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Fomos con-
vidados à 

vida pela exclu-
siva misericór-
dia de Deus. E 
no decorrer da 
existência re-
cebemos ainda 

tantos outros convites; uns para 
a realização pessoal, outros para 
o desenvolvimento de nossas ha-
bilidades em vista da transforma-
ção deste mundo, torná-lo mais 
saudável e humano. É uma tarefa 
longa, diria sem fim.

No decorrer dos anos, preci-
samos alimentar essa tendência 
ao crescimento e ao progresso. 
Há uma necessidade de ser como 
a figueira do Evangelho, dar fi-
gos, porque essa é a razão da sua 
existência. Senão mereceria ser 
arrancada, porque pelos frutos se 
conhece a árvore, segundo o cri-
tério evangélico. Não podemos 
nos contentar apenas em oferecer 
sombra e abrigo aos pássaros. Tal 
como no mundo vegetal, também 
trazemos um propósito a esta 
vida; devemos oferecer os nossos 
frutos abundantemente.

Precisamos alimentar esse 
propósito pessoal, único, respon-
dendo aos convites sucessivos de 
renovação pessoal, descobertas 
íntimas, apelos ao amadureci-
mento humano e espiritual. Essa é 
a razão dos convites à conversão 

no tempo quaresmal, convite ao 
renascimento pascal, convite ao 
encorajamento para a missão dis-
cipular no Pentecostes, a vivência 
comunitária nas festas paroquiais, 
na recepção dos sacramentos, o 
encontro semanal de irmãos na 
missa dominical, encontros de 
confraternização nas festas juni-
nas, festa da Padroeira, eventos 
outros paroquiais, etc.

Jesus nos acena com a espe-
rança quan-
do contradiz 
a sensatez do 
agricultor, que 
deseja arran-
car a árvore 
infrutífera. Ele 
oferece ainda 
um tempo para 
escavar ao re-
dor, adubar e 
alimentar suas 
raízes... ainda é 
tempo de florir! 
Trata-se das ra-
ízes do coração, 
que devem ser 
curadas, nutri-
das, cuidadas 
com amor. Não 
basta a aparên-
cia superficial. 
É necessário 
dar frutos ainda 
neste mundo, 
pois a plenitude 

da vida humana vai na direção de 
Deus e do irmão, no movimento 
absoluto de sair de si mesmo.

Não desperdicemos os convi-
tes! Eles são provenientes de um 
Pai, que nos ama incondicional-
mente e que age no silêncio res-
peitoso, para que cada uma de 
suas criaturas acrescente seu pre-
cioso dom em vista do projeto de 
libertação humana, de fraternida-
de e felicidade sem fim.

MENSAGEM DO PÁROCO
SOMOS CONVIDADOS Frei Adilson Miranda, OAR

 

SÁBADO (13 de ABRIL) 
9 “ESPIRITUALIDADE DA QUARESMA” – no Salão, das 9 às 11h 

 

DOMINGO DE RAMOS (14 de ABRIL)  
9 COLETA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE (nas missas) 
9 MISSAS– 7h30, 9h30, 11h30, 18h e 20h 
9 BÊNÇÃO DOS RAMOS E PROCISSÃO – 9h30 (trazer ramos) 

 

SEGUNDA-FEIRA SANTA (15 de ABRIL) 
9 MISSAS – 7h e 20h 
9 VIA SACRA – 16h 
9 CONFISSÕES – 19 às 20h 

 

TERÇA-FEIRA SANTA (16 de ABRIL) 
9 MISSA – 7h 
9 VIA SACRA – 16h 
9 CELEBRAÇÃO PENITENCIAL – 20h 

 

QUARTA-FEIRA SANTA (17 de ABRIL)  
9 MISSAS – 7h e 20h 
9 VIA SACRA – 16h 

 

QUINTA-FEIRA SANTA (18 de ABRIL) 
9 ORAÇÃO SOLENE DA MANHÃ – 9h 
9 CONFISSÕES – 18 às 19h30 
9 MISSA DA SANTA CEIA – 20h 
9 ADORAÇÃO AO SSMO. SACRAMENTO – das 22 às 23h 

 

