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CANTINHO DA CATEQUESE

FAZER PARTE DA TURMA DA CATEQUESE É MUITO BOM!

O

lá crianças!
Olá papais e mamães!
Já estamos nos preparando
para o retorno das atividades da
catequese, no dia 10 de fevereiro.
Esperamos por vocês, crianças.
Venham e convidem seus amigos
do condomínio e da escola para
virem também!
Queremos
que
todos
participem de nossos encontros
e conheçam Jesus e seu amor
sincero por todos nós.
Algumas
informações
importantes sobre a Catequese
Paroquial:
A
Catequese
Paroquial
abrange a Pré Catequese,
Primeira Eucaristia, Perseverança
e também Catequese de Adultos.
• As crianças, a partir de 5 anos
de idade, poderão participar da
turma da Pré-Catequese.
• O tempo de preparação para
a Primeira Eucaristia, segundo

normas da Arquidiocese, é de dois
anos.
• Para a inscrição no 1º ano da
catequese a criança deverá estar,
necessariamente, alfabetizada e
cursando o 3º ano na escola.
• As crianças, que já receberam
a
Eucaristia,
passam a fazer
parte das turmas
de Perseverança.
• Aos adultos,
que ainda não
receberam
os
sacramentos
do
Batismo,
Eucaristia,
Crisma
ou
Matrimônio
oferecemos
a
oportunidade
de participarem
dos encontros
de
Catequese
para Adultos, às

Equipe de Catequistas

terças-feiras, às 19h30.
Deixamos aqui nosso carinho
a todas vocês, esperando que
tenham um ano novo de muita paz
e harmonia em família!
Recebam um grande beijo de
cada um de nós.

JORNADA MUNDIAL DA JUVENTUDE
No domingo, 13 de janeiro, na missa das
11h30, quatro jovens que irão participar
da JMJ no Panamá receberam a bênção
de frei Danilo Janegitz, OAR. A nossa
paróquia estará muito bem representada!
Rezemos por eles e por todos os jovens
que terão esta oportunidade de se
encontrar com nosso Papa Francisco.
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PÉTALAS SOLTAS

Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

ÁGUA E LUZ

D

ois
elementos
indispensáveis para a
vida: água e luz. Jesus
entra nas águas do Rio Jordão
para ser batizado por João.
Necessitava do batismo? Não.
Mas ele, humildemente, quis
mostrar a sua humanidade e,
então, dar início à sua missão
recebida do Pai. Das águas do

Jordão surge aquele que será
a luz do mundo! “Este é meu
filho amado e a ele deveis
escutar” (Mt 3,17).
Começa então a mostrar seu
poder e amor, ouvindo o pedido
de Maria, que intercedeu
pela família. A presença de
Jesus e Maria no ambiente
familiar deve ser constante e,

SERVIÇO DE ESCUTA
Serviço de Escuta: O que é? criado nosso Serviço de
Escuta, que conta com
É um serviço que surgiu um grupo de voluntários
diante da demanda de devidamente capacitados e
pessoas, que procuravam dispostos a ouvir as pessoas,
as paróquias para falarem que queiram falar sobre
e para serem ouvidas. seus problemas, conflitos
Vivemos hoje em uma pessoais ou momentos
sociedade onde a tecnologia difíceis pelos quais estejam
e as redes sociais criaram passando. É um serviço cujo
uma nova modalidade de objetivo é acolher a todos
comunicação, na qual a que nos procurem e ouvir
troca de informações é sem críticas, num ambiente
acolhedor e de total sigilo.
instantânea e ilimitada.
Estamos
atendendo
Mas nada substitui o
contato pessoal, o olho de segunda a sexta, nos
no olho e a comunicação períodos da manhã, tarde e
interpessoal. Foi para suprir noite.
essa necessidade que foi

na família, devemos viver o
nosso batismo. Sair das águas
do batismo e assumirmos nossa
missão de sermos luz uns para
os outros.
Como pessoas, tentaremos
viver este ano com dignidade,
retidão, como construtores
do bem. Como cristãos,
tentaremos seguir os caminhos
de Jesus e cumprir os seus
sábios ensinamentos. Sejamos
comprometidos com nossa
família e nossa paróquia.
Depositemos todos os nossos
desejos, planos e trabalhos aos
pés de Nossa Senhora da Saúde,
para que ela nos acompanhe
e nos abençoe durante todo o
presente ano.
Recebam meu abraço,
Frei Benjamin
Vera Lúcia Borges
Coordenadora do Serviço de Escuta
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

