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Va m o s 

chegando à 
c e l e b r a ç ã o 
da grande 
experiência 
mística dos 
A p ó s t o l o s 

e da Comunidade Primitiva, de 
Pentecostes, que deu início à Igreja 
com sua missão evangelizadora. 
Com a vinda do Espírito Santo, 
que Jesus prometeu aos Apóstolos 
reunidos no Cenáculo, consagra-
se a nova Lei, a Nova Aliança.

O que aconteceu no interior 
daquelas pessoas? Certamente 
foi algo grandioso, que não se 
pode explicar, portanto, inefável. 
Foi necessário recorrer às 
manifestações, como a explosão 
emocional, o entusiasmo 
arrebatador, a iluminação súbita 
da inteligência, a transformação 
clara dos discípulos, que lhes 
permitiu anunciar ao mundo o que 
haviam vivido ao lado do Senhor. 
Aqueles mesmos apóstolos que, 
encerrados por medo aos judeus, 
são os que agora testemunham 
Jesus, o defendem e não dão 
ouvidos às ameaças.

Também eles experimentaram 
a comunhão. O Espírito veio 
a toda a comunidade, gerando 
filiação imediata: três mil 
pessoas foram batizadas e se 
uniram à comunidade (At 2,41). 

É necessário crer que o Espírito 
continua soprando em nossos 
dias. Apesar do secularismo 
galopante, que atravessamos, 
ainda permanece no nosso 
íntimo a sede de transcendência. 
O encontro com Deus ainda é 
possível, ainda há acesso a todos! 
Não é preciso pregar ou fazer 
milagres, basta saber que no meu 
interior existe um espaço sagrado, 
a partir do qual, posso vislumbrar 
a dimensão eterna da nossa 
existência.

Celebremos Pentecostes, 
recolhamos esse sopro divino 
renovador e abramos o nosso 
coração para a experiência de 
Deus. Seguramente, tudo em 
volta se tornará fecundo, então 
plantaremos as sementes do novo 
céu e da nova terra. Concluo com 
a oração do P. J. Galot, SJ: Espírito 
Santo, vem iluminar-me o espírito 
e enchê-lo de tua luz. 
Faze-me conhecer e 
compreender todas 
as coisas como 
Deus as conhece e 
compreende. Faze-me 
adotar o ponto de vista 
da sabedoria divina 
nas apreciações sobre 
o mundo e minha 
vida. Comunica-me 
a medida infinita da 
tua visão sobre meu 
destino e faze-me 

passar por minha inteligência 
tão acanhada toda a grandeza 
ilimitada da inteligência de Deus. 
Faze-me julgar à maneira divina 
com aquele julgamento penetrante 
que discerne a verdade e a adota 
em toda a sua profundidade. Pela 
força da tua luz afasta de mim as 
sombras da mentira e guarda-
me numa retidão absoluta de 
pensamento. Não me deixes 
perder-me jamais pelas ilusões, 
que me satisfazem o amor-
proprio; possibilita-me, antes, 
um desapego que me faça amar 
com clareza. Desprende-me de 
qualquer paixão obscurecedora, 
de toda tendência que queira 
camuflar o real e engaja-me 
numa adesão total àquele que é 
luz. Torna-me de todo em todo, 
transparente a esta luz, acolhedor 
de tudo quanto me ensinam da 
parte de Cristo. Amém.

MENSAGEM DO PÁROCO
A EXPERIÊNCIA DE PENTECOSTES Frei Adilson Miranda, OAR
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Neste mês de junho, 
celebramos com toda 

a Igreja a “Solenidade da 
Santíssima Trindade”, o mistério 
de um só Deus em três pessoas, 
o Pai, o Filho e o Espírito Santo, 
reconhecidas como distintas 
na unidade de uma só natureza 
divina. O mistério da Santíssima 
Trindade convida-nos a um 
“exercício de mistagogia”. 
Mistagogia significa aprender a 
arte da contemplação, para nos 
aprofundarmos no conhecimento 
de Deus. Não significa, contudo, 
explicação do mistério da 
Santíssima Trindade, pois o 
mistério de Deus é horizonte 
sem limites. Esta verdade levou 
santo Agostinho a dizer: “Deus 
é uma realidade tão inesgotável 
que quando encontrado ainda 
falta tudo para encontrá-lo”. 
O mesmo sentimento de santo 
Agostinho experimentou o 
grande profeta Isaías: “Deus 
escondido realmente sois, 

Senhor” (Is 45, 15).
Certamente, a mais didática 

explicação do mistério da 
Santíssima Trindade é o ícone 
do artista russo André Rublev 
(século XV). Ele pintou uma 
cena histórica do Antigo 
Testamento (cf. Gn 18, 1-5): o 
banquete oferecido por Abraão 
a três visitantes, simbolizados 
por três anjos. E fez desta cena 
uma das mais belas explicações 
do mistério da Trindade. Nesta 
passagem veterotestamentária, 
Rublev conseguiu destacar três 
dimensões do mistério trinitário: 
a igualdade, a diferença e a 
unidade.

