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Frei Adilson Miranda, OAR

Parafrasean-
do o nosso 

dedicado e que-
rido editor do 
Paróquia Viva, 
o nosso irmão 
fraterno Antô-

nio Pereira, que sempre na última 
página nos relembra os santos e 
santas que se santificaram seguin-
do a Regra de Santo Agostinho, o 
Céu Agostiniano. Mas, certamen-
te, é no mês de agosto que cele-
bramos os grandes santos deste 
céu estrelado da nossa Ordem.

Comecemos pelo dia 02, com 
o bem-aventurado João de Rieti 
(+1316), que apenas com 17 anos 
já tinha a santidade adquirida para 
estrelar o céu. Segundo Jordão de 
Saxônia: “João era simples, hu-
milde e sempre alegre, seguia a 
vida comum na alimentação e em 
tudo que se refere à vida de comu-
nidade. Era irrepreensivelmente 
social e servia com muito amor e 
caridade a todos os irmãos”.

O dia 17, celebramos a grande 
mística agostiniana, Santa Cla-
ra de Montefalco (+1308) que 
ainda criança, entrou num beaté-
rio, onde sua irmã Joana e outras 
companheiras levavam uma vida 
austera. Depois foi erigido um 
mosteiro sob a Regra de Santo 
Agostinho. Sua espiritualidade 
distinguia-se pelo amor à Paixão 
de Cristo e devoção à Santa Cruz.

No dia 19, celebramos Santo 

Ezequiel Moreno (+1906), que foi 
um grande missionário nas Ilhas 
Filipinas e depois na Colômbia, 
onde foi consagrado bispo de 
Pasto. Era um grande devoto do 
Sagrado Coração de Jesus e tinha 
um intenso amor à Ordem. Foi 
canonizado pelo Papa São João 
Paulo II, no dia 11 de outubro de 
1992, no contexto das celebrações 
do V Centenário da evangelização 
da América.

No dia 26, é a vez dos Márti-
res de Gafsa, atual Tunísia: São 
Liberato, São Bonifácio e com-
panheiros, que após o decreto do 
rei Hunerico, em 484, os sete reli-
giosos foram entregues em mãos 
dos mouros. Presos, enfrentaram 
provações muito duras, e por fim 
foram martirizados em Cartago, 
dando um grande testemunho de 
fortaleza na fé e na 
união fraterna. Libe-
rato, era o superior 
do mosteiro, Bonifá-
cio, diácono; Sérvio e 
Rústico, subdiáconos; 
Rogato, Sétimo e Má-
ximo.

No dia 27, é o 
dia da mãe de Santo 
Agostinho, Santa Mô-
nica (+387), exemplo 
de vida cristã, de ora-
ção perseverante e que 
conseguiu com muita 
luta e confiança em 
Deus, a conversão de 

seu filho. As mais belas páginas 
de suas Confissões são para falar 
de sua mãe. Antes de voltar para 
o Pai. com sua missão cumprida, 
aos 55 anos de idade, eles terão 
uma experiência espiritual cha-
mada “O êxtase de Óstia”.

Finalmente no dia 28, celebra-
mos o Nosso Pai Santo Agostinho 
(+430). Viveu num tempo de cri-
se e transição, mas soube romper 
com suas próprias amarras, vol-
tando-se para o Senhor e empre-
endendo uma obra maravilhosa 
na Igreja. Ele é o pai do carisma 
da nossa Ordem e nosso inspira-
dor na teologia, na espiritualidade 
e na vida de consagração religio-
sa. Ele é o grande astro do Céu 
Agostiniano que continua ilumi-
nando a Igreja com a sua sabedo-
ria e santidade.

MENSAGEM DO PÁROCO
AGOSTO, MÊS AGOSTINIANO
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Professo um só batismo para a 
remissão dos pecados.

