Paróquia vivA - 1

Publicação mensal e gratuita da Ordem dos Agostinianos Recoletos Ano XX

MENSAGEM DO PÁROCO

EM JESUS, COM MARIA, RESTAURAMOS A VIDA!

E

ste é o lema da novena
preparatória da grande festa
da Padroeira do Brasil, Nossa
Senhora Aparecida, neste ano
corrente de 2018. Esse é um
convite especial e muito oportuno
para rezar pelo povo brasileiro,
nestes tempos difíceis que
atravessamos. Se Deus nos deu,
em sua misericórdia, tão excelsa
mãe, não podemos jamais,
desperdiçar tão grandioso dom.
Pertencemos à grande família
de Deus pelo nosso batismo e
nela é que seremos restaurados
e curados de todas as feridas,
umas provenientes de nossa
própria natureza, outras infligidas
a nós por outras diferentes
proveniências. Por isso, em Jesus,
com Maria, restauramos a vida
que Deus sonhou para nós. Com
nossas atitudes e movidos pela
força de nossa devoção, podemos
sim transformar a nossa própria
vida e de toda a nação brasileira,
da qual fazemos parte. Não
podemos nos refugiar, de forma
alguma, no clima de desesperança

e desânimo, que se abate sobre
nós e nos tentam a fugir do
compromisso de lutar pela justiça
e pelo bem de todos.
Confiemos na intercessão de
Nossa Mãe Aparecida, e na força
da fé, acreditemos que sim, é
possível a restauração de vidas,
seguindo os passos e ensinamentos
de Jesus, nosso Mestre. Para isso
é necessário, também, dizer não a
tudo aquilo que é contra a vida, de
tudo que se encerra no egoísmo
e que não deixa a vida fluir
para todos. Precisamos seguir
construindo um país em que todos
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Frei Adilson Miranda, OAR

tenham seus direitos atendidos,
e mais ainda, um país de irmãos
e irmãs, em que as diferenças
sejam enriquecedoras e que todos
possam florescer seus dons em
favor de todos.
Dai-nos a bênção, Mãe
querida! E te pedimos, pelos
méritos de Nosso Senhor Jesus
Cristo, que espalheis inúmeros
benefícios sobre todo o Brasil.
Acolhei-nos debaixo de vossa
proteção, socorrei-nos em todas
as nossas necessidades, Mãe
amada, Senhora Aparecida!
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VOZ DO PASTOR

“A PARÓQUIA EM ESTADO PERMANENTE DE MISSÃO”

O

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

SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

OUTUBRO, MÊS MARIANO

N

a doutrina a respeito de Nossa
Senhora, Santo Agostinho se
adianta 15 séculos aos ensinamentos da
Igreja sobre a Virgem Maria, em relação
com seu Filho e com a Igreja. A ideia da
predestinação de Maria aparece já nos
seus escritos.
Pio XII nos diz na Bula

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 Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo Regional Ipiranga

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

Munificentissimus Deus: “Maria foi
escolhida no mesmo momento que Deus
decidiu a encarnação do Verbo”. Pois
bem, já no século V, Agostinho escreve:
“Antes que Maria nascesse, a reconhece
como Mãe em sua predestinação.
Antes que Ele, como Deus, desse o ser
àquela da qual mais tarde Ele próprio
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TRÊS ALICERCES DOS CURSOS DA TERCEIRA IDADE

E

ron Hyr Laguna Ditlesff
colabora desde 2003 na
Paróquia. Ministra aulas de
automassagem no Curso da
Terceira Idade.
Eron exerceu tarefas idênticas
também na Aclimação, na Vila
Gumercindo, no Ibirapuera e na
biblioteca da Sena Madureira.
“Além de alunas, são minhas
amigas, devido há tanto tempo
juntas.”
Destaca momentos de grande
entusiasmo pelo interesse que seus
alunos dedicam ao aprendizado, o
que lhe faz muito feliz.
Deixa-nos o legado: “Eu tenho
vontade que todo mundo, em
praticando a acupuntura, se cuide
e seja feliz.”