SEXTA-FEIRA SANTA (19 de ABRIL) 
9 ADORAÇÃO AO SSMO. SACRAMENTO – das 8 às 15h 
9 ORAÇÃO SOLENE DA MANHÃ – 9h 
9 CONFISSÕES – 10 às 11h30 
9 CELEBRAÇÃO DA PAIXÃO E MORTE DE JESUS – 15h 
9 VIA SACRA (Paraliturgia organizada pelo Grupo de Jovens) – 19h  

 

 SÁBADO SANTO (20 de ABRIL) 
9 ORAÇÃO SOLENE DA MANHÃ – 9h 
9 CELEBRAÇÃO SOLENE DA VIGÍLIA PASCAL (trazer vela) – 20h  

 

DOMINGO DE PÁSCOA (21 de ABRIL) 
9 MISSAS PASCAIS – 7h30, 10h, 11h30, 18h e 20h 

 

DOMINGO DA MISERICÓRDIA (28 de ABRIL) 
9 MISSA DA MISERICÓRDIA – 11h30 
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OLÁ CRIANÇAS! Já come-
çamos nossas atividades em 

fevereiro! Mas, você já faz parte 
da nossa turma? Esperamos que 
sim! Se ainda não, temos uma boa 
notícia: ainda estamos recebendo 
inscrições para a Catequese Paro-
quial, desde o Pré até a Perseve-
rança, até a Páscoa! Receberemos 
todos com muita alegria! Nossas 
portas estão abertas para aqueles 
que quiserem 
participar de 
nossas ativida-
des! 

Pois bem... 
E agora, que 
tal aprender-
mos mais um 
pouquinho so-
bre a Páscoa 
que nós, cris-
tãos, celebra-
remos no dia 
21 de abril? 
Nesta data co-
memoramos a 
vitória de Jesus 
sobre o pecado 
e a morte, isto 
é, a Sua RES-
SURREIÇÃO. 
Muitos são os 

símbolos da Páscoa. Eis alguns: 
o CÍRIO PASCAL, a grande vela 
que representa a luz de Cristo, 
que numa ocasião disse: Eu sou a 
luz do mundo!; a ÁGUA que sim-
boliza purificação, renovação; a 
ALELUIA, palavra hebraica que 
significa louvem o Senhor com 
alegria; o TÚMULO VAZIO, nos 
lembrando que Cristo venceu a 
morte ao ressuscitar dos mortos.

Há outros símbolos, nume-
rados de 1 a 7, que agora você é 
quem vai ter que dizer o seu signi-
ficado, colocando o número cor-
respondente nos parênteses:

Esperamos, crianças, que to-
das tenham uma FELIZ e SANTA 
PÁSCOA!

Um beijo carinhoso de toda a 
equipe de catequistas a cada uma 
de vocês.

A nova organização dos 
Professores Voluntários da 

Igreja oferece às crianças da 
5a série ou com idades entre 9 
a 12 anos, espaço de bem estar  
em criatividades educacionais 
e convívio; consolidação das 
responsabilidades sociais , 
culturais e ambientais. Não 
somente à vida escolar como 
também ao cotidiano afetivo e 

familiar.
Queremos auxiliar as crianças 

e adolescentes com a certeza de 
que ao ajudarmos na capacidade 
de ler, escrever, entender e a 
gostar dos estudos com afeto, 
os tornaremos felizes, aptos 
e sensíveis a serem cidadãos 
críticos e éticos futuramente.

É a mesma preocupação do 
nosso Papa Francisco, para que 

as crianças sejam envolvidos 
com afeto nas necessidades e 
dificuldades que mais procuram.

Assim, com certeza 
conseguiremos resgatar e 
conquistar também os valores 
perdidos.

O objetivo desta ação, além 
de ser cultural, educacional, 
pedagógico é Evangelizador.

É o nosso profundo desejo.

PROJETO REFORÇO ESCOLAR - JESUS MENINO Professores Voluntários

CANTINHO DA CATEQUESE
VIVER A PÁSCOA E CONHECER SEUS SÍMBOLOS Equipe de Catequistas
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A Quaresma 
é o tempo 

l i t ú r g i c o 
especial em 
que somos 
convidados a 
refletir acerca 
da nossa 

experiência cristã. Quaresma é 
tempo de mudança, de maior 
comprometimento, de fidelidade 
a Deus e de serviço generoso aos 
irmãos. A conversão é a primeira 
atitude que cada cristão deve 
assumir neste tempo de mudança 
de vida. Nosso encontro neste 
tempo será com Deus, na pessoa 
do Cristo, que sofre, morre e 
ressuscita.