O Batismo é o primeiro 
sacramento de perdão 

dos pecados, ele nos coloca na 
comunhão trinitária e eclesial, 
mediante a justificação pela Fé. É, 
por excelência, o Sacramento da 
Fé. Considerando a unidade que 
rege o conteúdo da Fé - um só Deus, 
um só Pai, um só Espírito, uma só 
Igreja -, professamos também um 
só Batismo...Quando professamos 
um só Batismo, sonhamos com a 
unidade entre as Igrejas, que se 
congregam em Cristo... Aumenta 
o número de membros de famílias 

católicas, que não são batizados. 
É assustador como decai o 
número de Batismos! Será que 
nossas famílias não acreditam na 
Graça do Batismo? É pela Fé que 
a tradição católica aconselha os 
pais a batizarem o quanto antes.” 
(Texto extraído do Folheto Povo 
de Deus).

Por isso concluímos: O 
Batismo é o Sacramento da Fé. 
Cada cristão pode crer dentro 
da Fé da Igreja, mas não se trata 
da Fé interior e sim da Fé, que 
é expressa através do rito do 
Batismo. Assim tanto no plano 
da Igreja, que o celebra, como no 
plano do Cristão, que o recebe, a 

Fé torna o Batismo eficaz porque 
une quem está sendo batizado a 
Cristo.

Para que essa Fé possa se 
desenvolver em quem está 
recebendo o Batismo, é necessário 
a ajuda dos pais, padrinhos, e de 
toda a família, que devem ser 
cristãos firmes, capazes e prontos 
para ajudar este novo cristão na 
caminhada de sua Vida Espiritual 
para que a Graça do Batismo o 
transforme em uma nova Criatura, 
capaz de CRER em DEUS e 
CRESCER no BEM.

Que Deus abençoe sempre o 
lar de vocês!

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 agosto: preparação dia 24, batismo dia 25.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 28 de julho de 2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE AGOSTO
• Alice Nunes Ramos da Silva
• Bárbara Haji Mukuno
• Beatriz Nobre da Cunha Mazzetto Ferreira
• Benjamin Corrêa de Carvalho
• Denise Naomi Isutida
• Felipe Mukuno Poloniato
• Guilherme Yudi Fukuzawa
• João Gabriel dos Anjos
• João Lucas Tobita

• Karen Hikari Fukumoto
• Laura Brendler Brum
• Laura Camargo Vieira Arrais
• Lucas Almeida Dias dos Santos
• Murilo Ribeiro Miranda
• Sophia Paulo Mattos Estevão
• Theo Kenzo Yoshinaga
• Victor Ribeiro Miranda

O BATISMO PELA FÉ
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Es t á 
próxima 

a festa da 
P a d r o e i r a 
de nossa 
p a r ó q u i a , 
N o s s a 
Senhora da 
Saúde. E 

como é boa a coincidência da 
data, 15 de agosto, com a festa 
mariana da Assunção de Maria.

O dogma da Assunção 
afirma que o corpo de Maria foi 
glorificado depois da morte. Com 
efeito, enquanto para os outros 
seres humanos a ressurreição 
dos corpos acontecerá no fim do 
mundo, para Maria a glorificação 
do próprio corpo foi antecipada 
por singular privilégio.

No dia 1 de Novembro de 1950, 
ao definir o dogma da Assunção, 
Pio XII evitou usar o termo 
«ressurreição» e tomar posição 
a propósito da questão da morte 
da Virgem como verdade de fé. 

A Bula Munificentissimus Deus 
limita-se a afirmar a elevação do 
corpo de Maria à glória celeste, 
declarando tal verdade como um 
«dogma divinamente revelado».

Santo Agostinho não escreveu 
diretamente sobre a Assunção de 
nossa Senhora, porém, nos seus 
escritos encontramos inumeráveis 
textos sobre Maria que nos levam 
a acreditar que a doutrina do 
Dogma da Assunção, declarado 
muitos séculos depois, já estava 
amadurecida no seu coração e no 
seu conhecimento teológico. 

