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Frei Adilson Miranda, OAR

No Dia Mundial das Missões 
de 2017, o Papa Francisco, 

durante a recitação do Angelus 
na Praça de São Pedro, em Roma, 
anunciou publicamente sua 
intenção de proclamar um Mês 
Missionário Extraordinário, para 
outubro de 2019, a fim de reavivar 
a consciência batismal do Povo 
de Deus em relação à missão da 
Igreja; e escolheu como tema, 
Batizados e enviados: a Igreja de 
Cristo em missão no mundo.

Tem como objetivo esse 
outubro especial, despertar 
a consciência dessa missão 
primordial de todo batizado e 
retomar, com novo impulso, a 
transformação missionária da vida 
e de toda pastoral. A ideia central 
no processo de preparação deste 
mês seria inserir na programação 
habitual das igrejas locais a 
temática e o espirito missionário, 
isto é, potenciar evangelicamente 
a sua missão e anunciar e levar ao 
mundo a salvação de Jesus Cristo, 
morto e ressuscitado. Diz o Papa 
Francisco, em sua mensagem para 

o Dia Mundial das Missões 2019, 
que é necessário reencontrar o 
sentido missionário da nossa 
adesão de fé a Jesus Cristo, fé 
recebida como dom gratuito no 
Batismo. O ato, pelo qual somos 
feitos filhos de Deus, sempre é 
eclesial, nunca individual: da 
comunhão com Deus, Pai e Filho 
e Espírito Santo, nasce uma vida 
nova partilhada com muitos outros 
irmãos e irmãs. E essa vida divina 
não é um produto para vender - 
não fazemos proselitismo - mas, 
uma riqueza para dar, comunicar, 
anunciar: eis o sentido da missão.

Também outubro de 2019 foi 
escolhido para a celebração do 
Sínodo Especial para a Amazônia, 
com a perspectiva de 
encontrar novos caminhos 
para a Igreja e para uma 
ecologia integral por meio 
da ação missionária dos 
discípulos de Jesus… à 
medida em que são pensados 
o fortalecimento e as novas 
formas da presença da 
Igreja na região amazônica, 
ao passo que se objetiva 
retomar com novo impulso a 
transformação missionária da 
vida e da pastoral da Igreja.

Recomendo a todos os 
fiéis paroquianos, a abrir o 
coração a esse novo caminho 
eclesial e buscar informações 
seguras a respeito desse 
tema. Tentei esboçar em 

linhas gerais as ideias contidas 
no Guia do Mês Missionário 
Extraordinário – Outubro 2019, 
editado pela CNBB (Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil) 
que pode ser encontrado 
facilmente em todas as livrarias 
católicas.  Como finaliza o Papa 
Francisco, em sua mensagem, 
rezemos também: A Maria, nossa 
Mãe, confiamos a missão da 
Igreja, unida ao seu Filho desde 
a encarnação, a Virgem colocou-
se em movimento pela missão de 
Jesus; missão que, ao pé da cruz, 
havia de se tornar também a sua 
missão: colaborar como Mãe da 
Igreja para gerar, no Espírito e na 
fé, novos filhos e filhas de Deus.

MENSAGEM DO PÁROCO
BATIZADOS E ENVIADOS
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A soteropolitana Maria Rita 
de Sousa Brito Lopes 

Pontes, conhecida como irmã 
Dulce, “o anjo bom da Bahia”, 
será a primeira brasileira nata 
canonizada.

Religiosa católica apostólica 
romana, a criança Maria Rita 
foi cheia de viço e alegria. 
Brincava de bonecas, empinava 
papagaio e gostava de futebol, 
sendo torcedora do Esporte 
Clube Ypiranga, formado por 
trabalhadores e excluídos sociais. 

Órfã de mãe aos sete anos, aos 
oito, com os irmãos Augusto e 
Dulce, fez a Primeira Comunhão.

Aos treze anos, graças a seu 
destemor e senso de justiça, passou 
a acolher mendigos e doentes 
em casa, que transformou num 
centro de atendimento. Começou 
a manifestar inclinação à vida 
religiosa. Em seguida à formatura 

como professora, 
entrou para a 
C o n g r e g a ç ã o 
das Irmãs 
M i s s i o n á r i a s 
da Imaculada 
Conceição da 
Mãe de Deus, na 
cidade de São 
Cristóvão, em 
Sergipe. Em 13 
de agosto de 1933 
recebeu o Hábito 
como irmã Dulce, 
em homenagem à 
mãe.