Igualdade. O poder divino é 
igual para os três. Ninguém é 
maior ou menor, mais poderoso 
ou menos poderoso, mais 
santo ou menos santo. Não 
podemos projetar em Deus as 
desigualdades que existem entre 
as gerações humanas: falando em 
pai e filho, sempre entendemos 
que o pai é mais velho, maior e 
mais forte; só pouco a pouco o 
filho chega à altura do pai e até 
o ultrapassa. Esta desigualdade 
não existe em Deus: há a relação 
de origem entre Pai e Filho, mas 
a própria relação é eterna. Não 
há uma evolução temporal; não 
há crescimento ou decrepitude. 
Pai, Filho e Espírito Santo são 
iguais em tudo.

Diferença. Cada pessoa tem 

seu lugar. A primeira pessoa 
em relação à segunda é “Pai”, 
isto é, origem, fonte. A segunda 
pessoa em relação à primeira 
é “Filho”, isto é, gerada. O 
“Espírito Santo” procede do 
Pai e do Filho; é amor doado 
pelo Pai e acolhido pelo Filho. 
Estas relações não podem ser 
invertidas. Cada pessoa tem seu 
lugar inconfundível. A criação é 
atribuída ao Pai, a redenção ao 
Filho e a santificação ao Espírito 
Santo.

Unidade. Há perfeita 
comunhão entre as três pessoas 
divinas, de modo que cada uma 
habita na outra, em perfeita 
unidade e reciprocidade 
dinâmica. Em outras palavras, 
cada pessoa divina somente 
existe na outra, pela outra e 
para a outra. Enfim, o mistério 
trinitário nos ensina que em 
Deus existem diferenças que 
não produzem exclusão, que 
não se opõem, pelo contrário, 
criam comunhão. Em Deus, a 
distinção é fator de comunhão. 
Neste sentido, a Santíssima 
Trindade é referência para nossa 
vida pessoal e comunitária. 
Meditemos seriamente e 
apliquemos esta verdade à nossa 
vida e à nossa comunidade.

Dom José Roberto Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo - 

Regional Ipiranga

VOZ DO PASTOR
SOLENIDADE DA SANTÍSSIMA TRINDADE
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 Estão 
chegando 
as festas 
j u n i n a s .  
Recebem 
este nome 
p o r q u e 

acontecem no mês de junho, mês 
em que celebramos os santos 
Antonio, João e Pedro. Além de 
Portugal, a tradição veio de outros 
países europeus cristianizados 
,dos quais são oriundas as 
comunidades de imigrantes, 
chegados a partir de meados do 
século XIX. Ainda antes, porém, 
a festa já tinha sido trazida para 
o Brasil pelos portugueses e logo 
foi incorporada aos costumes 
das populações indígenas e afro-
brasileiras.

          Vamos tentar dar 
umas pinceladas do que Santo 
Agostinho escreveu sobre um 
dos santos celebrados neste mês; 

cocretamente, São João Batista.
          No início do sermão 

289, proferido num 24 de 
junho antes do ano 410, assim 
se expressa Santo Agostinho: 
“Grande mistério, irmãos! A mãe 
de João além de estéril era anciã, 
como seu pai; tinham perdido a 
esperança da posteridade. Mas 
como nada é impossível para 
Deus, receberam a promessa 
de um filho. Entretanto, uma 
Virgem concebeu; fato ainda mais  
extraordinário. A estéril concebe 
o mensageiro; a virgem o Juiz. 
João nasce de varão e mulher; 
Cristo só de mulher. Podemos, 
acaso, comparar João com Cristo? 
Evidentemente, não; mas  não 
carece de importância que um tão 
grande (João) tenha precedido ao 
Grande (Jesus). Isabel concebe a 
quem é somente homem, Maria 
a quem é Deus e homem. Como 
o próprio Jesus disse a respeito 
de João: “entre os nascidos de 
mulher, ninguém foi maior do que 
ele” (Mt. 11,11). Somente o Deus-

homem está acima dele”.
          No Sermão 288 o 

santo escreve: “Foi enviado o 
homem mais excelente para dar 
testemunho de quem é mais do 
que homem: escuta o mensageiro 
de tal modo que possas temer o 
Juiz. “Eu sou a voz que clama 
no deserto” (Mt.3,3) observa 
que João é a voz... primeiro se 
envia a Voz para mais tarde poder 
entender a Palavra”. 

