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MENSAGEM DO PÁROCO
NOVAMENTE É NATAL!

Frei Adilson Miranda, OAR

Ao chegarmos 
no final 

do ano, sempre 
concluímos que 
tudo passou tão 
repentinamente, 
o ano se esvaiu 
tão depressa. 
No entanto, o 
sol continuou 
a marcar os 
dias na sua 
trajetória natural, 

estabelecendo as estações e a lua continuou a 
marcar os meses com suas fases... mas algo é muito 
significativo no tempo: o fato da possibilidade 
tão significativa de iniciarmos o ano Novo com 
o nascimento de uma criança, que na sua realeza, 
permite a nós também, renascer mais uma vez para 
a vida, para o advento do futuro e para as promessas 
sempre ansiadas de um mundo melhor.

Quero nesta ocasião festiva, felicitar a todos os 
paroquianos e paroquianas de Nossa Senhora da 
Saúde, com os melhores votos de um abençoado 
e feliz Natal. Agradeço a todos pelo bem que 
fizemos nesta parcela da vinha do Senhor. Juntos 
construímos, edificamos e testemunhamos a força 
da fé da nossa comunidade paroquial. Conclamo a 
todos, neste ano que se inicia, a juntarmos as forças 
e trabalharmos unidos em comunhão, trabalhando 
ardorosamente na construção do Reino, segundo o 
mandato do Senhor.

Muito fizemos… muito falta por fazer! A messe é 
grande, os operários poucos! Todos somos chamados 
a desabrochar nossos dons, nossas aptidões e talentos 
em favor do próximo. A paróquia oferece essa chance 
de felicidade, pois é na entrega de nós mesmos que 
podemos verdadeiramente ser felizes. Ainda temos 

o caminho do Sínodo arquidiocesano, concluído 
no seu primeiro nível, o paroquial. Descobrimos 
muitas coisas relevantes de nosso âmbito paroquial, 
mas sobretudo, o quanto precisamos caminhar 
para encarnar o desejo de Jesus, em meio aos 
grandes desafios da nossa época. Caminhemos 
firmes. Temos uma grande acompanhante, a quem 
confiamos nossas lutas e dificuldades, mas que nos 
encaminha nos passos de Jesus, nossa mãe, patrona 
desta paróquia: Nossa Senhora da Saúde.

Feliz 2019! Aquele abraço caloroso da nossa 
comunidade religiosa agostiniana recoleta.
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“E a Palavra se fez carne e 
habitou entre nós” (Jo 1, 14).

Deus é tão grande que se pode 
fazer pequeno. Deus é tão 

poderoso que se pode fazer frágil 
e vir até nós como uma criança 
indefesa. Este é o seu modo de 
reinar. Ele não vem com poder e 
grandiosidade externas. Ele vem 
como uma criança, vulnerável e 
necessitada de nossa ajuda. Não 
quer prevalecer pela força. Tira 
de nós o medo de sua grandeza. 
Ele pede o nosso amor: por isso 
se faz criança. Nenhuma outra 
coisa quer de nós, senão o nosso 
amor. Deus se fez pequeno para 
que pudéssemos compreendê-lo, 
acolhê-lo e amá-lo. 

“E a luz brilha nas trevas 

(...)” (Jo 1, 5a). A palavra ‘luz’ 
resume toda a liturgia do Natal. 
Jesus é a irrupção da luz divina 
no mundo cheio de escuridão. 
Luz significa, sobretudo, 
conhecimento, significa 
verdade em contraposição com 
a escuridão da mentira e da 
ignorância. A luz faz-nos viver, 
indica-nos o caminho. Além 
disso, enquanto gera calor, a luz 
significa também amor. Onde 
há amor, levanta-se uma luz no 
mundo; onde há ódio, o mundo 
permanece na escuridão.