Existe um Tratado sobre a 
Assunção de Maria atribuído a 
nosso Santo Doutor e, no capítulo 
5, nos fala assim: Se Jesus quis 
guardar a integridade da sua 
mãe no pudor da virgindade, 
como não a preservaria da 
corrupção?... É piedoso acreditar 
que quem a honrou em vida 
com a graça da sua conceição a 
honraria  na hora da morte com a 
incorruptibilidade.

No Sermão 185,5 Agostinho 
falando sobre a Palavra que se 
fez carne, declara abertamente: 
a carne de Jesus é a carne de 
Maria.  E no Sermão 72 A, repete: 
Cristo é verdade. Cristo é carne. 
Cristo-verdade esteve na mente 
de Maria. Cristo-carne no seio 
de Maria. Se Jesus não conheceu 
a corrupção do seu corpo, carne 
de Maria, ela também manteria a 
incorruptibilidade. 

No mesmo Tratado sobre a 
Assunção lemos estas palavras:  
o tabernáculo (ventre de Maria) 
que acolheu Cristo é digno de 
estar onde está  Ele, pois tão 
precioso tesouro  é mais digno de 
ser guardado no céu do que na 
terra. E mais adiante o capítulo 7 
termina  assim: Se a Maria  lhe 
é  concedida a graça antes que a 
todos, vai diminuir na hora  da 
morte?...não, pois se a morte dos 
santos é preciosa, a de Maria 
muito mais.

SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE

ASSUNÇÃO GLORIOSA DA MÃE DE DEUS 
Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

NOSSA SENHORA DO CARMO – A VIRGEM DO ESCAPULÁRIO
Pastoral da Liturgia

A devoção a N. Sra. do Carmo 
tem o seu ponto forte no 

escapulário, que todo devoto 
o traz em forma de corrente, 
manifestação de fé de todo o 
povo cristão. Diz a lenda que 
o escapulário deve ser bento 
e colocado pelo sacerdote, de 
preferência no dia de sua festa, ou 
seja, no dia 16 de julho.

N. Sra. do Carmo é a patrona 
da Ordem dos Carmelitas, e tem 
como modelo o profeta Elias, que 
defendeu a fé do povo de Israel, 
no Deus vivo e verdadeiro. Elias 
teve uma visão, em que a Virgem 
lhe apareceu sob a figura de uma 
pequena nuvem, que saía da terra 

e se dirigia ao Monte Carmelo. No 
ano 93, os monges construíram 
sobre o Monte uma capela em 
honra à Virgem 
Maria.

As gerações 
que se sucederam 
através dos 
t e m p o s 
m a n t i v e r a m 
firmes essa 
devoção. O 
Patriarca de 
Jerusalém, em 
1205, deu-
lhes uma regra 
baseada no 
trabalho e na 

vida contemplativa das escrituras. 
Todavia, no século XIII, os 
muçulmanos, que invadiram a 

Terra Santa, fizeram 
que os monges do 
Monte Carmelo se 
retirassem, indo para a 
Europa. Nessa época, 
o superior geral, São 
Simão Stock, enquanto 
rezavam pedindo 
proteção da Virgem, 
recebeu de suas mãos 
o escapulário que Ela 
dava a todos os filhos do 
Carmelo, dizendo que 
os que se revestirem 
dele serão salvos.
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Equipe de Catequistas

Olá crianças! A vocês, que estão voltando das 
férias, as nossas BOAS VINDAS! E, para 

começar este semestre, preparamos uma atividade 
para vocês:

No texto abaixo há palavras que foram omitidas. 
Preencham a cruzadinha, que segue o texto, 
escrevendo cada uma destas palavras na linha 
correspondente, de acordo com o seu número. Na 
coluna em destaque aparecerá a palavra __ __ __ 
__ __ __ __ __ __ que quer dizer: aquela que nos 
protege. Então...vamos lá? Mãos a obra!

Estamos no mês de ______2______!  No dia 
18, celebraremos uma missa ______7______ em 
honra a Nossa ______8______ da Saúde e, depois, 
sairemos em ______3______ levando a sua imagem 
em um andor enfeitado com lindas e cheirosas 
______4______. Faremos uma ______5______ 
para a nossa Mãe! Ela é a nossa ______9______ 
e intercede por nós, pedindo a Deus pela nossa 
______1______. Vamos celebrar, crianças! Vamos 
orar e agradecer! Nossa Mãe merece o nosso 
______6______!