Inglês, automassagem e dança
circular.
Lembra com entusiasmo sua
atuação como parte do júri de
um Festival na escolha do Hino
da Terceira Idade, por volta de
2007, juntamente com outros
componentes,
que
também
tinham conhecimentos musicais,
inclusive Frei Benjamín, e cujo
vencedor do Hino do saudoso sr.
Emidio Borges Gomes. Participou
também dos saraus, tocando
teclado juntamente com os outros
amigos músicos.
Como mensagem nos deixa
essa observação: “Acho que
a participação nos cursos da
Terceira Idade é muito importante
para a própria pessoa. Parabenizo
e agradeço à Paróquia por essa
porta aberta que nos possibilita
a realização dessas atividades,
além da frequência nos cultos
religiosos.”

A

pparecida Stanis esteve
participando, ao todo, uns dez
anos da paróquia. Primeiramente,
ilza da Silva Soares frequenta
no Coral da Terceira Idade, regido
o Curso da 3ª Idade desde
pelo maestro Mauro Bonagura.
Depois frequentou as aulas de o início da Pastoral da Terceira

N

o iria receber como homem, já
a conhece como Mãe”. ( Trac.
In Iohanem 8,9). E nos seus
sermones escreve: “Ele elegeu a
Mãe que tinha criado, Ele criou a
mãe que tinha elegido.” (Sermão
69,3)
As duas prerrogativas de
Maria ser Virgem e Mãe, definem
sua missão na história da salvação

como Mãe do Verbo e modelo
da Igreja. Para Santo Agostinho
Cristo é verdadeiro homem
porque Maria é verdadeira Mãe.
Num dos sermões de Natal
escreve: “Alegremo-nos, irmãos;
alegrem-se e exultem os povos.
Este dia se tornou sagrado para
nós não pelo sol visível, mas por
seu criador invisível, quando uma

Irina Vassilieff Henriques

Idade. Iniciando o curso como
aluna de pintura em tecido com a
professora Cida. Mais tarde, nos
últimos 12 anos, passou a ensinar
macramê, que é uma técnica de
tecer fios, que não utiliza nenhum
tipo de maquinaria ou ferramenta,
e que aprendeu com a mãe em
Pernambuco. Tem alunas de 70 a
92 anos de idade, que participam
desde o início. O uso do macramê
é muito importante, porque exige
do cérebro constante trabalho,
o que ajuda e exercita muito a
memória.
Participa do Coral todos os
dias 15, 1ª sexta do mês e dias 22,
nas missas respectivas.
Em sua mensagem de
despedida, destacou que se sente
maravilhada com toda a atividade,
que lhe é exigida principalmente
pela receptividade e desempenho,
que lhe proporcionam suas alunas.
Nilza conclui com a seguinte
mensagem:
“Gostaria realmente de ver
difundida toda a importância do
macramê para que, quem não
conhece pudesse participar, pelos
bons momentos oferecidos pela
Terceira Idade. Os participantes
amigos do coral e minhas alunas
moram no meu coraçãozinho.”

virgem mãe, de suas entranhas
fecundas e na integridade de
seus membros, trouxe ao mundo,
feito visível por nós, seu criador
invisível. Virgem ao conceber,
virgem ao dar a luz, virgem com
o menino, virgem e mãe, virgem
para sempre. (Sermão 186)
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DIZIMISTAS DE SETEMBRO
01
02
02
03
03
04
04
04
05
05
06
06
08
08
09
09
10
10
10
10

Ari Tadeu Vicentin
Wilson Shigueo Hirama
Vera Lucia Cezar Losso
Maria Nilva Terence Guimarães
Sílvia Helena S. B. Antico
Esther Campos Parreira
Maria Yide
Sônia Lisboa Kadobayashi Lovato
Maria Angélica Buzollo Kimura
Maria da Conceição Costa Carvazan
Lucas de Carvalho Alves
Celeste Jorge
Eriza Mayumi Aoshima
João Alves Souza
Carla H. M. A. Dutra
Tiyoko Tanaka
Maria de Lourdes Maradei
Maria Helena de Araújo
Geraldo Marques Sousa Araújo
Maria de Lourdes Maradei