OS REIS MAGOS

E

sta
festa,
t a m b é m
c h a m a d a
popularmente
dia de Reis, é
celebrada
na
Igreja desde a antiguidade. Santo
Agostinho dedicou a esta data um
carinho especial como o indicam
os diversos sermões pregados na
catedral de Hipona. Escolhemos
dois trechos do S. 201 e S.202
para ilustrar o nosso Jornal Par.
Viva do mês de janeiro e fevereiro.
“Dias atrás celebrávamos a
data em que o Senhor nasceu dos
judeus; hoje celebramos aquela

em que foi adorado pelos gentios.
A salvação vem, em efeito,
dos judeus, mas esta salvação
chega até os confins da terra,
pois naquele dia o adoraram os
pastores de Judá e hoje os magos
de Oriente. Aos pastores foram
os anjos que o anunciaram, aos
magos, uma estrela. Uns e outros
receberam o anuncio do céu e
assim adoraram na terra ao Rei
do céu para que fosse realidade a
glória a Deus nas alturas e a paz na
terra aos homens de boa vontade.
Toda a Igreja, que cresceu
entre os gentios, aceitou celebrar
com devoção especial este dia,

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

pois os magos foram as primícias
destas nações. Os pastores eram
israelitas; os magos, estrangeiros;
aqueles vieram de perto; estes,
de longe; mas uns e outros se
firmaram na pedra angular, como
escreve o Apóstolo: - Assim ele
veio, e anunciou paz a vós, que
estáveis longe, e paz aos que
estavam perto. Ele é certamente
nossa paz, de ambos os povos
fez um só, a fim de criar em si
mesmo um só homem novo,
estabelecendo a paz e reconciliar
a ambos com Deus em um só
corpo.- (Ef. 2, 11 ss)”

TERCEIRA IDADE: APRIMORAMENTO DE SUAS ATIVIDADES PARA 2019
Irina Vassilieff Henriques

A

festa
de
encerramento
das atividades da Terceira
Idade, no último 6 de dezembro,
registrando o quão produtivos
foram os seus cursos pelo ano
terminado,
preconizam
não
somente a alta qualidade dos
cursos que serão mantidos como o
seu contínuo desenvolvimento em
prol de um aprimoramento que se

avizinha dos cursos e palestras,
que serão ministrados dentro do
mais alto nível de aproveitamento,
em 2019.
O dinamismo que será
proporcionado à Paróquia, pelos
cursos, bastante contribuirá para
a participação efetiva dos 600
alunos com sua presença diária,
em suas diversas atividades.

A participação efetiva dos
alunos leva-los-á também a
participar das atividades religiosas
de nossa Paróquia, ensejando
desta forma a total integração
“curso e evangelização”.
Nos veremos dia 4 de fevereiro.
Até lá.

AÇÃO DE GRACAS DO PROJETO EDUCATIVO N.S. DA SAÚDE

À

s 19 horas do dia 29 de
novembro p/p, no Salão
paroquial, Frei Adilson Miranda
presidiu à celebração Eucarística
em Ação de Graças pelo
encerramento do ano letivo do
Projeto Educativo N.S. da Saúde.
Fruto de uma Campanha
da Fraternidade da CNBB
– Conferência Nacional dos
Bispos do Brasil, essa iniciativa
do já falecido Frei Eufemiano
Prieto completou duas décadas,
em nossa Paróquia, oferecendo
oportunidade de alfabetização
para adultos e idosos.

A coordenadora e
mestra, Junko Mizuno
Kanemaru,
demais
professores e alunos,
com seus familiares e
amigos participaram
emocionados
da
Missa, que anualmente coroa
meses de muita dedicação e
sacrifícios, nos quais o corpo
discente durante a aprendizagem
vê tornando-se realidade seus
sonhos de um futuro melhor.
Durante a homilia, Frei
Adilson incentivou os presentes,
elogiou sua perseverança, sua

Fabianne Nunes

frequência maciça em ambos os
períodos - vespertino e noturno - e
destacou a necessidade de sempre
glorificarmos a Deus nas dores e
nas vitórias alcançadas.
Encerrada a Eucaristia, houve
uma animada confraternização
com partilha de saborosos
quitutes.
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O BATISMO DE JESUS