          No Sermão 293 exclama 
Santo Agostinho: “Qual não será 
a glória do Juiz se é tanta a do 
arauto! Como será o caminho que 
há de vir, se é tão excelso quem o 
prepara!

          Finalmente, no Sermão 293 
C nos convida a sermos devotos 
de S. João: “A Igreja celebra hoje 
o nascimento de S. João, o amigo 
do Esposo, o precursor do Senhor. 
Nesta solenidade, eu vos devo um 
sermão, vós me deveis atenção e 
todos devemos devoção”

SÃO JOÃO E SANTO AGOSTINHO Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

02   Dalva Aparecida Soares Sanches
03   Jaidê Soares Martins
03   Rubens Karam
04   Maisa Masquetti Leite
04   Manuel Lopes Fernandes
05   Fernando Moya
06   Ayako Ariki Katsuragawa
08   Ercília Guedes Lisboa Cipolla
08   Daniel Roitman
09   César Augusto Guimarães de Lemos
09   Nelza Antonelli Lacerda Buffacchi
13   Maria Luiza R. Baldesin
14   Alexandre Alves Dias 

14   Clélia Aparecida Mariano
17   Jurema Waack L. Costa
18   Elicéia/Luiz Augusto
19   Suely Ventura Cintra
20   Daniel de Freitas Daoud
22   Carla Graziela Marmora Guilhoto
23   Maria Helena Sedenho Sezare
24   Therezinha Chein Carneiro
27   Eneida Micali
28   Cristiane Campos M. Peixoto
28   Pedro Henrique Sampaio Corrêa Calasans

DIZIMISTAS DE JUNHO

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

juntos por mais um ano!
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Esta história que vou contar, 
foi extraída de um texto 

escrito por Pe. Antônio Queiroz, 
redentorista, já falecido, que falava 
de forma simples, transmitindo 
a doutrina de Jesus e da Igreja. 
Aproveito esta belíssima história 
pelo seu conteúdo e lições de vida 
para nós.

Certa vez, na Roma antiga, 
houve uma festa de gala. Dessas 
em que todo mundo aparece com 
as suas melhores roupas, e as 
mulheres com as suas joias mais 
preciosas.

Naquela festa, caiu na vista 
de todos a Cornélia. Ela chegou 
vestida com extrema simplicidade, 
trazendo seus dois filhos. Sentou-
se à mesa, colocou o menor no 
colo e abraçou o outro, que estava 
recostado em seu coração.

Uma das madames presentes 
disse a ela: “Cornélia, você 
esqueceu as suas joias?” Ela 

respondeu: “Não me esqueci. Eu 
as trouxe. São estes meus filhos”. 
E os abraçou.

Cornélia era uma das mulheres 
mais belas de Roma. Seu esposo 
chamava-se Graco. Os dois 
filhos ficaram conhecidos como 
“Os Gracos”. Eles se tornaram 
cidadãos notáveis em Roma, e o 
povo sabia que era devido à sua 
mãe, a Cornélia.

Mais tarde, foi erguida, numa 
praça de Roma, uma estátua de 
Cornélia com os dois filhos e 
os dizeres: “Cornélia, mãe dos 
Gracos”. A frase já dizia tudo: Os 
Gracos foram o que foram, graças 
à mãe.

Temos um grande modelo 
de Mãe: Maria. Mãe do maior 
e melhor dos filhos, que veio 
ao mundo, de valor infinito, 
como mestre e guia de toda a 
humanidade. Nós, seus outros 
filhos, somos também as suas 

joias preciosas
Terminou o mês de maio, mas 

que não termine nunca nosso 
amor por nossa “Mãe Cornélia”. 
Encerro com esta petição: Mãe 
de todos os homens, ensina-nos a 
dizer “amém”.