11
14
15
15
15
20
20
20
20
21
21
23
24
24
25
25
26
27
29
29

Cassilda dos Santos
Euclides Marin
Joana Maria de Arruda Tavares
Pâmela Cristina de Souza Miguel
Clarice Aparecida de Souza
Maricélia Alves dos Santos
Maria Luiza Martins Humphir
Dulce da Conceição Mota
Heleno Damásio dos Santos
Ferdinando Stefani Neto
José Ferreira Martins Neto
Luciane Kanemaru
Ruth Brandão Santos
Miriam de Oliveira
Mercedes Garcia Stornioli
Joaquim Waldemar do Nascimento
Maria Ester Aldecoa Rosseto
Noboro Kamemaru
Maria de Lourdes Snell Massud
Italo Miguel Galvani

DIZIMISTAS DE OUTUBRO
02
03
03
04
05
05
06
07
08
09
09
11
12
12
12
13
14
15
16
16
16

José Figueiredo de Brito
Ana Mamede de Carvalho
Lúcio Machado de Melo
Antônio Silvestre Neto
Tina Catia Zoppelo
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
Arminda Gonçalves Fracari
Geralda Gomes Oliveira Souza
Daniele Evaristo Vieira Alves
Eduardo Koji Tagusayawa
Hugo Enéias Flores
Raimunda Guerra Meyer

18
19
19
19
20
21
22
24
24
25
25
27
27
28
28
28
29
30
30
31
31

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
Márcia Mariza Fernandes da Silva
Amanda Kely Freitas do Nascimento
Verena Pinto Brito Ribeiro
José Camilo dos Santos
Carlito Trindade Silva
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 celebraram sua data natalícia em setembro, e também os que
comemoram agora em outubro, os nossos parabéns e votos de felicidade.
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CANTINHO DA CATEQUESE

Equipe de Catequistas

A PALAVRA DE DEUS PARA TODOS NÓS

O

lá Crianças!
Estamos
em
outubro,
“Mês
das
Missões”.
Outubro também
é chamado “Mês
do Rosário”.
O
que
significa tudo isto? E o que é
TERÇO MISSIONÁRIO?
Rosário significa “Coroa de
Rosas”. É a recitação de orações,
nas quais meditamos algumas
partes da vida de Jesus e de sua
mãe, Maria. Ele é dividido em
quatro partes, que chamamos
de TERÇO (antigamente era
dividido em três partes, por isso
a palavra “terço”). Nossa Senhora
nos revelou que cada vez que
se reza uma “Ave Maria” lhe é
entregue uma rosa. Então, quando
rezamos um rosário completo, é
como se entregássemos 200 rosas
a ela (ou, em cada terço, 50 rosas).
E “missão”? Vocês sabem
que nós, os cristãos, somos
convidados a anunciar o amor
de Deus e a mensagem de Jesus
Cristo às pessoas, que vivem
ao nosso redor e que estão meio
afastadas da Igreja. Mas não basta

simplesmente falar! Importante
mesmo é fazer, agir, praticar o
amor e a caridade, com alegria e
entusiasmo. Então, missão é: ir ao
encontro das pessoas e convidálas para conhecerem Jesus; contar
para elas sobre o amor de Deus,
que perdoa e dá paz a todos nós.
O TERÇO MISSIONÁRIO
A originalidade do Terço
Missionário é o encontro na
oração com todos os povos, raças
e culturas do nosso planeta. De
que forma? Vejam a explicação:
O Terço é formado de cinco
dezenas (em cada dezena rezamos
10 Ave Marias). Cinco são também
os continentes do mundo. Então,
ao rezar cada uma das dezenas
do terço, rezaremos por todos os
que vivem naquele continente.
Foi escolhida uma cor para cada
continente que, de alguma forma,
recorda suas características.
1º mistério: COR VERDE.
Reza-se pela África, recordando
suas imensas florestas verdes,
seus conflitos, violências e toda
sorte de sofrimentos e também
a esperança do crescimento
da fé, graças à presença e
ação evangelizadora de tantos
missionários e missionárias.