S

abemos que esta mensagem
chegará após o Natal, mas
ficará registrado o nosso pedido,
para não esquecer do que ouviram
na palestra de Preparação e o que
vocês leram e prometeram, no
dia da Celebração do Batismo.
Coloquem em prática tudo o que
ouviram e prometeram. Que a
Luz da vela, acendida no Círio

Pascal, no dia do Batismo, nunca
se apague. Continuem com a
evangelização no lar, no trabalho
e na família de vocês. E tenham
certeza de que Deus estará sempre
abençoando-os em todos os
momentos de suas vidas.
Quando
Jesus
deixou-se
batizar, nas águas do rio Jordão por
João Batista, Ele quis mostrar ao

Pastoral do Batismo

mundo o significado do Batismo
para nós cristãos e que através
do Batismo somos ungidos para
seguirmos a missão libertadora,
no mundo, e promover mais
os valores espirituais em nossa
vida, e para que possamos ser
testemunhas do Evangelho do
Cristo Nosso Senhor.
Feliz Ano Novo!

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE DEZEMBRO
•

Arthur Oliveira Silveira e Silva
• Artur Afonso Coelho Spínola
• Antonella Menegati Serrano
• Bernardo Augusto Marques
• Carlos Eduardo de JesusTavares
• Enzo Testa Mingozzi Zalafe
• Elisa Testa Mingozzi Zalafe
• Eloá Vitoria Moreira de Jesus
• Giovanni Freire Nascimento
• Heitor Cordeiro da Costa
• Isabela Domingues Abrantes
• Isabella Graça Bazzan

•

Julia Oliveira Silveira e Silva
• Liz Barcza Hosoume
• Lorena Yohanna dos Santos
• Luana Menegatti Serrano
• Matheus Ionescu Fragnan
• Maria Fernanda Balizardo G. Ferreira
• Rafael Borgo Perazzio
• Raíssa Menegatti Serrano
• Sophia Alencar Ramos
• Theodoro Borges Ribeiro Ervalho da
Rosa
• Yuri Menegatti Serrano

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 16 de dezembro 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 janeiro: preparação dia 26, batismo dia 27. Em fevereiro: preparação dia 23, batismo dia 24.
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MARIA É CELEBRADA NO PRIMEIRO DIA DO ANO JUNTAMENTE COM A PAZ
Waldir Celestino

E

estamos em 2019.
Na primeira missa do
ano honramos a Maria e ao Dia
Mundial da Paz.
Frei Adilson, Frei José Antônio,
Frei Danilo, Frei Ramón e Frei
José Lourenço, que presidiram
às celebrações, em cada horário,
puderam engrandecer o nome de
Nossa Senhora e o amor de Deus
para conosco.
A grandeza do ser humano em
relação a Deus está em abrir o
coração. O perdão é essencial ao
amor e nós precisamos do perdão
de Deus frequentemente. Shalom é
o resumo de todos os dons. Deus
nos dá Maria como Mãe e Ela nos
leva ao Pai. Que possamos ser
crianças (de Deus) todos os dias
para vivermos a Paz.
Neste dia consagrado a Santa
Maria, Mãe de Deus, estamos

defendendo a divindade de Jesus,
pois hoje a Liturgia nos convida a
nos maravilharmos com as coisas,
e a mais maravilhosa foi aquela
que aconteceu em Belém!
Maria, mãe de Deus Humanado,
foi o sacrário, ao abrigar o Filho
de Deus Pai em seu ventre. Isso
significa a maternidade divina da
obra e graça de Deus – Theotokos.
O título de Mãe de Deus, Maria
portadora de Deus humano,
escolheu a proposta divina e
colabora com Deus Pai Criador.
Formemos parte do corpo místico
de Cristo, Maria é a Mãe da Igreja.
Aproveitemos pra inspirarmos
o Ano Novo e expirar tudo o que
foi negativo e ruim no ano findo.
Que se faça brilhar o rosto de
Deus em nós e que haja unidade e
respeito de cada um para consigo
mesmo. Feliz 2019!