A luz de Belém nunca mais 
se apagou. Ao longo dos séculos 
envolveu homens e mulheres. 
Onde despontou a fé no menino 
deitado na manjedoura, aí 
desabrochou também a caridade, 
a bondade para com todos, a 
atenção pelos mais frágeis e 
doentes, a graça do perdão. A 
partir de Belém, um rastro de 
luz, de amor, atravessa a história 
humana. Se olharmos os santos, 
desde são Paulo, passando por 
são Francisco de Assis, até santa 
Madre Teresa de Calcutá, vemos 
esta corrente de bondade, este 
caminho de luz que se inflama, 

sempre de novo, no mistério de 
Belém, naquele Deus que se fez 
menino. Contra a violência deste 
mundo, Deus opõe, naquela 
criança, a sua bondade e chama-
nos a seguir o menino.

“A Deus, ninguém jamais 
viu. Mas o unigênito de Deus, 
que está na intimidade do Pai, 
ele no-lo deu a conhecer” (Jo 1, 
18). Jesus é a revelação plena 
de Deus a nós. Um homem 
que faz sinais extraordinários 
e pronuncia palavras que não 
passam; põe em prática o amor 
como nenhum outro; é imagem e 
sinal de Deus neste mundo. Um 
homem em que o eterno irrompe 
no tempo; homem que revela a 
bondade e a misericórdia divina. 
Tudo isso, Jesus revela desde o 
seu nascimento. A frágil criança, 
que dorme na manjedoura, é o 
“Filho de Deus”, o Salvador do 
mundo. Esta é a imperecível 
mensagem de Natal. Feliz Natal 
a todos!

Dom José Roberto Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo - 

Regional Ipiranga

VOZ DO PASTOR
“ELE ESTÁ NO MEIO DE NÓS”

As pessoas dos diversos 
cursos da Terceira Idade da 

paróquia Nossa Senhora da Saúde 
agradecem e cumprimentam os 
paroquianos pela Data Magna 
da Cristandade. por ocasião do 
término do ano 2018.

Há que se ressaltar o dinamismo 
à Paróquia proporcionado pelos 
cursos, o que bastante contribui 
para a participação efetiva dos 
mais de duzentos alunos, com 

sua presença quase diária em suas 
diversas atividades.

Durante o ano cursos, 
trabalhos, reuniões, festas, etc. 
são promovidos e sempre bem 
participados. 

As palestras ministradas, 
mensalmente, com um 
sentido espiritual e humano 
desempenharam um papel 
importante no desenvolvimento 
de nossas atividades e 

de cada assunto, que foi 
abordado, proporcionando-nos 
conhecimentos e aprendizado.

A exemplo do ano de 2018, a 
Pastoral da Terceira Idade espera 
que o ano de 2019 represente, 
também, um marco pujante de 
desenvolvimento.

Até 4 de fevereiro!
Boas festas a todos.

AGRADECIMENTO A TODA A TERCEIRA IDADE EM MAIS UM ANO CUMPRIDO
Irina Vassilieff Henriques
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Com a 
c h e g a d a 

do Advento 
, i n i c i a m o s 
o caminho 
de quatro 
semanas para 
as festas de 

Natal. Um caminho iluminado 
pela alegria e pela esperança, que 
brotam do nascimento de Cristo. 
Por isso, são inspiradoras estas 
palavras de Santo Agostinho: 
“Canta e caminha”. Agostinho nos 
ensina: “Cantemos portanto, desde 
agora, irmãos, não para saborear 
o repouso, mas para aligeirar o 
nosso trabalho. Cantemos como 
o fazem os viajantes. Canta, mas 
sem parar de caminhar; canta 
para te reconfortares no meio 
das fadigas. O que quer dizer 
caminha?: Segue em frente; faz 

progressos no bem.... Vai em 
frente, caminhando para o bem; 
avança na fé e na pureza de 
costumes. Canta e caminha! Não 
te extravies; não voltes atrás; não 
fiques parado. (Sermão 256)

O primeiro momento para 
preservar o espírito cristão 
do Natal é viver a preparação 
espiritual do Advento. Jesus, pelo 
nascimento, veio habitar no meio 
de nós. Mas, para recebermos a 
sua luz e a sua paz, precisamos 
de nos pôr a caminho e ir ao 
seu encontro. O caminho leva 
a sair de si mesmo, a deixar os 
ressentimentos do passado, a 
desapegar-se das comodidades, 
do individualismo e das vaidades 
para se revestir da luz de Cristo. O 
caminho do Senhor exige o esforço 
da subida, mas gera a alegria e a 
esperança. “Canta e caminha” 

é uma boa recomendação para 
entendermos o esforço e a alegria 
deste caminho.