Sua missão foi 
lecionar em um 
colégio mantido 
pela Congregação, 
em Salvador, mas 
o pensamento era 
voltado para os 
pobres e operários. 
Logo criou um 

posto médico e fundou a União 
Operária São Francisco, em 1936, 
primeira Organização operária 
católica do Estado, que originou 
o Círculo Operário da Bahia. Em 
1939 inaugurou o Colégio Santo 
Antônio, escola pública para 
operários e seus filhos.

Nessa época invadiu cinco 
casas para abrigar enfermos, que 
recolhia nas ruas de Salvador. 
Expulsa, peregrinou com estes 
por 10 anos, até que em 1949 
ocupou um galinheiro ao lado do 
Convento de Santo Antônio - após 
a autorização da Superiora - local 
que se tornaria o maior hospital 
da Bahia. Em 1959 foi instalada 
oficialmente a Associação Obras 
Sociais Irmã Dulce, e no ano 
seguinte inaugurado o Albergue 
Santo Antônio.

 Em 1980, o Papa João 

Paulo II, na 1ª visita ao Brasil, a 
incentivou a prosseguir, e na 2ª – 
em 1991 - encontrou-a já bastante 
debilitada por graves problemas 
respiratórios.

O povo baiano, os brasileiros 
e personalidades internacionais 
sempre a incentivaram, sendo 
esta indicada 1988 para o prêmio 
Nobel da Paz.

Faleceu irmã Dulce em 13 de 
março de 1992, causando forte 
comoção.

Seu processo de canonização 
iniciou-se em janeiro de 2.000, 
e o primeiro milagre a ela 
atribuído como intercessora foi 
validado pela Santa Sé em 2.003, 
conferindo-lhe o título de Beata 
- a interrupção de uma intensa 
hemorragia em uma sergipana, 
desenganada pelos médicos após 
um parto normal. O segundo 
milagre - a recuperação total 
da vista num cego, há 14 anos, 
após rogar sua intercessão para 
que lhe atenuasse as dores de 
uma forte conjuntivite: dormiu, 
e ao despertar enxergava com 
perfeição.

Um milagre reconhecido passou 
por três etapas de avaliação: aval 
científico por peritos médicos, 
pareceres de teólogos e aprovação 
final pelo colégio cardinalício. É 
apenas considerado milagre após 
atender a quatro pontos básicos; 
instantaneidade – graça alcançada 
logo após o apelo; perfeição – 
atendimento completo do pedido; 
durabilidade e permanência do 
benefício, e caráter preternatural - 
não explicado pela ciência.

No dia 13 de outubro irmã 
Dulce dos pobres será elevada aos 
altares.

Santa Dulce, rogai por nós!

CANONIZAÇÃO DE IRMÃ DULCE DOS POBRES

Fabianne Nunes
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02   José Figueiredo de Brito
03   Ana Mamede de Carvalho
03   Lúcio Machado de Melo
04   Antônio Silvestre Neto
05   Riccardo Gobbo
07   Francisco Manoel Inocêncio
07   Nivalda Paulina da C. Carvalho
08   Laura Isabel O. Pereira
09   Christiana S. Pontes
09   José Paulo Giannini
11   Zilda Carvalho
12   Patrícia Aparecida Darques Silva
12   Maria de Nazaré Miranda Relvas
12   Marília Raposo do Amaral Soares
14   Geralda Gomes Oliveira Souza
16   Eduardo Koji Tagusayawa
16   Hugo Enéias Flores
16   Raimunda Guerra Meyer
18   Raquel Cristina Brassi Walczewski
19   Maria de Lourdes Bernardo

19   Antônio Ruiz
19   Maria do Céu Prata Parada
20   Dina Tereza C. Orsini
21   Ionice Corrêa da Rocha Tomaz
22   Ana Peruzzo
24   Amanda Kely Freitas do Nascimento
24   Márcia Mariza Fernandes da Silva
25   Verena Pinto Brito Ribeiro
25   José Camilo dos Santos
27   Carlito Trindade Silva
28   Maria Cristina Nigro Falcoski
28   Maria José Juqueira
28   Marieta Dias de Matos
29   Lourdes da Conceição Santos
30   José Eurípedes Ribeiro
30   Ilda Vieira Lima
30   José Eurípedes Ribeiro
31   Eliede Meira Gossler
31   Genilson Gomes de Souza

DIZIMISTAS E ANIVERARIANTES DE OUTUBRO

A todos os colegas dizimistas, que celebraram o seu aniversário em outubro, quando celebramos 
Nossa Senhora, os nossos parabéns e votos de felicidade. Temos a certeza de que estaremos juntos por 

mais um ano!