Santo Agostinho nos apresenta 
a Quaresma com estas palavras: 
Chegou o tempo solene de 
exortar-vos no Senhor para que 
os dediqueis com fervor mais 
intenso e alegre ao jejum, à 
oração e à esmola (S. 208,1).

São estas três atitudes cristãs: 
jejum, esmola e oração, que o 

nosso Santo vai recomendar 
insistentemente nas pregações a 
seus fiéis de Hipona:

... Assim, durante estes dias 
jejuai com maior frequência, e 
vivendo com frugalidade reparti 
com generosidade o alimento aos 
mais necessitados. (S.209,3).

Nossa oração, ajudada com as 
asas do jejum e da esmola, voa 
e chega mais rápido ao céu. (S. 
206,3)

Santo Agostinho nos 
recomenda a leitura da Sagrada 
Escritura neste tempo especial: 
Que a Palavra de Deus alimente 
o coração de 
quem debilita seu 
corpo com o jejum 
(S.205,1)

 No Tratado A 
utilidade do jejum, 
Santo Agostinho 
ensina que, com o 
jejum, o espírito 
domina e governa 
a carne. Assim 
escreve: Certamente 

é um suplício que me inflijo, mas 
para que Ele me perdoe; castigo-
me por mim mesmo para que 
Ele me ajude, para que eu seja 
agradável aos seus olhos, e para 
alcançar o agrado da sua doçura. 
Não vou consentir que a minha 
carne oprima a minha alma (Ut. 
Jejum, III, 3). 

 Finalmente nos recorda qual 
deve ser a finalidade dos nossos 
jejuns: Antes de tudo, lembrai-vos 
dos pobres, pois desta maneira 
depositais no tesouro celeste 
aquilo de que vos privais sendo 
mais sóbrios. (S.210,12).

SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
QUARESMA

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

01   Izabel Teixeira Tashiro
01   Concetta Lannaccaro
01   Júlio César Cassiano Ribeiro
04   Maria Eretuza Araújo M. Cosella
04   Valentina Pinto da Silva Valente
10   Maria Joana de Jesus Santos
10   José Mário S. Santos
10   Judith Yuriko Hirata
10   Vera Lúcia David Pagan Bega
11   Therezinha de Carvalho
14   Maria Dias Coelho Meireles
14   Luiza Venezzio B. Prado
16   Acácio Cardoso de Souza

17   Francisco Carlos Lang Júnior
18   Rosa Tomomi Kajikawa
19   Geane dos Santos Machado
19   Maria Joana da Cruz
20   Tsuneharu Fujita
20   Maria do Carmo Oliveira
20   Walter Coutinho Júnior
26   Diamantina Conceição B. Correia
27   Igor Hypolito Gonçalves
27   Marilene Soubhia 
28   Gilberto José da Costa
30   Rubens Antônio Gasparotto

DIZIMISTAS DE ABRIL

A todos os colegas dizimistas, que celebraram o seu aniversário em abril, mês 
pascal, os nossos parabéns e votos de felicidade. Temos a certeza que estaremos 

juntos por mais um ano!



4 - Paróquia vivA

Parecerá um título estranho este 
que escolhi para o “Paróquia 

Viva”, mas é fruto que surgiu 
de forma espontânea da minha 
mente. Eis algumas considerações 
que faço sobre este título.

Geralmente os jumentos 
são usados como animais de 
carga e, também, às vezes, são 
maltratados pelos seus donos e 
recebem dolorosas chicotadas. 
Às vezes, não recebem suficiente 
alimentação, que eles bem 
mereciam.

Nosso jumentinho, do qual 
falarei, era diferente. Eu o imagino 
bem tratado e cuidado por seu 
dono que sentia por ele um carinho 
e atenção especiais. Não tinha 
carregado peso nas suas costas 
e ninguém tinha montado nele. 
Por isso, o imagino novinho. Ele 
estava amarrado à porta da casa 
de seu dono quando apareceram 
uns homens, o desamarraram e o 
levaram. Se alguém vos pergunta 
por que estão fazendo isso, 
respondam que o Senhor precisa 
dele. O jumentinho não ofereceu 
resistência e se deixou levar. Ele é 
mansinho e humilde.