O esforço e o cansaço do 
caminho será recompensado com 
a alegria do nascimento de Cristo. 
É de novo Santo Agostinho que 
nos convida a viver a alegria do 
Natal: “Escutai, filhos da luz. 
Escutai, irmãos muito amados.... 
escutai o que já sabeis, relembrai o 
que escutastes, amai o que crestes, 
pregai o que amastes... Nasceu 
Cristo: como Deus, do Pai; como 
homem de mãe; da imortalidade 
do Pai  e da virgindade da mãe. 
Do Pai, sem mãe e da mãe, sem 
pai... pelo Pai é princípio da vida, 
pela mãe fim da morte; nascido 
do Pai ordena os dias, nascido da 
mãe consagra este dia.” (Sermão 
194,1)

SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
ADVENTO E NATAL

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

02   Olívia da Ressurreição
05   Maria Helena Duarte Venturini
05   Maria Bernardeth Dalla Bernardina
06   Vanilda Cavalcante de Lima
07   Marcelo Benedito de Oliveira   
07   Cleunisa Guerreiro Magalhães   
11   Edna Monteiro Alves Conceição
11   Gisele Maria Carneiro F. Fernandes
11   Helena Buchalla de Carvalho
15   Isis Edy Perini Almeida Alves
12   Naila Josiane Gusmão
13   Laurita Silveira Soares
14   Lorene Terezinha S. dos S. Godoy
14   Antônio Mesquita de Azevedo
14   Myrian Lara Nemeth   
15   Deildo Paulo da Silva
16   Victório Marzzitelli
16   Cláudia Regina Valente

17   Zilda Malkomes
17   Crenilda Gomes de Oliveira
17   Anésia dos Santos Messias 
17   José Tadeu Vieira da Silva
17   Maria Auxiliadora Pereira
18   Mercy Hennies  
20   Rosa Maria dos Santos Nacarini
21   Ana Carolina Dalla Bezerra Pereira   
22   Jairo Alves da Silva
23   Roberto Armstrong Júnior 
23   Márcio Aparecido Alves Corrêa
23   Michelle Selvati Gomes
24   Janete Baleki Borri   
25   Anna Maria Rapacci   
26   Marcela Pavan Bega
27   Dirce Gimenes Moreno
29   Antônio Marcos de Aparecida Levy
30   Abrão Demetri Nami

DIZIMISTAS DE DEZEMBRO

A todos os colegas dizimistas, que celebraram seu aniversário em deze,bro, último mês do ano,, os 
nossos parabéns e votos de felicidade.
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A PROCURA PELO BATISMO

Alguns motivos nos levam 
para batizar nossos filhos.

Existem pais que procuram 
batizar os filhos por motivos 
simples, como o medo de a criança 
não ser feliz ou dela contrair 
doenças ou até de adquirir mau 
olhado, etc, etc.

Também tem alguns que acham 
que é tradição familiar batizar, ou 
porque a família é católica ou para 
que o filho não fique pagão,etc. 

Quando se procura o 
sacramento do Batismo já deve-
se estar ciente do valor dele para 
uma criança. E vocês pais? Já 
pensaram porque trouxeram seus 
filhos para serem batizados?

Todas as razões são 
aceitas, mas devemos estar 
conscientes do sentido do valor 
e das responsabilidades deste ato 
religioso que vocês vieram pedir 
para os filhos.