SANTA MADALENA DE NAGASAKI – MÁRTIR DO JAPÃO

Fernanada Nery

Neste mês de outubro, 
relembramos um 

daqueles acontecimentos, que 
marcaram negativamente a 
História, desde a antiguidade, a 
intolerância religiosa, por falta 
de conhecimento, compreensão 
e respeito às diferenças, 
crenças e escolha individual 
das pessoas, como foi o caso da 
jovem Madalena de Nagasaki, 
martirizada pela intolerância 
religiosa do governo japonês, em 
1634.

Esta jovem de 23 anos é 
lembrada como uma daquelas 
pessoas, que passaram por 
perseguições, torturas e vários 
outros sofrimentos, que perderam 
sua vida, mas não renegaram sua 
fé em Jesus Cristo. Por esta razão 
tais heróis receberam sua eterna 

recompensa.
Mesmo depois de sofrer 

vários tipos de tortura, Madalena 
continuou perambulando pelas 
montanhas, sendo a mensageira, 
a catequista, em nome dos 
padres agostinianos, para 
sustentar na saúde e na fé os 
cristãos perseguidos. Ela sabia 
da dureza dessas perseguições, 
pois seus próprios familiares 
foram martirizados. 

Quando se entregou 
às autoridades, para ser 
martirizada, foi suspensa pelos 
pés e imersa num poço, onde 
acabou morrendo afogada, 
depois de 13 dias de torturas.     

Madalena foi beatificada, 
em 1981, e reconhecida 
como santa, canonizada,  
pelo papa João Paulo II, em 

18 de outubro de l987. A Ordem 
Agostiniana Recoleta a proclamou 
– Padroeira da Fraternidade 
Secular Agostiniana Recoleta, em 
1989.
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Equipe de Catequistas

Olá crianças! Estamos felizes 
pelo Dia da Criança que 

comemoramos neste mês, no 
próximo dia 12, data em que 
celebramos a Solenidade de Nossa 
Senhora Aparecida. Pedimos a 
Deus, com a intercessão da nossa 
querida Mãe e Padroeira do Brasil, 
que vocês cresçam cercadas de 
muito carinho, em um ambiente 
de diálogo, harmonia e amor, 
ao lado da família. Crescendo 
com respeito em seus lares, nas 
escolas, enfim, nos lugares que 
frequentam, podemos esperar um 
futuro digno para o nosso país. 
Vocês são a nossa esperança!

Recebendo amor vocês, 
certamente, terão muito amor 
para dar ao mundo. “A verdadeira 
riqueza não está nas coisas, 
mas no coração”, disse o Papa 
Francisco. Com este pensamento, 
passaremos para o assunto central 
de nosso Cantinho da Catequese 

deste mês: outubro é o MÊS 
MISSIONÁRIO.

Ser missionário é, antes de 
tudo, falar de amor.  Sim, falar 
do amor de Deus e da mensagem 
que Jesus Cristo nos deixou em 
sua passagem pelo mundo em que 
vivemos. Falar para quem? Falar 
principalmente para quem não O 
conhece ou está meio afastado da 
Igreja. Mas não somente falar! 
Falar e fazer, isto é, agir de acordo 
com os valores que 
Ele anunciou e viveu. 
Amar os irmãos. 

Pois bem, vocês 
como missionários, 
podem convidar amigos 
para conhecerem o 
nosso trabalho de 
catequese aqui na 
igreja. Vocês gostam 
das nossas atividades, 
não é mesmo? 
Sentem-se felizes por 

estarem conhecendo melhor a 
nossa religião e experimentando 
o amor de Jesus, certo? Então, 
dividam esta alegria com aqueles 
que ainda não a experimentaram. 
Isto é amar o irmão: indicar a ele 
o caminho certo para a verdadeira 
felicidade. Que tal? Abracem esta 
missão! Tragam seus amigos para 
cá! Sejam missionários! 

Um grande beijo para vocês de 
suas catequistas

CANTINHO DA CATEQUESE
AMOR COM AMOR SE PAGA

José Renato Carneiro e Carneiro

SÍNODO DOS BISPOS DA AMAZÔNIA

O Papa Francisco convocou 
para o período de 6 a 27 de 

outubro de 2019, em Roma, o 
Sínodo dos Bispos para região 
Pan-Amazônica.

Os bispos pertencem aos 
seguintes países: Brasil, Peru, 
Bolívia, Colômbia, Equador, 
Venezuela, Suriname, Guiana e 
Guiana Francesa.

O anúncio do sínodo ocorreu 
em 15 de Outubro de 2017, em 
Roma, logo após a canonização 
dos protomártires brasileiros 
de Cunhaú e Uruaçu e de dois 
indígenas mártires Mexicanos.