Os homens levaram-no até 
onde Jesus estava. Eu falei o 
nome de Jesus? Sim! Ele, Jesus, 
escolheu aquele jumentinho para 
entrar na grandiosa e bela cidade 

de Jerusalém. 
As multidões aclamavam 

Jesus. Agitavam seus ramos 
e gritavam: Hosana ao Filho 
de Davi!. Bendito o que vem 
em nome do Senhor. Ninguém 
olhava o jumentinho, mas ele 
não se importava. Ele estava feliz 
e orgulhoso, ao mesmo tempo, 
humilde, por carregar Jesus, o 
Filho de Deus. Ele sentiu que 
estava servindo ao melhor senhor 
que podia imaginar.

Diferentemente dos grandes 
guerreiros e conquistadores, 
Jesus não vem montado num 
imponente cavalo como os 
reis e imperadores. Sorte do 
jumentinho, escolhido por Jesus 
para sua entrada triunfante em 
Jerusalém. Ele sabia que aqueles 
gritos e o agitar dos ramos não 
eram para ele e sim, para Jesus, 
que carregava nas costas com 
muita alegria. Carregar Jesus não 
era um peso e sim uma honra, pois 
era uma carga muito preciosa.

Me parece oportuno observar 
como o animal, jumento, se faz 
presente na vida de Jesus: na 
viagem que Maria grávida e José 
fizeram de Nazaré a Belém; no 
estábulo de animais, onde Jesus 
nasceu; na viagem da família 
desde Belém até o Egito, fugindo 
de Herodes, que queria matar 
Jesus. Podemos dizer que o 
jumento se tornou um animal, que 
serviu ao Senhor com humildade 
e alegria. Esta humildade e 
alegria deveriam estar presentes 
na nossa vida ao servir Jesus, 
como o jumentinho do Domingo 
de Ramos. 

Termino esta simples e 
carinhosa reflexão desejando a 
todos uma santa e feliz Páscoa. 
Levemos Jesus em nosso coração 
e seremos felizes. Este é meu 
desejo.

Abraços,

Frei Benjamin

PÉTALAS SOLTAS
O JUMENTINHO FELIZ

Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA Maria das Graças e equipe da 
Pastoral da Divina Misericórdia

Caríssimos devotos de Jesus 
Misericordioso, queremos 

informá-los de que, a partir deste ano, 
a Missa da Divina Misericórdia que 
é celebrada no Segundo Domingo da 
Páscoa, este ano será no dia 28 de abril, 
às 11h30 e, não mais às 15 horas.

Lembramos que às 11 horas 

rezaremos o Terço da Divina 
Misericórdia. Venham participar.

Também queremos informar que 
nossas reuniões de Oração ocorrem toda 
segunda sexta-feira do mês, a partir das 
18 horas, na Sala dos Cumprimentos.

Uma Santa Páscoa a todos.
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José Renato Carneiro e Carneiro

Realizou-se no dia 12 de 
março, às 20 horas, a Missa 

do Envio, presidida pelo pároco, 
Frei Adilson Miranda.

Esta celebração abençoa e 
envia em missão de evangelizar 
todos os agentes pastorais.

Com esta Missa renova-se o 
compromisso dos 
agentes na vida 
desta paróquia.

O pároco nos 
disse, em sua 
homilia, que 
esta paróquia é 
frequentada por 
mais de 26.000 
pessoas, sendo 
que destas, pouco 
mais de 16.000 
são católicas.

Na Procissão do Ofertório, 
tivemos a apresentação de uma 
vela e de sal, chamando a atenção 
de que o trabalho desenvolvido 
pelos agentes deve ser sal e luz 
para as pessoas que frequentam 
esta paróquia, exatamente como 
nos pediu Jesus. (Mt 5, 13-14).

Para terminar deixo aqui 
uma frase do santo polonês 
Maximiliano Kolbe, que é 
oportuna neste momento:

“Trabalha para aumentar, tanto 
quanto puderes e sempre mais, a 
glória de Deus”.

MISSA DO ENVIO 2019

ABERTURA DA CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019

A abertura da CF deste 
ano, abordando o tema 

“Fraternidade e Políticas 
Públicas” e o lema “Serás libertado 
pelo direito e pela justiça”. (Is 
1,27) foi aberta na paróquia N. S. 
Aparecida do Ipiranga, dia 8 de 
março, na missa concelebrada por 
padres de toda a Região, inclusive 
nosso pároco, Frei Adilson e o 
vigário Fr. Graciano.