O Batismo é o começo de uma 
vida nova, portanto os pais e os 
padrinhos possuem a missão de 
ensinar esta à criança, que está 
sendo batizada. esses valores 
religiosos, e também viver neste 
Sacramento, ou seja, ter uma 
vida cristã de acordo com os 
mandamentos de Deus.

Batizar um filho é assumir um 
compromisso com Deus.

Pastoral do Batismo

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE NOVEMBRO
• Amanda Pérez Conz Weiler

• Antonio  Kauan Bezerra
• Beatriz Bello dos Santos

• Beatriz Mayumi Matsumoto
• Camila Tobias Correia

• César Kenji Yassutani dos 

Santos
• Gabriel Kamimura Cassares

• Isabella Machado Lima
• João Paulo Yuji Toyoshima
• Manoella Estevão Costa de 

Souza

• Maria Helena de Souza Silva
•         Pedro Henrique Faria 

Lazarini
• Rebeca Bazzan Lutkus
• Theo Yuji Hamashiro 

Shimokawa            

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.

Batizado 
realizado por 
Frei Ramón 

Aliende 
Torrecílla, 
OAR, no 
dia 25 de 

novembro de 
2018.

Dia 8 de dezembro comemora-
se o dogma da Imaculada 

Conceição de Maria. Por graça de 
seu Filho, ela foi preservada do 
pecado original, E além de não ter 
a macha do pecado, comum a todo 
gênero humano, recebeu a graça 
que a tornava capaz de muito amar, 
e foi com esse grande amor que ela 
recebeu o Menino Jesus.

E Maria foi privilegiada com 

essa graça de ser preservada desde 
o primeiro instante da concepção de 
sua existência humana. E essa data 
é um momento de celebração de 
liturgia da futura mãe de Deus, que 
soube dizer sim à Graça da Deus.

A Igreja Ocidental, mesmo 
amando muito a Santíssima 
Virgem, tinha um certo receio, 
uma dificuldade em aceitar esse 
mistério da concepção sem 

mancha. Entretanto foi rapidamente 
introduzida no calendário romano. 
A própria Imaculada sua primeira 
aparição a Santa Catarina Labouré. 
Mas foi através da bula Ineffabilis 
Deus, do Papa Pio IX, que foi 
declarada oficialmente a solenidade 
desse dogma, com a seguinte frase 
“Maria isenta do pecado original”.

NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO
Fernanda Nery



Paróquia vivA - 5

PARÓQUIA NOSSA SENHORA DA SAÚDE REUNIDA EM 
ASSEMBLEIA SINODAL

Neste ano, as paróquias 
reuniram seus paroquianos 

em grupos para reflexão sobre 
as grandes propostas e metas do 
Sínodo. Nos dias 27 de outubro e 
10 de novembro, tivemos nossa 
Assembleia, em três sessões, 
com a participação daqueles, dos 
membros de entidades próximas 
de nossa Paróquia e de toda a 
comunidade para o encerramento 
do primeiro ano do caminho 
sinodal.

Na primeira sessão tivemos a 
oportunidade de escutar e analisar 
as contribuições daqueles grupos, 
que se deram em sete encontros, 
assim como, o resultado da 
pesquisa de campo em nossa 
comunidade.

Posteriormente, as sessões 

tiveram como objetivo aprofundar 
e alargar o olhar sobre nossas 
realidades (acertos e lacunas), 
assim, pelo Espírito Santo, 
que move a Igreja, tivemos 
a oportunidade de Escutar, 
Discernir e Propor sobre o que 
nos foi apresentado. Na terceira 
sessão também foram indicados 
dois paroquianos para a nova 

etapa do Sínodo em 2019, que 
são Matheus Carvalho de Souza, 
representante do Grupo de Jovens 
e Matheus Leme, representante 
do Grupo Tive Fome e Me Destes 
de Comer. Deus abençoe cada um 
para cumprirem sua missão, cada 
um a seu modo, nessa grande 
família eclesial sinodal.