Abraços,

Frei Benjamin

PÉTALAS SOLTAS
CÓRNELIA,MÃE DOS IRMÃOS GRACO

Frei Benjamín Remiro Díaz, OAR

Olá crianças! Estamos no mês de junho: mês de festas alegres misturando brincadeiras, tradições 
populares, danças, crendices e religião. É o mês do caipira, da fogueira, da comilança, da quadrilha... É 

mês das festas juninas! A festa começa com a bênção da bandeira dos três santos: Santo Antônio, São João 
e São Pedro. Na subida do mastro, soltam-se os rojões. 

Vocês conhecem estes três santos? Façam a correspondência entre as duas colunas a seguir:

CANTINHO DA CATEQUESE
VIVA SANTO ANTONIO! VIVA SÃO PEDRO! VIVA SÃO JOÃO! Equipe de Catequistas

( 1 ) SANTO ANTÔNIO

( 2 ) SÃO JOÃO

( 3 ) SÃO PEDRO

(    ) Ele foi enviado por Deus para preparar a chegada de Jesus 
Cristo. Era filho de Zacarias e de Isabel Sua festa:  24 de junho.
(   ) Homem simples, discípulo de Jesus e primeiro Papa da Igreja 
Católica. Sua festa:  29 de junho.  
(    ) É o santo mais popular do Ocidente. Era frade franciscano e 
amava de um modo especial os pobres. Sua festa: 13 de junho.

Aqui na paróquia a festa junina costuma ser bem animada e a Pastoral da Catequese é responsável pelas 
barracas da PESCARIA e da CAIXA SURPRESA. Além disso, organizamos a coroação 
da MISS CAIPIRINHA, da QUADRILHA das CRIANÇAS e da DANÇA COUNTRY, 
que já têm dia e hora marcada: dia 09, a partir das 17h. Para tudo isto precisamos muito da 
participação alegre de vocês e de suas famílias!

Pois então, crianças, agora a ordem é: DIVIRTAM-SE!! Estamos no mês das festas 
juninas!
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Irina Vassilieff Henriques

ECOS DE UM CURSO QUE PRIORIZA OS ANSEIOS E DESAFIOS DA TERCEIRA 
IDADE

O quão importante tem sido 
a utilização do WhatsApp, 

desenvolvido para levar a Terceira 
Idade a ser inserida no mundo da 
tecnologia. 

Torna-se imperativo enaltecer 
a experiência altamente valiosa 
de nossas três orientadoras Leila, 
Renata e Marília, ao ensino da 
utilização do aplicativo.

Devemos prezar a convivência, 
pois a socialização é o mais 
importante.

Através dos aplicativos e do 
Google, descobrem um Universo 
de possibilidades, pedem suas 
comidas preferidas, pegam táxi/
Uber, compram livros, localizam-
se através de mapas.

Essa independência e 
sociabilização contribuem para 
não se sentirem a sós e um peso 
para os parentes.

 A tecnologia não tem faixa 
etária para atingir. E a terceira 
idade está preocupada em não 

ficar para trás dessa abrangência, 
pois ainda tem muito para 
viver e aprender. Nos encontros 
aprendem a utilizar o WhatsApp, 
com o intuito de compartilhar 
o dia a dia  com familiares e 
amigos. O WhatsApp torna 
possível  reencontrar amigos, 
marcar consultas, fazer grupos 
de encontros, compartilhar fotos, 
vídeos de viagens e grandes 
momentos. É assim uma nova 
descoberta a cada encontro. Além 
do aplicativo em si, a cada aula os 
alunos se tornam mais confiantes 
e familiarizados com o manuseio 
de um smartphone, pois aprendem 
também a utilizar outras funções a 
mais.  

As orientadoras demonstram 
contentamento ao ver a evolução 
de cada turma e a gratidão no rosto 
de cada um, ao final de um curso, 
por se sentirem mais atualizados e 
mais atuais e feitos novos amigos.  

As aulas vão além de um 

simples curso de WhatsApp, 
contribui para o entendimento das 
dificuldades de um idoso aprender 
e valorização de conseguirem 
atingir um novo desafio.