O celebrante, padre Pedro Luís, 
responsável pela área social da 
Região Ipiranga, em sua homilia 
proferiu: Estamos vivendo um 
tempo de graça. Mesmo sabendo 
que Deus está conosco todos os 
dias, fazemos na Quaresma um 
caminho de solidão de deserto, 
isso suscita em nós uma nova vida, 
Devemos assim sepultar nossos 
pecados e improbidade. Jejuamos 
tentando respeitar a ausência 
de quem está sempre presente, 
denunciando o que está doente e 
defeituoso em nós. Devemos frear 
a ira. Cuidar dos mais pobres é 

dever de cada cristão. Pecamos 
às vezes por omissão. Devemos 
também romper com todo tipo de 
insujeição.

Depois Pe. Pedro concluiu: 
Esta Campanha procura dar eco 
aos mais pobres, que necessitam 
um pouco mais para a dignidade 
de vida. O objetivo da CF é 
estimular participação à luz da 

Palavra de Deus. – Que Ele nos 
transforme – como Igreja – o 
tempo e o espaço que estamos 
vivendo.

Podemos concluir que 
devemos estar preparados para 
enfrentar os dias mais difíceis 
e escuros. Neles, provamos um 
pouco da Paixão do Senhor, do 
seu abandono na Cruz.

Waldir Medeiros
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O SENTIDO DA PÁSCOA NO BATISMO

Irmãos, estamos no tempo 
quaresmal, e o que significa 

Quaresma? 
Significa o período de quarenta 

dias, que antecedem a maior festa 
do Cristianismo: A Ressurreição 
de Jesus Cristo, comemorado no 
Domingo de Páscoa. A Quaresma 
começa na quarta-feira de Cinzas 
e termina no Domingo de Ramos. 
É o tempo de organizar a vida, 
se aproximar do Senhor, que nos 
espera e quer nos perdoar de todos 
os nossos pecados.

Todos os anos, é muito 
gratificante para nós cristãos, a 

comemoração da Páscoa na Igreja 
Católica, pois nos mostra Jesus 
Cristo o Salvador.

Os cristãos que participam dos 
momentos que fazem parte da 
Páscoa do Senhor como: A missa 
da Santa Ceia, na Quinta-Feira 
Santa, da encenação da morte 
de Cristo na Sexta-Feira Santa, 
do Sábado de Aleluia, quando 
a igreja fica às escuras e os fiéis 
acendem as velas na Luz do Círio 
Pascal e os que acompanham as 
procissões, completando a Via 
Sacra até ao Domingo de Páscoa, 
quando ocorre a Ressurreição do 

Senhor. A maioria sente vários 
tipos de emoções e um gosto de 
querer fazer parte desta Família 
Cristã. É isto, irmãos, que a Igreja 
quer hoje, a sua presença, não só 
no dia do Batismo dos seus filhos 
ou afilhados, mas em todos os 
momentos que fazem parte do 
dia a dia de vocês neste mundo 
em que vivemos. Por isso não 
vamos deixar que aquela Luz que 
foi acessa no Círio Pascal apague 
nos seus lares, queremos que ela 
continue iluminando a sua vida e 
de toda a sua família.

Que Deus ilumine a sua casa!

Pastoral do Batismo

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 abril: preparação dia 27, batismo dia 28.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 24 de março de 2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE MARÇO

• Catarina Bernardo Nunes
• Catharina Emily Alvares Pinto
• Davi Oliveira Carvalheiro
• Enzo Linhares Castro
• Julia de Souza Barrenha
• Nathalie Caroline Alvares Pinto
• Pedro Henrique dos Santos
• Philippe Edward Alvares Pinto
• Sofia Farias Ramos
• Thomas Joseph Signon Castilho
• Vitor Hugo Soares Alves
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

ABRIL
2 ter MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião  19h30
5 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. Sacramento 8h
9 ter Equipe de Eventos – Reunião 20h
9 ter Liturgia – Reunião 20h
10 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
10 qua Terceira Idade – Palestra (Local: Sala 24) 14h30
11 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA 

AGOSTINIANA
20h

SEMANA SANTA – VER PROGRAMAÇÃO COMPLETA NA PÁGINA 1 
DESTA EDIÇÃO

13 sab Espiritualidade da Quaresma (Encontro no Salão Paroquial) 9 às 11h

14 dom DOMINGO DE RAMOS – Bênção dos ramos / Coleta da Solidariedade (Ges-
to Concreto da CF). Procissão às 9h30.