Comissão Paroquial Sinodal

Dez grupos das Fraternidades 
do Brasil: de Belém; do 

Espírito Santo; Rio de Janeiro 
e São Paulo, Capital e Interior 
se reuniram, nos dias 15 a 18 de 
novembro, para o XI Encontro 
das Fraternidades Seculares 
Agostinianas Recoletas, sob o 
tema: “Vós sois o sal da terra e 
a luz do mundo!” (cf Mt 5, 13-
14), coordenado por Fr. Antônio 
Leopoldo Sorroche Filho e pela 
própria Fraternidade ribeirão-
pretana.

Cinco músicos da orquestra 
Sinfônica de Ribeirão Preto – 
La Musicale – abrilhantaram a 
abertura do Encontro, na noite de 
15 de novembro.

Frei Nicolau, OAR, deu-nos 
as boas-vindas e disse que os 
leigos têm que ser protagonistas 
da Igreja em saída, sinal de ação 

evangelizadora. 
Também esteve em pauta o 

assunto ANO NACIONAL DO 
LAICATO. De acordo com o 
documento 105 da CNBB que 
diz: Nós os leigos somos gente 
da Igreja no coração do mundo 
e o mundo no coração da Igreja. 
Como o sal há coisas na vida 
que nós podemos temperar 
com moderação na amizade, no 
amor, com a porção certa, com 
o tempero ideal para o mundo. 
Devemos trazer ao mundo sabor 
e luz, portanto não devemos viver 
só para nós mesmos.

Diante da Missão Urbana 
precisamos de três características 
para vencê-la:

- Ver e perceber o necessário; 
- Estabelecer um Diálogo 
verdadeiro e - Ter intimidade com 
Deus e com Sua Palavra. 

A vela que não queima, não 
nos ilumina; o sal que não salga, 
não nos dá sabor.

A fraternidade é o maior signo 
da vida.

Mediante a Reflexão 
concluímos que a Vida de oração 
e o Espírito nos conduza como 
exemplo na família. – Viver a fé 
e não ter vergonha de demonstrá-
la. Na missa de encerramento, 
na paróquia agostiniana de São 
José, proclamou o pároco, Frei 
Nicolau: “O mundo caminha para 
a plenitude e somos vocacionados 
para a comunhão. A Eucaristia é o 
centro de nossa vida. Temos que 
ser comunhão em nossas casas e 
em nossas comunidades, isto é 
ser cristão. Na comunhão gera-
se a vida, mediante a seiva do 
Evangelho. Nosso destino está 
nas Tuas mãos, Senhor.”

XI ENCONTRO DA FRASAR CONVOCA POSTULANTES PARA SEREM SAL DO 
MUNDO E LUZ DA TERRA

Waldir Celestino
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PÉTALAS SOLTAS
VIDA COM ESPERANÇA Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

Estava eu na sala de 
atendimento. Fui comunicado 

de que um casal desejava falar com 
o sacerdote. Os convidei a entrar. 
Era um casal relativamente jovem, 
trazendo uma grande caixa nas 
duas mãos. Depois das saudações, 
perguntei em que poderia servi-
los. O marido começou a abrir 
a caixa e eis que dentro dela 
havia um bonito e artístico 
presépio. Pediram para que fosse 
abençoado, pois queriam colocá-
lo na sua casa. Dei a bênção não 
só ao presépio, mas também ao 
casal. Perguntaram-me qual é o 
tempo mais próprio para colocá-
lo e até quando pode ficar exposto 
em sua casa. Conversamos um 
pouco sobre isto. No fim, percebi 
uma alegria e esperança nas 
palavras e no olhar deste casal. 
Despedimo-nos e eu fiquei muito 
feliz por ver que existem pessoas 
que entendem o que é o Natal e o 
tempo do Advento, que o precede, 
e desejam celebrar esta data de 
maneira cristã. 

