conjunto de livros é dividido em
duas grandes partes: O AT, Antigo
Testamento, composto por 46
livros e o NT, Novo Testamento,
composto por 27 livros. A palavra
“TESTAMENTO”
significa
“ALIANÇA”.
Estes livros, todos eles, foram
inspirados por Deus e, portanto,
são sagrados e devem ser
estudados, meditados e levados
à prática porque trazem projetos

de vida nascidos do coração do
próprio Deus para cada um de
nós.
Você certamente já sabe a
que livro estamos nos referindo!
Então, vamos brincar um pouco?
Na cruzadinha abaixo, escreva
nas linhas os nomes destes seis
livros da Sagrada Escritura:
CORÍNTIOS – GÊNESIS –
PROVÉRBIOS – ROMANOS –
SALMOS – TOBIAS
Na coluna em destaque será
formado o nome deste livro que é
tão necessário na catequese, não
apenas para uma leitura pessoal,
mas sim como uma luz na nossa

Antônio Pereira

os quatro Agostinianos Recoletos.
Os paroquianos e amigos
de Nossa Senhora da Saúde
demonstraram,
com
muita
devoção e piedade, todo o
seu amor à Padroeira, da qual
receberam graças, para suas vidas
física e espiritual.

Equipe de Catequistas

caminhada comunitária. Você
sabe o nome dele!
Mais
uma
curiosidade:
Setembro foi escolhido o MÊS
DA BÍBLIA e, dia 30, o DIA
DA BÍBLIA, porque nesta data
celebra-se o dia de São Jerônimo,
que traduziu os livros sagrados
dos originais (hebraico e grego)
para o latim, num período em que
essa era a língua mais falada no
mundo e usada na liturgia da Igrej.
Uma dica: alguns espaços estão
pintados com cores diferentes e a
cada cor corresponde uma letra
da palavra que será formada na
coluna em destaque.
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BATISMO - FUNDAMENTO DA FÉ

N

o
mês
de
agosto
comemoramos
algumas
datas importantes para a Igreja
Católica, entre elas está a
Assunção de Nossa Senhora, que
foi comemorado no dia 15 de
Agosto, no mesmo dia da nossa
Padroeira, Nossa Senhora da
Saúde, o Dia de Santa Mônica
(27) e Santo Agostinho (28),

os santos mais importantes da
Ordem Agostiniana Recoleta.
Essas datas são muito importantes
para aprendermos um pouco
dos ensinamentos, que eles
nos deixaram. O motivo destas
citações, é apenas mostrar
à vocês pais e padrinhos, a
importância para nós Cristãos, de
vivermos uma vida de Fé desde o

Pastoral do Batismo

Batismo até a hora que Deus nos
chamar. Não esqueçam de Deus,
agradeçam pelos bons e maus
momentos que passarem no dia
a dia de suas vidas, busquem em
Deus essa Fé que existe dentro de
vocês e transmitam aos seus filhos
e afilhados que estão recebendo o
batismo, esses ensinamentos que
vocês receberam.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE AGOSTO
•

Amanda Ayumi Inoue Saito
Ana Tieme Inoue Saito
• Beatriz Mizukami Bertoncel
Benjamin Yukio dos Santos Morishigu
• Bento Caetano de Oliveira
• Gabriella Aldigueri Mondato
• Gustavo Lopes Clemente
• Isabella Aldigueri Mondato
• Lisley Yara Paulino
• Marcelo Mesquita Zanzoni
•

•

•

Maria Helena Fernandes Vieira
Mateus Mizukami Bertoncel
• Nicolas Gabriel Marques de Melo
• Olivia Mai Castilho
• Olivia Remondini dos Reis
• Otavio Vitor de Oliveira Figueiredo
• Ryan Almeida Yu
• Samuel Oliveir
• Theo Aldarvis Bacarin
• Theo Silva Hermoneges
•

Batizado
realizado por
Frei Ramón
Aliende
Torrecílla,
OAR, no dia 26
de agosto 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 setembro: preparação dia 22 (sábado), às 15 horas, e Batismo dia 23 (domingo), às 16 horas.
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VOZ DO PASTOR

SETEMBRO: MÊS DA BÍBLIA

O

caminho para o conhecimento
e o discipulado de Jesus é a
Palavra divina, revelada, que se
encontra na Sagrada Escritura.
Esta Palavra se faz caminho
quando escutada e meditada. A
leitura da Palavra, seguida pela
meditação, leva, segundo São
Paulo, ao sublime conhecimento
de Jesus Cristo (Fl 3, 8).
Escutar a Palavra é colocarse junto ao poço de Jacó (cf. Jo
4, 1-26) e, como a samaritana,
escutar o Mestre até descobrir a
“água viva”, sentir sede dela e,
confiantemente, pedir ao Senhor
que nos dê sempre desta água.
Escutar é ter a atitude de Maria,
irmã de Marta e Lázaro, saber
sentar-se aos pés de Jesus com a
certeza de estar colhendo a melhor

parte. Escutar é aprender a abrir o
coração para receber palavras de
quem sabemos que nos ama. Deus
fala aos homens como quem fala
com os amigos (cf. Ex 33, 11; Jo
15, 14-15).
A Bíblia é um livro dinâmico
com palavras que transmitem
vida. Por ela, entramos em contato
com Deus, que nos ama e nos
acompanha passo a passo. Quando
escutamos a Palavra divina com
humildade e reconhecimento,
acontece um fato novo em nós:
Deus age em nós com a sua graça,
e nos vai conformando a seu
Filho.
E como a chuva e a neve que
caem do céu para lá não voltam
sem antes molhar a terra e fazêla germinar e brotar, a fim de
produzir semente para quem
planta e alimento para quem
come, assim também acontece
com a minha palavra: Ela sai
da minha boca e para mim não
volta sem produzir seu resultado,
sem fazer aquilo que planejei,
sem cumprir com sucesso a sua
missão (Is 55, 10-11).
Jesus Cristo não voltou ao Pai
sem cumprir sua missão. O fruto