O aprendizado do WhatsApp 
é a porta de entrada para inclusão 
da terceira idade no mundo 
digital. A maioria dos alunos 
já chega ao curso usando o 
aplicativo como usuários básicos, 
o que facilita a aprendizagem. 
Os alunos manifestam que 
o WhatsApp tem mudado o 
modo como se relacionam e se 
comunicam, “abrindo uma nova 
janela para o mundo”. Os ganhos 
em sociabilidade são enormes, 
contribuindo para combater a 
solidão e o isolamento. É prazeroso 
ver os alunos se comunicando 
com filhos, netos, amigos e 
vizinhos de uma maneira que os 
deixa confiantes. Eles vão longe. 
Essa é nossa aposta, concluem as 
orientadoras.

PROJETO REFORÇO ESCOLAR JESUS MENINO
A nova organização dos Professores Voluntá-
rios da igreja oferece às crianças da 5a série ou 
com idades entre 9 à 12 anos, espaço de bem es-

tar,em criatividades educacionais e convívio; 
consolidação das responsabilidades sociais cul-
turais e ambientais. Não somente à vida esco-
lar como também ao cotidiano afetivo e familiar. 
Queremos auxiliar as crianças e adolescentes com 
a certeza de ajudarmos na capacidade de ler, es-
crever, entender e a gostar dos estudos com afe-
to, os tornaremos felizes, aptos e sensíveis a se-
rem 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, conseguiremos resgatar e con-
quistar também os valores perdidos.
O objetivo desta ação, além de ser cultu-
ral, educacional , pedagógico, é Evangelizador.
É o nosso profundo desejo
Professores Voluntários
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O BATISMO NA IGREJA CATÓLICA

O Batismo é o 1º Sacramento 
da Igreja Católica. 

Em nosso dia a dia, a começar 
pelo  nosso Batismo, sentimos 
que o Senhor derrama graças 
sobre nós. A nossa caminhada 
pelo mundo cristão é longa, mas 
depois com certa vivência, vamos 
entender o significado desse 
sacramento e tomar consciência 
da importância dele na nossa vida. 

Como o próprio Jesus disse, 
que para entrar no seu Reino e 
ganhar a vida eterna,  é preciso 
Renascer pela Água e pelo Espírito 
Santo. Quem não conhece o 
Evangelho de Cristo, mas procura 
pelo  Sacramento do Batismo, 
já está no caminho da salvação 
porque sabe que, através do 
Batismo, nos tornamos Cristão de 
verdade. O caminho está aberto, 

é só continuar nele, fazendo a 
vontade de Deus, seguindo os 
seus Mandamentos. Ás vezes 
nos tornamos repetitivos quando 
falamos nas palestras, sobre a 
importância do Batismo, mas o 
nosso objetivo é fazer com que 
vocês, Pais e Padrinhos, não se 
esqueçam do que foi comentado, 
na palestra de preparação.

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 junho: preparação dia 15, batismo dia 16.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende 
Torrecílla, OAR, no dia 26 de maio de 

2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE MAIO
• Allana Belão Moschiar
• Caio Hideki Toshizato
• Carolina Harue Fugita 

Hozawa
• Clara Yumi Videira Kato
• Davi Abrucezzi Lisboa
• Davi Brandão Fagundes

• Enrico Favoreto Marques
• Igor Werneck Rodrigues 

Mendes
• Isabella Marinho
• Isadora Marinho
• Julia Sayuri Capeloza
• Kauna Infante Funabashi

• Mayla Gomes da Silva Vieira
• Pedro Henrique Vieira 

Cutovoi
• Rafaela Aimi Kayo
• Rafaella Marques Navarro
• Vinícius Alves Rodrigues

AS LEMBRANÇAS DE NOSSA INESQUECÍVEL AMIGA 
COLABORADORA E MESTRA

Foi para a casa do Pai, dia 6 de 
maio, nossa paroquiana e amiga 

Rosina Lauleta que, há tantos anos, 
esteve à frente da música litúrgica da 
paróquia, tocando e cantando, e tanto 
nos ensinou os que lhe sucederam. 
Também colaborou na Farmácia desta 
Igreja, na década de 2000.

Ultimamente organizava as pastas 
dos cânticos e as partituras em nossos 

arquivos. Também escreveu algum 
tempo, em Paróquia Viva, a coluna 
“Você já sabe mas”, abordando sobre 
catequese litúrgica. 

Nossos agradecimentos a quem 
tanto amou e se dedicou à obra pra se 
louvar a Deus. Em nome da Paróquia 
dizemos-lhe Obrigado por você existir 
e que Deus e Nossa Senhora A guardem 
para a Vida eterna.