2º
mistério:
COR
VERMELHA. Reza-se pelas
Américas, por causa da cor da
pele dos primeiros habitantes,
os índios, os “pele vermelhas”.
Também a terra vermelha por
causa do sangue derramado
por estes povos na época das
conquistas e pelos mártires de
ontem e de hoje.
3º mistério: COR BRANCA.
Reza-se pela Europa, habitada
por raças brancas e por causa da
presença do Papa, o Mensageiro
da Paz, o grande missionário do
mundo.
4º mistério: COR AZUL.
Reza-se pela Oceania, cuja cor
lembra sua formação de inúmeras
ilhas cercadas pelas águas azuis
de seus mares.
5º mistério: COR AMARELA.
Reza-se pela Ásia, das raças
amarelas, berço das antigas
civilizações, culturas e religiões.
Agora, crianças, recebam
nosso carinhoso convite para
participarem
do
TERÇO
MISSIONÁRIO, que rezaremos
aqui em nossa paróquia, no dia 31
de outubro, às 20 horas! Vamos,
todos juntos rezar pelos povos do
mundo. Até lá!

PADROEIRA DO BRASIL

M

ês de outubro é de celebração da
padroeira do Brasil, Nossa Senhora
Aparecida, que foi encontrada por três
pescadores no ano de 1717. Eles ficaram
impressionados como a imagem foi parar
no rio e ficou preservada e não afundou
nas águas do Paraíba.
Conhecida na época pelos seus
milagres,
fizeram
uma
pequena
capela. Com o passar do tempo, como
não conseguiam atender a todos, foi
construída igreja, em 1745, aumentando

Fernanda Nery

o número de pessoas ao seu encontro.
Depois construiu-se a catedral, basílica
de Nossa Senhora Aparecida, em 1980.
Foi consagrada pelo Papa João Paulo II,
e presente nos dias atuais a devoção à
padroeira do Brasil, levando milhares de
fiéis a venerá-la.
E para comemorar esse dia a Paróquia
Nossa Senhora da Saúde convida todos
a participar da festa de Nossa Senhora
Aparecida, dia 12, na sexta-feira, às 20
horas.
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RECONHECIMENTO 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.
O Batismo é o fundamento
da Vida Cristã. Ele nos coloca
na Comunidade Cristã, na qual
dividimos a mesma Fé, a mesma
Esperança, o mesmo Amor, e
ele nos dá acesso aos outros

Sacramentos da Igreja.
Nesta Comunidade Cristã,
encontramos Amparo e Proteção,
para Crescer, Amadurecer e
Assumir os nossos compromissos
de Trabalhar pelo Reino de Deus,
Lutar pela justiça e Servir os
irmãos.
É isto, irmãos, não deixem
que os Fundamentos do Batismo
fiquem perdidos no caminho que
vocês percorrem, ajudem seus
filhos a manter esses fundamentos

Pastoral do Batismo

e vocês também, que um dia
foram batizados.
Obrigado pelo reconhecimento
do que tentamos passar para
vocês.
Setembro é o mês da Bíblia,
O LIVRO DOS LIVROS, ela é
o convite de Deus aos homens.
É a palavra de Deus. Leiam pelo
menos um versículo, neste mês,
de algum Profeta, Salmo ou
Evangelista.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE SETEMBRO
• Clara Raposo Veja
• Daniela Yuki Obara
• Fabio Rodrigues Moreira Junior
• Fernando Hideki Oishi Braga
• Gustavo Bottini Elizardo
• Helena França Maeda
• Isabel Guerra Andretta Regis de Lima
• Júllia Parente

•

•

Lavínia Nascimento Silva
• Lorenzo Baptista Jorge
• Luna Paiva Apolinário
• Mariana Ayumi Koba
• Rafael Yuji Obara
• Tereza Hattori Chica
Thomas Borges Rosa da Silva

Batizado realizado
por Frei Ramón
Aliende Torrecílla,
OAR, no dia 23 de
setembro 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 outubro: preparação dia 27 (sábado), às 15 horas, e Batismo dia 28 (domingo), às 16 horas.
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

OUTUBRO - MÊS DAS MISSÕES E MÊS DO ROSÁRIO
2
4

ter
qui

5
7

sex
dom

10
12

qua
sex

13 e 14

PROMOÇÃO DO DÍZIMO NA ARQUIDIOCESE
Liturgia – Reunião
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA
AGOSTINIANA
Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento
Catequese – Reunião com pais das crianças da Primeira Eucaristia (Local: Salão P)
S. Tomás de Vilanova (Agostiniano) – Missa
Festa de N. Sra. Aparecida