DA NOVENA AO NATAL DO MENINO JESUS
Antônio Pereira

N

ossa Paróquia reuniu-se por
nove noites, de 03 a 13 de
dezembro, às 19h30, para honrar
à Virgem Maria, com a Novena de
Natal. Nada mais justo relembrar
etapas do grande Mistério da
Encarnação de Cristo.
Com leituras, rezas e cantos,
juntamente com a piedade dos
paroquianos e amigos de Nossa
Senhora da Saúde, estiveram
presentes, um em cada noite, nove
episódios do grande mistério:
Anunciação do Anjo a Maria,
a Visitação de Maria a Isabel,
Nascimento de Jesus, os Pastores
adoram o Menino Jesus, os Reis
Magos chegam do Oriente para
adorar Jesus, Fuga para o Egito,
Morte dos Santos Inocentes, a
Sagrada Família: Santuário da

vida, e João Batista, precursor de
Jesus. Assim prepararam-se todos
para o encerramento, também com
o Ato Penitencial, para a grande
Noite do Nascimento do Filho de
Deus e de Maria, o Menino Jesus,
quando se deu o grande
abraço entre o Divino e o
humano, já formalizado
desde a Encarnação do
Verbo Divino, pelo sempre
louvado “Sim” da Virgem
Maria.
A Missa da Vigília,
de 24 para 25, teve como
dirigente o Pároco, Frei
Adílson Miranda, que
relembrou à multidão
dos fiéis a grandiosidade
e importância do Natal
de Jesus Cristo, Deus,

fazendo-se também Homem,
simplesmente por amor e
misericórdia, tornando-nos seus
irmãos e, através d’Ele, também
filhos de Deus e herdeiros do céu.
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DIZIMISTAS DE JANEIRO
01
02
03
03
04
04
13
13
14
15
15
17
17
18
18

Marli Tortul Pegorara
Clara Helen Oliveira Bezerra
Maria de Fátima T. Abatepietro
Wilma Tacitano
Climério Pereira Nascimento Júnior
Junko Murakawa
Leonor Salamani
Gylce Maria Ribeiro Campos
Roseli Maria Saccardo
Luiz Carlos Moutinho
José Dardes Negrão
Roseli Bravo
Erich Loewenbach
Carlos Roberto Fraga Vieira
Ivan Labella Domingues

18
19
19
20
20
21
22
23
25
25
26
26
26
28

Sueli Reginato
Roberta Queiroz Graumam
Dirce Terence
Maria Luciene da Silva Cândido
Cirlene Camilo Roquini Tanaka
Mauro Reginato
Marly Yamamoto Maciel
Maria Cristina Panosso Macedo
José Eduardo Rodrigues
Dione da Conceição Campos
Marcelo Alves de Matos
Beatriz Passeto de Oliveira Pinto
Glayde Romano Crivelaro
Rosana Aparecida Barbosa Domiciano

DIZIMISTAS DE FEVEREIRO
01
01
02
03
05
06
06
07
08
09
13
14
15
16
18
18

Nildete Nascimento Sandes
Zenaide Abraham Pinto
Izabel Kazuko Aoshima
Adriano Fernandes da Silva
Odete Lopes de Oliveira
Aparecida Antunes Ayres
Fabianne da Silva Telles Nunes
Edith Conceição da Cruz
Itsuko Hida – Aurora
Inês Rosa Ribeiro
Mário Tacacima
Ridalva Tenório da Silva Taplete
Joaquim Ferraz Filho
Mariangela L. Carro
Joana Patrezze
Maria Aparecida Dias M. César

18
18
19
20
21
22
22
22
22
23
23
25
25
27
28

Francisco dos Santos Batista
Aldemir Reis
Sônia Maria de Fátima Carvalho
Martha Ferreira
Inez Maria Felippi Pecoraro
Daniele Pavan Bega
Sachiko Ihida
Sadako Ihida
Maria Denise Goulart Teixeira
José Carlos Giaretta
Silvana Maria Sanvito
Nina Rosa de Paula Arbex
Neyza App. F. Costa Pinto
Mauro Cunha Fatureto
Alcides Benício de Oliveira

A todos os colegas dizimistas, que celebraram nos dois primeiros meses do ano, janeiro
e fevereiro, os nossos parabéns e votos de felicidade. Temos a certeza que estaremos juntos
por mais um ano!
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA
JANEIRO
1
4
8
12
12 e 13
15
16

ter
sex
ter
sab
ter
qua

Santa Maria, Mãe de Deus
Apostolado da Oração – Missa e Adoração ao SSmo. Sacramento
Tive fome e me deste... – Reunião
Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de janeiro e fevereiro
Dia de oferta de alimentos nas missas
MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS
Distribuição de cestas básicas às famílias