O Arcebispo emérito de São 
Paulo, Cardeal Dom Cláudio 
Humes, disse que a decisão do 
Papa Francisco de convocar o 
sínodo, foi um processo gradual, 
que se iniciou em 2013, com 
a visita dele ao Brasil, para a 
Jornada Mundial da Juventude, 
no Rio de janeiro.

Segundo o Papa Francisco 
o objetivo deste sínodo é 
identificar novos caminhos 
para evangelização dos povos 
desta região, especialmente os 
indígenas, além da preservação 
da floresta Amazônica.

O documento elaborado 
para o Sínodo, chamado de 
‘Instrumentum Laboris’, 
ouviu as comunidades da 
região que consideram como 
principais problemas ao seu 
modo de vida a chegada de 
madeireiras, a contaminação 
causada pelo garimpo, a caça e 
a pesca predatórias e projetos de 
infraestrutura, tais como rodovias, 
ferrovias e outros pontos.
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Em outubro, comemora-se o 
Dia do Professor, em todo o 

país. Isso vem do Brasil Império. 
No dia 15 de outubro de 1827 (dia 
consagrado à educadora Santa 
Teresa de Ávila), Dom Pedro I, 
Imperador do Brasil, baixou um 
Decreto Imperial, que criou o 
Ensino Elementar no país.

Santa Teresa D’Ávila ou de 
Jesus foi uma freira carmelita, 
da Espanha, do século XVI, 
importante por suas obras sobre a 
vida contemplativa. É considerada 
co-fundadora da Ordem dos 
Carmelitas Descalços, juntamente 
com São João da Cruz.

O Papa Paulo VI, em 27 de 
setembro de 1970, proclamou-a 
Doutora da Igreja. Santa Teresa é 
a mestra dos mestres.

Os professores, em qualquer 
lugar, devem ser lembrados com 

carinho, porque estão 
sempre com a intenção de 
transformar o ser humano 
em criaturas melhores, 
a maioria das vezes sem 
medir esforços.

Como todos sabemos, 
trata-se de uma das 
mais importantes 
profissões exercidas 
no mundo. Afinal, sem 
ela, a transmissão de 
conhecimentos e a 
correta apreensão destes 
pelas pessoas seriam 
praticamente impossíveis.

Parabéns a todos 
os professores, que 
v o l u n t a r i a m e n t e 
colaboram em várias áreas 
de ensino, principalmente a da 
evangelização.

Como dizia Jesus: O discípulo 

não está acima do seu mestre; 
todo aquele, porém, que for bem 
instruído será como seu mestre.

PASTORAL DA TERCEIRA IDADE ENALTECE SEUS PROFESSORES
Irina Vassilieff Henriques

SANTA MARGARIDA E A DEVOÇÃO AO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
José Renato Carneiro e Carneiro

No dia 16 de outubro, a 
Igreja celebra a festa 

litúrgica de Santa Margarida 

Maria de Alacoque (1647 - 
1690), uma monja francesa, 
pertencente à ordem das 
Visitandinas.

Santa Margarida foi a 
grande propagadora da 
devoção ao Sagrado Coração 
de Jesus, atendendo a um 
pedido do próprio Jesus, que 
um dia lhe disse: “Quero que 
Me sirvas de instrumento 
para atrair corações ao Meu 
amor”.

Embora outros santos, 
anteriores a ela, também 
tenham ajudado a promover 
esta devoção, segundo o 
Papa Pio XII, é Margarida 
que merece menção especial.

Entre as promessas feitas 
por Jesus a santa Margarida 
encontra-se a de que os que 

comungarem, em estado de graça, 
nas 9 primeiras sextas-feiras 
de cada mês, não morrerão em 
pecado mortal.

É claro, não basta apenas 
observar as promessas de Jesus 
a santa Margarida, como algo 
automático para garantir a 
salvação eterna, mas perseverar 
para ter uma vida que agrade a 
Jesus.

De acordo com o Papa Pio XII, 
esta revelação tem como base as 
Sagradas Escrituras e a Tradição 
da Igreja. 

O Apostolado da Oração de 
nossa paróquia realiza a toda 
primeira sexta-feira de cada mês, 
uma Missa às 8 horas da manhã, 
seguida de uma hora de adoração 
ao Santíssimo Sacramento
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Vocês aprenderam que o  
Batismo é o fundamento 

da Vida Cristã. Ele nos coloca 
na Comunidade Cristã, na qual 
dividimos a mesma Fé, a mesma 
Esperança, o mesmo Amor, e nos 
dá acesso aos outros Sacramentos 
da Igreja. 