20h
20h
8h
8h30
20h
7:30, 18 e
20h

Dia de oferta de alimentos nas missas

13

sab

Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio (missa dominical)

15h30

15
16
16
16
17
17

seg
ter
ter
ter
qua
qua

15h30
14h30
19h30
20h
14 às 17h
14h30

20
20
21
21
22
25
26
27
27
28

sab
sab
dom
dom
seg
qui
sex
sab
sab
dom

28
28
29
31

dom
dom
seg
qua

MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS
Legião de Maria – Reunião do Comitium Magnificat
Tive fome e me deste... – Reunião
Catequese – Reunião de Catequistas
Distribuição de cestas básicas às famílias
Terceira Idade – Confraternização / Dia dos Professores (Local: Salão
Paroquial)
Assembleia Paroquial do Sínodo
S. Madalena de Nagasaki (Agostiniana) – Missa Dominical
Dia Mundial das Missões / Coleta para as Missões
Movimento de S. Mônica – Encontro
Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas
FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – Reunião
Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar
Batismo – Preparação
Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de novembro
Catequese – Reunião com pais e padrinhos das crianças que serão batizadas
BATISMO – CELEBRAÇÃO
MISSA PELAS VOCAÇÕES
Pastoral da Escuta – Reunião
TERÇO VIVO MISSIONÁRIO

8:30 às 11h
15h30
9h
15h30
20h
15 às 17h
17h
8h30
16h
11h30
18h
20h

NOVEMBRO
1
2
2

qui
sex
sex

Festa de Todos os Santos
Finados
Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento

7 e 20h
8h

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Outubro, mês 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.

RETIRO LEGIONÁRIO

S

etembro de 2018, dia 2. Lindo
dia, ensolarado, temperatura
amena. Saímos à hora combinada
e chegando à Casa de Formação
Frank Duff, Mogi das Cruzes,
fomos recepcionados pela equipe
da Cúria Medalha Milagrosa
e pelos freis Inacianos que
administram a Casa. Após
um delicioso e farto café da
manhã, os legionários dos vários
praesidia filiados dirigiramse ao auditório para ouvirmos
e participarmos da palestra do
irmão Wanderley Aparecido
Turine, que gentilmente aceitou o
convite para nos esclarecer sobre
o Sínodo Arquidiocesano e o
Laicato.
Após a irmã Fabianne fazer a
acolhida e agradecimentos a ele,
ao padre Oscar Longen, diretor
espiritual do praesidium Sagrado
Coração de Maria, à Cúria
Medalha Milagrosa, na pessoa
de Elizabeth Pinheiro Paulon e
demais membros e ao pessoal da
cozinha pelas refeições, iniciou-
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se a palestra com o tema: Cristãos
Leigos e Leigos na Igreja e na
Sociedade e o Lema: Sal da
Terra e Luz do Mundo (Mt. 5, 13
-14). “Leigos somos todos nós,
os batizados”. É o ser humano
qualificado, que ajuda o povo
de Deus a caminhar e que tem
que ser firme, enraizado para
que os ventos do mundo não nos
derrubem.
Já dizia Frank Duff: Oração:
orar e agir com humildade, pois
esta é o primeiro degrau para a
santidade. Assim a Igreja tem
condições de fazer a diferença,
começando por nós, como Madre
Tereza de Calcutá: não esperar
pelo outro, faça você! Assim
lemos
no
M a n u a l
Legionário:
todos somos
importantes
com
papéis
diferentes:
Padres
e
Leigos.

Foi muito gratificante a
participação de todos os presentes,
respondendo,
perguntando,
interagindo. Wanderley foi muito
aplaudido e terminou o Encontro
incentivando aos católicos a
receberem bem os entrevistadores
do Sínodo e a responderem às
suas perguntas com convicção e
boa vontade.
Em seguida houve a celebração
da Santa Missa pelo padre e
concelebrada por padre Oscar
Longen, na belíssima capela da
CFFD. Após tomarmos o lanche,
iniciamos a viagem de retorno
agradecendo a Deus e à Virgem
pela proteção e amparo.

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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