CANTINHO DA CATEQUESE
VIVA NOSSA SENHORA DA SAÚDE!

BANCO DE PALAVRAS: SENHORA - AGOSTO - FESTA - SOLENE - FLORES - SAÚDE - PROTETORA - 
PROCISSÃO - CARINHO

Desejamos um feliz retorno para todas vocês, crianças! 
Recebam um beijo com carinho de suas catequistas.

A Campanha da Fraternidade 2019, própria principalmente para a Quaresma, ainda não terminou. Esta 
Campanha é para o ano inteiro. E sabe lá para quanto tempo! Que o diga a importância de seu tema: 

“Fraternidade e Políticas Públicas.” Que Deus nos ajude.

CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2019

“Pai misericordioso e compassivo, que governais o mundo com justiça e amor,
dai-nos um coração sábio para reconhecer a presença do vosso Reino entre nós.

Em sua grande misericórdia, Jesus, o Filho amado, habitando entre nós
testemunhou o vosso infinito amor e anunciou o Evangelho da fraternidade e da paz.
Seu exemplo nos ensine a acolher os pobres e marginalizados, nossos irmãos e irmãs

com políticas públicas justas, e sejamos construtores de uma sociedade humana e solidária.
O divino Espírito acenda em nossa Igreja a caridade sincera e o amor fraterno;

a honestidade e o direito resplandeçam em nossa sociedade
e sejamos verdadeiros cidadãos do “novo céu e da nova terra”.

Amém!
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Irina Vassilieff Henriques

Neste mês, vimos destacar a professora e 
fotógrafa Sandra Neaime especializada 

em Comunicação, Arte e Educação pela Escola 
de Comunicação e Artes da Universidade de 
São Paulo – ECA – USP e Licenciatura em 
Artes Plásticas.
    Sandra é voluntária no curso, de fotografia 
da Terceira Idade, ministrando suas aulas 
sempre às terças-feiras, às 10 horas. A sua 
participação específica na Igreja abrange duas 
turmas por ano e já teve cinco turmas desde 
2016.
    Inicia suas aulas em fevereiro até junho, 
ministrando duas turmas por ano.
     Ao final de cada semestre, Sandra faz 
avaliação positiva coletiva com aula externa 
no Mercadão, em área verde em outros locais. 
Costuma no Dia das mães e dos professores 
realizar exposição. 
  A participação de Sandra na Terceira Idade, 
em nossa paróquia, é que o seu trabalho 
frutifique e seus alunos alcancem um nível de aproveitamento condizente com seus ensinamentos e com as 
bênçãos de Nossa Senhora da Saúde.

MEDITAÇÃO, UM CURSO PARA BEM ESTAR NA TERCEIRA IDADE

Na tarde do sábado, 20 de julho, 
a Curia Medalha Milagrosa, 

Conselho legionário da Região 
Episcopal Ipiranga, situado na 
Paróquia Nossa Senhora de Sião, 
reuniu seus membros para uma 
Formação.

A palestrante, Lucinda 
Fonseca, vice-presidente do 
Senatus de São Paulo, com 
propriedade discorreu sobre o 
altar legionário, como deve ser 
montado, e o significado de todos 
os símbolos que o compõem.

Na sequência, baseada no 
trecho do Manual legionário em 
que Jesus nos convoca a pregar 
o Evangelho a toda criatura, 
Lucinda destacou a missão de 
nos dirigirmos a cada pessoa em 
particular, atuando nas pequenas 

peregrinações nas áreas 
em que vivemos, nas PPCs 
(Peregrinaçoes Por Cristo), 
quando nos deslocamos 
para lugares longínquos, 
ou como enviados do 
Concilium Legionis Mariae 
a outros países, de todos os 
Continentes. 