Aproveitemos este 
maravilhoso tempo do Advento 
para prepararmo-nos para a vinda 
de Jesus, no Natal. Não existe um 
Natal verdadeiramente cristão se 
não se vive antes o verdadeiro 
sentido do Advento, que significa 
“o que há de vir”, “o que está 
para acontecer” e deve trazer algo 
de novo para que nossa vida se 
transforme e nos aproxime mais 
de Jesus. Se isto não acontece, 
o Natal perde seu verdadeiro 

sentido e 
passa a ser 
apenas uma 
festa do 
c o m é r c i o , 
de enfeites, 
comilanças 
e presentes. 
O tempo 
do Advento 
deve ser 
tempo de 
esperança , 
vigilância e 
oração. 

Esperança: A vida é um 
constante tempo de espera. 
Esperamos que o amanhã seja 
melhor, por um emprego que 
traga felicidade à família ou que 
a doença seja curada; os pais 
esperam que o filho volte de uma 
viagem; a mãe grávida espera que 
o filho nasça com saúde. Enfim, 
sempre esperando. O Advento é 
tempo de esperar que Jesus venha 
a nós para nos salvar.

Vigilância: Devemos estar 
atentos ao acontecimento do 
nascimento de Jesus. Que o mundo 
e seus problemas não nos invada e 
nos domine. Tenhamos um tempo 
para nós, e nossa vida espiritual 
se fortalecerá na vigilância.

Oração: A dedicação aos 
momentos de oração deve ser 
intensificada, pensando nos 
valores da vida. Tenhamos 
um tempo para a reflexão e o 
silêncio. Procuremos, nestes 
quatro domingos de Advento, 

participar da Eucaristia e receber 
o sacramento do perdão na 
confissão.

Na entrada principal da igreja 
colocaremos a imagem de Maria 
grávida, esperando seu filho 
Jesus. Mas, sobretudo, vamos 
preparar nossos corações, através 
da oração e atos de caridade, que 
neste tempo de Advento devem ser 
mais frequentes. Vamos participar 
das novenas nas famílias, grupos 
e pastorais e do ato penitencial no 
dia 13, quinta-feira, às 20 horas, 
na nossa igreja.

Aproveitemos todo este 
precioso tempo, que antecede 
o Natal. Deixemos que a luz de 
Deus entre em nossa vida, para 
torná-la mais bonita e luminosa. A 
exemplo de Maria, Nossa Senhora 
do Advento e da esperança, 
digamos nosso SIM ao Senhor.

Tenham todos um Santo 
Advento, um Feliz Natal e um 
Ano Novo de muita paz, saúde e 
amor.
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

DEZEMBRO
1 e 2 Bazar do Bem (Local: Sala dos Cumprimentos)
1 sab Catequese – Confraternização (Local: Salão Paroquial)
2 dom Primeiro Domingo do Advento –  Ano C
2 dom Catequese – Encerramento das atividades do 2º semestre 8h30
2 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h
3 seg Novena de Natal na igreja – Início 19h30
4 e 5 Terceira Idade –  Feira Beneficente (Local: Salão Paroquial) 9 às 19h

4 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
4 ter MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Con-

fraternização
20h30

5 qua Dia da Recoleção Agostiniana – Missa e Confraternização 20h
6 qui Terceira Idade – Confraternização / Encerramento das atividades 

(Local: Salão Paroquial)
15h

6 qui Equipe de Eventos - Reunião 20h
7 sex Apostolado da Oração  – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento 8h
8 sab Solenidade da Imaculada Conceição
8 sab MANHÃ DE ESPIRITUALIDADE DO ADVENTO 8 às 12h
8 e 9 Dia de oferta de alimentos nas missas
12 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
13 qui Novena de Natal – Encerramento. Ato penitencial e bênção das 

imagens do Menino Jesus. Confraternização Paroquial 
19h30

14 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 
15 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
15 sab MISSA DOMINICAL E BÊNÇÃO AOS ENFERMOS 15h30
16 dom 3º Domingo do Advento – Coleta para a Evangelização
16 dom BATISMO – CELEBRAÇÃO 16h
17 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h15
18 ter Legião de Maria – Reunião do Comitium 14h30
22 sab Missa dominical e bênção das rosas 15h30
24 seg Missa da Vigília de Natal  20h
25 ter Natal do Senhor – Missas 10h, 