7h30, 9h30, 
11h30, 18h e 
20h

16 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
16 ter Celebração Penitencial Quaresmal – PREPARAÇÃO PARA A PÁSCOA 20h
18 qui Missa da Instituição da Eucaristia / Lava-pés 20h
19 sex Celebração da Paixão do Senhor / Coleta para os Lugares Santos 15h
19 sex Via-Sacra 19h
20 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de maio 17h
20 sab Vigília Pascal 20h
21 dom Domingo de Páscoa                                       7h30, 10h, 

11h30, 18h e 
20h

22 seg Missa em honra a S. Rita – Bênção das rosas 15h30
23 ter Equipe de Eventos – Reunião 20h
23 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
24 e 25 Feira da Pechincha
24 qua Conversão de Santo Agostinho - Missa 20h
25 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – FORMAÇÃO 20h
26 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
26 sex N Sra do Bom Conselho  - Missa 20h
26 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 
27 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
27 sab Movimento de S. Mônica – Missa dominical 15h30
28 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h
28 dom Domingo da Misericórdia – Missa 11h30
28 dom Missa dominical pelas Vocações 20h
28 dom Batismo – Celebração 16h
29 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h20

MAIO – MÊS DE MARIA
3 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. Sacramento 8h
5 dom Romaria da Arquidiocese ao Santuário de N. Sra. APARECIDA – Missa às 

10h
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

CÉU AGOSTINIANO – Neste mês de abril, temos como representantes, em nosso Céu Agostiniano: Dia 
23 – Beata Helena de Údine, agostiniana secular. Foi beatificada, em 1848, por Pio IX;  24 – Festa da 
Conversão de nosso Pai Santo Agostinho, Fundador da Ordem Agostiniana, Bispo e Doutor da Igreja; 
Missa às 20 horas; - dia 26 – Nossa Senhora do Bom Conselho. Missa às 20 horas.

PARABÉNS – No dia 26 do corrente, nosso pároco, Frei Adilson Miranda, recebe nossos parabéns, pela 
passagem de aniversário de sua Ordenação Sacerdotal, que aconteceu nesta mesma igreja. Peçamos a Deus 
e a N. Sra. da Saúde para que o seu zelo sacerdotal seja sempre de  incansável missionário, semeador da 
palavra de Deus. Parabéns!

SOS ÁFRICA – A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) e a Cáritas Brasileira lançaram a 
campanha SOS África: Moçambique, Zimbabué e Maláui, para organizar a solidariedade brasileira com as 
populações atingidas pelo ciclone Idai. Interessados em ajudar podem acessar o site da CNBB - www.cnbb.
org.br; escrever para comunicacao@caritas.org.br; ou ligar no telefone/whatsapp (11) 98694-1616.

REFORÇO ESCOLAR - As aulas de reforço escolar na nossa Paróquia (ver pág. 2) acontecem às segundas e 
terças-feiras (manhã e tarde), e sextas-feiras (somente manhã), com aulas de inglês, português e matemática. 
Procure a Secretaria Paroquial para saber mais e colaborar, ou a professora Inês Ito, no número 99486-5872.
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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

Esta Santa nasceu, em 1218, 
em Monsagrati, nos arredores 

da cidade de Lucca.
Filha de componeses, aos 

12 anos foi trabalhar como 
empregada domestica, na casa de 
uma rica família.

Zita vivia se perguntando a si 
mesma – “isto Agrada ao Senhor, 
ou isto desagrada ao Senhor 
Jesus”. Os patrões lhe confiaram 
o cargo de distribuir esmolas 
aos necessitados, em cada sexta 
feira. Zita também dava aos 
necessitados o que lhe sobrava 

das suas parcas economias.
Conta a história que um. dia foi 

surpreendida, enquanto socorria 
os necessitados, em seu avental, o 
que era alimento, se converteu em 
flores. Por mais de 60 anos, foi 
uma domestica exemplar.

Na hora de sua morte, tinha 
ajoelhada a seus pés, toda a 
família Fatineili, a quem servia 
durante toda a sua vida. Morreu 
em 27 de Abril de 1278. Pio 
XII a proclamou padroeira das 
empregadas domésticas, no 
mundo inteiro.

SANTA ZITA
Pastoral do Batismo