18

sex

Viúvos e Pessoas Sós – Encontro

18

sex

Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar

20
22
26
27
28

dom
ter
sab
dom
seg

Catequese – Início das inscrições
Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas
Batismo – Preparação
BATISMO – CELEBRAÇÃO
Missa pelas Vocações

8h
19h30
17h
15h30
14 às 17h
9h30

15h30
15 às 17h
16h
20h

FEVEREIRO
1

sex

2
3
4
5
9 e 10
10
11
12
13
13
15

sab
dom
seg
ter

17
22
22
22
23
24
25
27
27 e 28
28

sab
sex
sex
sex
sab
dom
seg
qua

dom
seg
ter
qua
qua
sex

qui

Apostolado da Oração – Missa, Adoração ao SSmo. Sacramento e
Reunião
Apresentação do Senhor
São Brás
Terceira Idade – Início das atividades
MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião
Dia de oferta de alimentos nas missas
Catequese – Início das atividades
N. Sra. de Lourdes – Dia Mundial do Enfermo
Tive fome e me deste... – Reunião
Distribuição de cestas básicas às famílias
Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio
MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE E BÊNÇÃO AOS ENFERMOS
Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de março
Viúvos e Pessoas Sós – Encontro
Missa em honra a S. Rita (Agostiniana) – Bênção das rosas
Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar
Batismo – Preparação
BATISMO – CELEBRAÇÃO
Pastoral da Escuta – Reunião
Movimento de S. Mônica – Missa em honra a S. Mônica
Feira da Pechincha
Missa pelas Vocações

8h

19h30
8h30
19h30
14 às 17h
20h
15h30
17h
9h30
15h30
15 às 17h
16h
18h20
20h
20h

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA
CÉU AGOSTINIANO – Nesta edição de janeiro e fevereiro, o Céu Agostiniano começa com a proteção de
nossos santos e beatos: Janeiro – Dia 3 – São Fulgêncio, bispo de Ruspe; - 22 – Beata Maria de Benigánim,
religiosa. Fevereiro – Dia 3 – Beato Estêvão Belesini, presbítero; 13 – Beata Cristina de Spoleto, terciária
secular; 16 – Beato Simão de Cássia, presbítero.
PSICOLOGIA - Nossa Paróquia conta agora com atendimento PSICOLÓGICO em até 20 sessões gratuitas,
ou a preço simbólico, para pessoas carentes. A triagem será feita pessoalmente, às segundas-feiras, das 14
horas às 16h30, na Rua Santa Cruz, 96 (rua lateral da Paróquia Nossa Senhora da Saúde).
TRANSMISSÃO DA FAIXA PRESIDENCIAL – Na tarde de 1º
de janeiro de 2019, o ex-Presidente, Sr. Michel Temer, transmitiu a
Faixa Presidencial para o novo Presidente da República Federativa
do Brasil, Sr. Jair Messias Bolsonaro, desejando-lhe sucesso e o
desenvolvimento do Brasil, nos próximos quatro anos, à frente do
governo brasileiro. De fato, a grande perspectiva de toda aquela
multidão, na Praça dos Três Poderes, em Brasília-DF, e a maior
parte de toda a população brasileira, por este Brasil afora, não
tinha em mente outra perspectiva além desta de um ótimo governo
e do desenvolvimento do Brasil, em todas as direções, como fora
prometido, em campanha. E assim todos esperamos. Viva o Brasil!

SANTO AGOSTINHO FALA AO POVO
O homem se faz réu do pecado no mesmo momento em que se decide a cometê-lo. Pouco vale não
realizá-lo apenas por temor ao castigo. Epist. 145,4.
A verdadeira honra do homem é ser imagem e semelhança de Deus. Portanto, quanto menos ama seu
lado humano, mais se aproximará de Deus de quem é imagem. De Trin. 12, 11, 16.
Quando não preferimos a perfeição, escolhemos a imperfeição. Cpm; çot; èt; 2, 104, 239.
Caminha na humildade se queres chegar à eternidade. Cristo, enquanto Deus, é teu destino. Cristo,
enquanto homem, é teu caminho. Vai a ele, mas por ele. Serm. 123, 3, 3.
Qualquer espécie de vício produz más obras. Porém, a soberba perscruta até as obras boas para fazê-las
más. Regra.
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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