11h30, 
18h e 20h

28 sex MISSA PELAS VOCAÇÕES 20h
30 dom Sagrada Família
27 ter Legião de Maria – Reunião do Comitium Magnificat 14h30
31 seg Missa de ação de graças pelo encerramento do ano 20h
01/jan seg Santa Maria, Mãe de Deus 10h, 

11h30, 
18h e 20h

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

CÉU AGOSTINIANO – Neste mês de dezembro, nos inícios do ano litúrgico, a começar pelo Advento, o 
Céu Agostiniano tem como representante, no dia 12: - Beato Santiago de Viterbo - Itália, onde nasceu, aí 
por 1255. Foi bispo de Benevento e de Nápoles, onde morreu, em 1307 ou 1308. Em 1911, foi beatificado 
por São Pio X.    

DIA DA RECOLEÇÃO – Na data de 5 deste mês, nossa Ordem, no mundo inteiro, comemora o Dia 
da Recoleção Agostiniana, comemoração esta que vem de muito longe. Remonta àqueles idos do século 
dezesseis, quando em 5 de dezembro de 1588, no Congresso da Ordem Agostiniana, em Toledo, Espanha, 
surgiu a Congregação dos Agostinianos Recoletos, desejosos de uma vida mais dedicada à oração. Tornou-
se Ordem autônoma pelo Breve do Papa Pio X, de 19 de setembro de 1912. Parabéns!

Fundador: Frei Eufemiano Prieto Pascual, O.A.R. (1999)
Coordenador Editorial: Frei Graciano González Rodríguez, O.A.R.
Projeto Gráfico: João Paulo Vergueiro
Equipe Editorial: Antônio Pereira, Fernanda Nery e Waldir Medeiros
Endereço: Rua Domingos de Moraes, 2387 – Vila Mariana – CEP 04035-000 – São Paulo – SP
Fone: (11) 5579-3638 – FAX: (11) 5571-2438 – E-mail: jornalparoquiaviva@gmail.com
Impressão: GRAFTIPO Ltda (11) 5581-6933 – Tiragem: 1.000 exemplares

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

CANTINHO DA CATEQUESE
A CATEQUESE PAROQUIAL ESTA EM FESTA!

Equipe de Catequistas

Estamos em festa! É muito 
grande a nossa alegria 

porque 47 crianças receberam 
a Primeira Eucaristia, no dia 
25 de novembro aqui em nossa 
paróquia! Quantos preparativos 
para este dia: batismo, confissão, 
retiro... Quanta ansiedade e 
quanta expectativa, tanto da parte 
das crianças como dos pais e de 
nós, catequistas! Enfim, o grande 
momento chegou e elas, com muita 
emoção, experimentaram, pela 
primeira vez, Jesus na comunhão. 
Esperamos que, a partir deste dia 
solene, elas sempre participem 
de cada Eucaristia como se fosse 
a primeira e guardem em seus 
corações as boas lembranças 
deste encontro com Jesus!

Reforçamos nosso convite 
para que estas crianças continuem 

fazendo parte da nossa turma, na 
Perseverança! Nós as estaremos 
esperando no próximo ano. 
Venham! Temos certeza que vão 
gostar muito!

Fazemos um convite também 
para todas as famílias que tenham 
criança em casa, para que as 
inscrevam 
n a 
Catequese 
Paroquial, 
no próximo 
a n o . 
Lembrem-
se de que 
todos nós 
s o m o s 

missionários de Jesus e somos 
responsáveis pela boa educação 
cristã de nossas crianças e jovens, 
dando a elas a oportunidade de 
conhecer o amor do Senhor. Que 
tal assumirmos este compromisso? 

Desejamos a todos um Feliz 
Natal! Até 2019!