O encontro, que 
certamente muito 
contribuirá para nossa 
eficiência no discipulado, se 
encerrou com um delicioso 
lanche.

LEGIÃO DE MARIA PROMOVE FORMAÇÃO
Fabianne Telles Nunes
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1   Maria Isabel S. Sales Arcuri
2   Francisca da Silva Oliveira
4   Maria Auxiliadora Pinto Miranda
4   Cleber Vasconcelos
5   Zuleica Coelho da Silva
5   Maria de Lourdes Damasceno Lopes
5   Ayrton Issamo Hirata
6   Helio A. Couto Soares
8   Regina Maria Camargo Lopes
8   Maria de Lourdes C. B. Figueiredo
10   João Shigero Fujii
11   Doracy Aparecida Coroadinho
14   Gabriela Ione Catti
14   Maria Aparecida Freire Siqueira
14   Leonidia S. Meccheri
14   Laerte Munhoz
15   Agostinho Aoqui

18   Fabiano Latrilha Reis
18   Maria Solidade N. Costa
19   Carlos Roberto de Alckmin Dutra
20   Maria José Brandão de Almeida Prado
21   Lourenço Medeiros Fernandes
22   Masaru Okabe
24   Maria Mercedes Nogueira
24   Dulcina do V. Almeida
24   Eduardo Alexandre Soubhia
25   Fumió Tamashiro
26   Janis Joplin Silveira
27   Paulo Sérgio Alves
27   José Renato Carneiro e Carneiro
28   Waldemar Cintra de Oliveira
29   Gilda Malta de Souza e Castro
30   José Antônio Morgato

DIZIMISTAS DE AGOSTO

A todos os colegas dizimistas, que celebraram o seu aniversário em agosto, mês da nossa Padroeira, 
os nossos parabéns e votos de felicidade. Temos a certeza de que estaremos juntos por mais um ano!

A VOLTA À TOTALIDADE DOS TRABALHOS DE NOSSA PARÓQUIA

O mês de julho foi apenas uma 
pausa para o descanso de 

todos aqueles que integram as 
nossas Pastorais, Movimentos e 
Associações desta Paróquia de 
N. Sra. da Saúde. Mês de férias, 
sobretudo para algumas Pastorais, 
como a do Projeto Educativo, 
Catequese e outras poucas.

No mais, membros de quase 
todas as outras, e destas também, 
estiveram sempre participando 
de atos religiosos da Paróquia, 
que continuou com as portas  da 
igreja abertas, em seu horário 
normal de funcionamento, todos 
os dias, para receber os fiéis, que 
procuram nossas celebrações 
e eventos desenvolvidos nas 

dependências paroquiais, em 
geral a partir das sete da manhã, 
com pequenos intervalos, até as 
vinte e uma horas.

Assim, conservando abertas 
as portas de nossa igreja aberta 
a todos, quase o dia todo, Cristo 
a esperar e a receber seus fiéis, 
que são muitos, a visitá-lO, no 
sacrário. Graças a Ele, é um entrar 
e sair de fiéis a rezar e a trabalhar 
o dia todo, até nas férias!

Ao fundar nosso jornal, em 
1999, Frei Eufemiano Prieto 
e Frei Benjamín Remiro Díaz 
fizeram um concurso para 
escolher o nome do jornal. Entre 
os mais de trezentos concorrentes, 
o vencedor foi o título – Jornal 

Paróquia Viva. É, de fato, o 
que muitos pensam e devem 
sentir a respeito desta Paróquia, 
uma verdadeira Paróquia viva. 
Mesmo nos meses de férias, há 
muita gente circulando em torno 
do Sacrário e nas dependências 
da igreja de N. Sra. da Saúde. 
É bonito de se ver, mesmo nos 
meses de férias, como foi julho, 
tantos fiéis rendendo seu culto a 
Deus, através desta Paróquia. N. 
Sra. da Saúde agradece.