Agora que vocês já conhecem 
a importância desse Sacramento, 

não deixem de colocá-los em 
prática na vida dessas crianças, 
para que elas permaneçam sempre 
nessa Graça Divina.    

O Batismo nos faz mergulhar 
no coração do mundo, tornando-
nos irmão de cada ser humano, 
afim de que o ajudemos a descobrir 
a   si mesmo e sua dignidade. Por 
isso irmãos, foi muito importante 

a busca deste Sacramento para os 
seus filhos, para que eles cresçam 
nesta Proteção Divina. Nunca 
deixem que a Luz, que eles 
receberam no Batismo, se apague 
no decorrer da vida deles.

Que o Senhor abençoe essas 
crianças!

Equpe 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 outubro: preparação dia 26, batismo dia 27.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 29 de setembro de 2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE OUTUBRO
• Alicia Maitê Rocha Xavier
• Bryan Filipe Santos Donato

• Cristian Giusepone
• Davi Yuki Sant’anna Brigatto
• David Lucca de Jesus Donato

• Emilly Victória Mendes Donato
• Eric Blitman Shinohara

• Gabriel de Almeida Marcello

• Guilherme Moraes Greco
• Joaquim Jun Viski Toyotani

• Maya Aricó de Paula
• Milena Antunes Moreira Aguilar
• Naomi da Silva Zampini Caldeira

• Rafael de Biagi Carvalho
• Vicente Bedini Mendonça

• Yasmin Xavier Casseb

O RECONHECIMENTO DO BATISMO
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

OUTUBRO - MÊS DAS MISSÕES E MÊS DO ROSÁRIO
PROMOÇÃO DO DÍZIMO NA ARQUIDIOCESE

1 ter MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – Reunião  19h30
3 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA 

AGOSTINIANA
20h

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

6 dom Catequese – Reunião com pais das crianças da Primeira Eucaristia 
(Local: Salão Paroquial)

8h30

10 qui S. Tomás de Vilanova (Agostiniano) – Missa 20h
10 qui CPS (Local: Paróquia NSra. Saúde) 20 às 

21h30
12 e 13 Dias de oferta de alimentos nas missas
12 sab Solenidade de N. Sra. Aparecida
15 ter Terceira Idade – Confraternização / Dia dos Professores (Local: Salão 

Paroquial)
14h30

15 ter MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE E BÊNÇÃO AOS 
ENFERMOS 

15h30

15 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
16 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
17 qui CPP (Conselho Pastoral Paroquial) – Reunião 20h
19 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de novembro 17h
20 dom Dia Mundial das Missões / Coleta para as Missões
20 dom Catequese – Reunião com pais e padrinhos das crianças que serão 

batizadas
8h30

20 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h
20 dom S. Madalena de Nagasaki (Agostiniana) – Missa dominical 20h
22 ter Missa em honra a S. Rita – Bênção das rosas 15h30
22 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
24 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – FORMAÇÃO 20h
25 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
25 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 
26 sab MESC – Reunião  de coordenadores / Região Ipiranga 8h30 às 

11h30
26 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
27 dom Catequese – Dia de Lazer
27 dom Movimento de S. Mônica – Missa dominical 10h
27 dom Batismo – Celebração 16h

28 seg Pastoral da Escuta - Reunião 18h20

28 seg Missa pelas Vocações 20h00
31 ter Terço Vivo Missionário 20h00

NOVEMBRO
1 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 outubro, dedicado às Missões e ao santo Rosário, nosso Céu Agostiniano 
apresenta-nos: Dia 10 – São Tomás de Vilanova, bispo. É o Patrono da Província Agostiniana Recoleta, à qual pertence 
nossa Paróquia; 16 – São Guilherme, eremita, e o Beato João Bom, religioso;  20 – Santa Madalena de Nagasaki, 
agostiniana, Padroeira de nossa Fraternidade Secular. (Leia na p 3); 21 – Beato Gonçalo de Lagos, presbítero; 25 – 
São João Stone, martirizado por não aceitar o rei Henrique VIII como chefe da Igreja na Inglaterra, em 1539.

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
Equipe Editorial: Antônio Pereira, Fernanada Nery, 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

CÍRIO DE NAZARÉ EM SÃO 
PAULO

No dia 13, ao mesmo 
tempo que ao de Belém do 
Pará, convidamos a nossos 

paroquianos para participarem 
da procissão do Círio de N. 
Sra. de Nazaré, aqui em São 
Paulo. A procissão sairá, às 
10h30 da manhã, da estação 

do metrô Sumaré. A missa é às 
11:30, do Santuário de Fátima, 

onde terminará a procissão. 
Compareça!