da missão de Jesus é o cristão
que vive como tal. Eu posso ser
a fecundidade de Cristo ou posso
esterilizar sua Palavra e sua
missão na terra.O cristianismo
não é a religião de um livro, mas
a religião da Palavra encarnada
e viva (São Bernardo de Claraval).
A Palavra de Deus, viva e eficaz,
convoca a Igreja e gera os cristãos.
O simples transcorrer do
tempo não transforma o coração
de ninguém, mas a Palavra de
Deus sim, quando escutada como
Palavra de Deus. Os serventes
da festa de casamento nas Bodas
de Caná escutaram e fizeram o
que Jesus mandou. A conversão
é sempre ação de Jesus em favor
de quem o escuta com fé (cf. Jo
2, 1-12). Aproveitemos o mês
de setembro para intensificar
nosso diálogo com o Senhor, pois
quando Deus dirige sua Palavra,
espera sempre uma resposta.
A oração é nossa resposta ao
Senhor; não deixe de responder,
Ele o espera pacientemente!
Dom José Roberto Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo Regional Ipiranga

SANTA MÔNICA E SANTO AGOSTINHO CELEBRADOS POR SEUS FILHOS
A Equipe

N

ossa Paróquia homenageou,
com Tríduo preparatório,
nos dias 22, 23 e 24 de agosto,
próximo passado, a Santa Mônica,
cuja Festa teve lugar, no dia 27,
com Missa presidida pelo Pároco,
Frei Adilsom Miranda, às 20
horas; e, no mesmo horário do dia
28, missa em homenagem a Santo
Agostinho, presidida pelo nosso
pároco Frei Adilson.
Mãe
e
filho,
grandes

protagonistas na busca da
misericórdia de Deus, ela com
suas lágrimas e preces implorando
ao céu, pela conversão do filho, e
ele, seguindo sempre em frente,
em busca da verdade, um dia se
encontraram no mesmo pedestal,
diante do altar de Deus, não sem
rios de lágrimas, de ambas as
partes, como também de grandes
alegrias pela conversão de
Agostinho.

O que Mônica desejou estava
alcançado. Restava-lhe partir para
a morada do Pai. E Agostinho
logo se transformou no “mais
sábio dos santos e o mais santo
dos sábios”, como religioso,
sacerdote e Bispo, iluminando o
mundo, através da Igreja, com sua
pregação e inúmeras obras, atuais
ainda hoje e para sempre.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Em setembro, mês da Bíblia, nosso Céu Agostiniano apresenta-nos: Dia 4 – Nossa
Senhora da Consolação, Padroeira de nossa Ordem; 10 – São Nicolau de Tolentino, presbítero; 19 – Santo
Afonso de Orozco, presbítero; 28 – Beatos Mártires do Japão.
PARABÉNS – Nossa comunidade parabeniza, no dia 3 do corrente, aos nossos Vigários Paroquiais, Frei
Ramón Aliende Torrecilla, por sua Ordenação Sacerdotal, e Frei José Lorenzo Gómez, por seu aniversário
natalício. Peçamos a Deus e à Virgem que derramem sobre eles muitas bênçãos, para que continuem com
muito zelo em seus ministérios sacerdotais. Parabéns!
PSICOLOGIA - Nossa Paróquia conta agora com atendimento PSICOLÓGICO em até 20 sessões gratuitas
ou a preço simbólico, para pessoas de baixa renda. A triagem será feita pessoalmente, às segundas-feiras,
das 14h00 às 16h30, na Rua Santa Cruz, 96 (rua lateral da Paróquia Nossa Senhora da Saúde).
DIZIMISTAS - Por questões operacionais a lista de dos dizimistas de setembro sairá na edição de outubro
do Jornal Paróquia Viva. Desde já, o nosso mais sincero abraço a todos os membros da comunidade que
doam para fazer avançar as obras sociais da igreja.

LEGIÃO DE MARIA – 97 ANOS DE EVANGELIZAÇÃO
Fabianne Nunes

N

o próximo dia sete de setembro, a Legião de
Maria completará 97 anos de serviços à Igreja.
Nascida em Dublin/Irlanda, no coração devoto e
visionário de Frank Duff, seu modelo foi desde
o princípio Maria de Nazaré, e sua missão fazer
o mundo conhecer Jesus Cristo, através de um
apostolado eficiente, para a conversão dos corações.
Hoje espalhada por todos os Continentes a Legião
de Maria, Movimento humilde como a Virgem
Santíssima, teve início nas figuras de uns poucos
jovens liderados pelo Vicentino Frank, postos à
disposição de sua Rainha para que os guiasse,
comprometendo-se a honrá-la com orações e ações
em prol da evangelização. Baseados na Legião
Romana, com nomenclatura latina nos seus diversos
segmentos, os legionários de Maria batalham

corajosos e ousados
pela extensão do
Reino de Cristo. Quase
centenária, e sempre
mais vigorosa, esta
Associação de leigos,
que segundo o Papa
João XXIII apresenta
a verdadeira face
da Igreja Católica,
prossegue seu trabalho
nas visitas de estímulo
aos
desanimados,
de conforto aos desesperados, e principalmente
na busca de resgatar os afastados para o seio da
Comunidade do Povo de Deus.

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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