Antônio Pereira
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

AGOSTO – MÊS DA PADROEIRA E MÊS VOCACIONAL
1 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA 

AGOSTINIANA
20h

2 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. Sacramento 8h

4 dom Catequese de Crianças– Início das atividades do 2º semestre 8h30

6 ter Iniciação à Vida Cristã / Catequese de Adultos – Início das atividades 19 às 20h30

6 ter MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião  19h30
7 qua CPP (Conselho Pastoral Paroquial) – Reunião 20h
10 e 11 Dias de oferta de alimentos nas missas
10 sab Confraternização Paroquial
11 dom Dia dos pais – Vivos e defuntos
13 ter Terceira Idade – Palestra (Local: Sala 24) 14h30
13 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
13 ter Missa em honra a N. Sra. de Fátima e S. Antônio 20h
14 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
14, 15 e 
16

TRÍDUO PREPARATÓRIO À FESTA DA PADROEIRA N. SRA. DA SAÚ-
DE

20h

15 qui MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS 15h30
17 sab MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Retiro em Mariá-

polis
17 sab MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE / UNÇÃO DOS ENFERMOS E 

IDOSOS
15h30

17 sab TARDE RECREATIVA 17h
18 dom MISSA SOLENE EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE ÀS 10h. A SEGUIR, 

PROCISSÃO.
7h30, 10h, 
18h e 20h

19 seg S. Ezequiel Moreno (Agostiniano Recoleto) – Missa 20h
20 ter Equipe de Eventos – Reunião 20h
20 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
6 ter Catequese de Adultos / Iniciação à Vida Cristã – Início das atividades 19 às 20h30
22, 23 e 
26

TRÍDUO PREPARATÓRIO ÀS FESTAS DE S. MÔNICA E S. AGOSTI-
NHO

20h

22 qui Missa em honra a S. Rita – Bênção das rosas 15h30
24 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
24 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de setembro 17h
25 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h
25 dom Batismo – Celebração 16h
26 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h20
27 ter S. Mônica  – Missa 20h
28 qua S. Agostinho  – Missa 20h
28 qua FSAR e MÃES MÔNICA – Confraternização após a missa 20h30
30 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
30 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 

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

CÉU AGOSTINIANO – É agosto, o Mês da Padroeira, N. Sra. da Saúde, e das Vocações. Nosso Céu 
Agostiniano apresenta-nos:  Dia 12 – Beato João de Rieti, religioso, falecido com apenas 17 anos de idade; 
17 – Santa Clara da Cruz de Montefalco, virgem; 19 – Santo Ezequiel Moreno, Bispo de Pasto, Colômbia; 
27 – Santa Mônica, Mãe de Santo Agostinho, por quem muito chorou e pediu a Deus, conseguindo repatriá-
lo ao rebanho de Cristo; 28 – Nosso Pai Santo Agostinho, Bispo de Hipona, África, e Doutor da Igreja.

PARABÉNS – Sinceros parabéns a Frei Graciano González Rodríguez, Coordenador Editorial de nosso 
jornal Paróquia Viva, por seu aniversário natalício, em 12 deste mês. Peçamos a Deus, a Nossa Senhora 
da Saúde e a Santo Ivo, em cuja igreja exerce a função de pároco, para que seja sempre iluminado em seu 
trabalho, em prol dos fiéis, aos quais se dedica. Parabéns!

Fundador: Frei Eufemiano Prieto Pascual, O.A.R. (1999)
Coordenador Editorial: Frei Graciano González Rodríguez, O.A.R.
Projeto Gráfico: João Paulo Vergueiro e Tiago Massud Gobbo
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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

Os padres que dirigem 
nossa paróquia 
são religiosos e 

pertencem à OAR, 
ORDEM AGOSTINIANA 

RECOLETA.
Ser agostiniano 

recoleto significa viver 
a vida cristã no estilo 
de Santo Agostinho: 
ter uma profunda 

experiência de oração, 
compartilhar a vida 
em comunidade e 

trabalhar pelo Reino 
de Deus.

Conheça melhor a OAR 
no site

www.recoletosstv.com