Waldir Medeiros
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

JUNHO
2 dom Solenidade da Ascensão do Senhor – Dia Mundial da Comunicação / Coleta para a  

Rádio 9 de Julho
HORAS

4 ter MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião  19h30
7 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. Sacramento 8h

7 sex Missa do Crisma de Jovens e Adultos 20h

8 e 9 Dias de oferta de alimentos nas missas

9 dom Solenidade de Pentecostes 
12 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
13 qui Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio – Bênção dos Pães 7 e 20h
13 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – Confraternização (Festa Junina 

após a missa)
20h30

15 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
15 sab Missa dominical e bênção dos doentes 15h30
16 dom Batismo – Celebração 16h
16 dom Solenidade da Santíssima Trindade
18 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
18 ter Equipe de Eventos e Coordenadores de barracas / Festa Junina – Acertos 20h
20 qui Corpus Christi (Missa na Praça da Sé às 10h) missas: 7h30,  

18h e 20h
22 sab MESC – Reunião  de coordenadores / Região Ipiranga 8h30 às 

11h30
22 sab Missa dominical e bênção das rosas 15h30
22 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de julho 17h
23 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h
24 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h20
25 a 27 TRÍDUO PREPARATÓRIO À FESTA DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS 20h
25 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
26 qua CPP (Conselho Pastoral Paroquial) – Reunião 20h
27 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – FORMAÇÃO 20h
27 qui Movimento de S. Mônica – Missa em honra a S. Mônica 20h
28 sex Solenidade do Sagrado Coração de Jesus - Missa e Adoração Ssmo. Sacramento 8h
28 sex Dia de Oração pela Santificação do Clero
28 sex Terceira Idade – Encerramento das atividades do 1º semestre
28 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
28 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar
28 sex Missa pelas Vocações 20h
29 e 30 Bazar do Bem (Local: Sala dos Cumprimentos)
30 dom S. Pedro e S. Paulo – Dia do Papa / Coleta do óbolo de S. Pedro
30 dom Catequese – Encerramento das atividades do 1º semestre 8h30

JULHO
2 ter Liturgia – Reunião 20h
5 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. Sacramento 8h

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 junho, no Céu Agostiniano, temos como representante: - Dia 12 – 
São  João de Sahagún, presbítero. Entrou na Ordem Agostiniana, em 18 de junho de 1463. Foi infatigável 
pregador, promotor da paz e da convivência social e defensor dos direitos dos humildes e dos trabalhadores. 
Da mesma forma que foi grande devoto da Sagrada Eucaristia. Faleceu em Salamanca, Espanha, dia 11 de 
junho de 1479.

PARABÉNS – Frei Graciano González Rodríguez, OAR, Coordenador Editorial de nosso  jornal Paróquia 
Viva, recebe nossos parabéns por sua ordenação sacerdotal, no dia 24 deste mês. Peçamos a Deus e a Nossa 
Senhora da Saúde muitas graças em favor dele, para que possa continuar seu trabalho profícuo, pelo bem 
das almas. 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, José Renato Carneiro e Carneiro 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

Primeiro Aniversário do Grupo “N. S. da 
ESPERANÇA” - Na  Missa  das  11,30h,  no  dia  17  
de  Março,   celebramos   o  Primeiro  Aniversário   
do   grupo  Nossa   Senhora   da   Esperança.  Este  
grupo  tem  reuniões  mensais   para  Viúvos,   Viúvas,  
Separados   e   Solteiros,  com  os  objetivos  de  
desenvolver  a   Espiritualidade   e  a  Ajuda-Mútua.   
Além  de  compartilhar   as  emoções  e  sentimentos,   
o  grupo  tem  atividades   sociais,  de  lazer,   retiros,  
passeios,  para   integrar   melhor   seus  participantes.   
As   datas  das  reuniões  sempre  estão  em  nossos  
murais.

FLORES E COROA À RAINHA DO UNIVERSO

No início da missa das 10h00, em 26 de Maio, as crianças 
ofereceram rosas a Nossa Senhora e a coroaram como 
rainha do universo. Nesse momento, a imaginação dessas 
crianças da catequese era, de alma e coração, à Mãe de Deus:
“Que te podemos ofertar, Mãe pura, / com expressão 
de filial ternura? / recebe, pois, já que outros bens 
não temos, / humildes rosas, que te oferecemos.
Flores, flores, flores a Maria, / cuja glorificação, /
neste momento, / de paz e de alegria, / enche os nossos corações”.

À equipe


