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Frei Adilson Miranda, OAR

As dimensões gigantescas 
do nosso país, os variados 

modos de vida, as realidades 
econômicas, sociais e culturais, 
etc. levam a acreditar que seria 
impossível pensar de maneira 
uniforme a ação evangelizadora 
no Brasil. É necessário 
apontar horizontes a partir de 
perspectivas que toquem todas 
as realidades, independentemente 
das circunstâncias locais. Assim 
começa o capítulo Igreja e Missão 
do Documento da CNBB (109) a 
respeito das Diretrizes Gerais da 
Ação Evangelizadora da Igreja 
no Brasil, anos 2019-2023, fruto 
da última assembleia geral do 
episcopado em Aparecida, no mês 
de maio último.

Recai sobre nós a exigência de 
renovação das forças missionárias, 
para cumprir a missão de anunciar 
a Palavra de Deus, com todas as 
implicações decorrentes, como a 
promoção da paz, a superação da 
violência, a construção de pontes 
de relacionamento, oferecendo 
a misericórdia de Cristo como 

remédio, luz e esperança, nesses 
tempos desafiadores.

Essas novas diretrizes foram 
construídas à imagem de Casa, 
que permite o duplo movimento 
de ingresso e saída, colhimento e 
envio. Sobre os eixos Comunidade 
e Missão, podemos identificar 
o ser cristão: aquele que vive 
em comunidade estabelecendo 
vínculos firmes e duradouros e 
trabalhando para transbordar sua 
experiência a todas as criaturas 
(At 1,8).

A Casa está assentada sobre 
quatro pilares: a Palavra, o Pão, 
a Caridade e a Ação Missionária. 
As comunidades que desejamos 
devem ser espaços de encontro, 
de ternura, de solidariedade, lugar 
de família, de relações fraternas. 
A família é ponto de chegada para 
a nossa ação pastoral e ponto de 
partida para a vida comunitária 
mais ampla (N.138).

O objetivo 
geral está 
nestas palavras: 
EVANGELIZAR 
no Brasil cada vez 
mais urbano, pelo 
anúncio da Palavra 
de Deus, formando 
discípulos e 
discípulas de 
Jesus Cristo, em 
c o m u n i d a d e s 
e c l e s i a i s 
missionárias, à luz 

da evangélica opção preferencial 
pelos pobres, cuidando da Casa 
Comum e testemunhando o Reino 
de Deus rumo à plenitude.

Esse é um documento 
importante, muito válido para 
o conhecimento e reflexão de 
todos nós paroquianos. Quero 
recomendá-lo vivamente, para 
estarmos seguros daquilo que 
nos propõe a Igreja no Brasil 
hoje, fugindo de interpretações 
duvidosas a respeito de sua missão 
verdadeira. É imprescindível 
acolher a palavra de Jesus: Ide!

MENSAGEM DO PÁROCO
COMUNIDADE E MISSÃO
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SANTO AGOSTINHO FALA AO POVO
Peçamos a Deus que nos dê animo para pedir-Lhe sempre e que, ao mesmo tempo, Ele esteja sempre 

atento a nossos pedidos. Serm. Frangpane 2-7 MA 1, 200

Como te livras de um homem? Evitando-o? Como podes levar-te do demônio? Orando contra ele. Tuas 
orações são a seta que o mantém na raia. Serm. 22,5

Quando pedes coisas terrenas, põe tua oração nas mãos de Deus. Não é o paciente, mas um médico quem 
dá a receita. Ser 354, 7,7

Pregar implica anunciar a 
Palavra de Deus. Porém, 

o anúncio tem uma condição 
prévia e indispensável para sua 
eficácia: a escuta da Palavra. 
Anunciar pressupõe, antes, em 
escutar a Palavra. Hoje, existem 
muitos cursos de oratória, mas o 
principal curso, para nós cristãos, 
é o de “escutatória”. Antes da 
pregação exterior, vem a pregação 
interior; antes do anúncio, vem a 
meditação da Palavra.

Escutar a Palavra é colocar-
se junto ao poço de Jacó (cf. Jo 
4, 1-26) e, como a samaritana, 
escutar o Mestre até descobrir a 
“água viva”, sentir sede dela e, 
confiantemente, pedir ao Senhor 
que nos dê sempre desta água. 
Escutar é ter a atitude de Maria, 
irmã de Marta e Lázaro, saber 
sentar-se aos pés de Jesus com 
a certeza de estar escolhendo a 

melhor parte. Escutar é aprender 
a abrir o coração para receber 
palavras de quem sabemos que 
nos quer bem, nos ama. Deus fala 
aos seres humanos como quem 
fala com os amigos (cf. Ex 33, 11; 
Jo 15, 14-15). Quando escutamos 
a Palavra divina com humildade 
e reconhecimento, acontece um 
fato novo em nós: Deus age em 
nós com a sua graça, e nos vai 
configurando à imagem de seu 
Filho.

O simples transcorrer do 
tempo não transforma o coração 
de ninguém, mas a Sagrada 
Escritura, sim, quando escutada 
como Palavra de Deus. Os 
serventes da festa de casamento 
nas Bodas de Caná escutaram e 
fizeram o que Jesus mandou. A 
conversão é sempre ação de Jesus 
em favor de quem o escuta com 
fé (cf. Jo 2, 1-12). Quando Deus 
dirige sua Palavra a nós, espera 
sempre nossa resposta. Espera 
uma atitude de fé!

A fé capacita-nos a acolher 
o “Mistério de Deus” em nossa 
vida; capacita-nos a nos tornarmos 
verdadeiramente “discípulos de 
Cristo”. As pessoas de fé – afirma 
Santo Agostinho – “fortificam-se 
acreditando”. O santo bispo de 
Hipona tinha boas razões para 
falar assim. Como sabemos, sua 
vida foi uma busca contínua da 

fé. Portanto, só acreditando é que 
a fé cresce e se revigora.

Existe uma unidade profunda 
entre o anúncio da Palavra e o 
ato de fé. Quem afirma isso é 
São Paulo: “Acredita-se com o 
coração e, com a boca, faz-se a 
profissão de fé” (Rm 10,10). O 
coração indica que o primeiro ato, 
pelo qual se chega à fé, é dom de 
Deus, é ação da graça que age e 
transforma a pessoa até o mais 
íntimo dela mesma. A este respeito 
é muito eloquente o exemplo de 
“Lídia”. Segundo narrativa de 
Atos dos Apóstolos, São Paulo, 
encontrando-se em “Filipos”, 
em um sábado foi anunciar o 
evangelho a algumas mulheres; 
entre elas, estava “Lídia”: “O 
Senhor abriu-lhe o coração para 
aderir ao que Paulo dizia” (At 
16, 14). Para que a Palavra de 
Deus leve-nos à conversão, é 
necessário que, primeiramente, a 
graça divina abra nosso coração.

Em nossa meditação diária da 
Palavra de Deus, peçamos a graça 
da conversão a todos aqueles 
para os quais anunciaremos o 
evangelho, com a palavra ou com 
o testemunho de vida. Assim seja!

Dom José Roberto Palau
Bispo Auxiliar de São Paulo - 

Regional Ipiranga

VOZ DO PASTOR
 “A MAIS DIFÍCIL PREGAÇÃO É A INTERIOR”
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01   Marli Aparecida Ferreira Barros
02   Cecília Florio Moser
03   Hercília da Silva Aoyama
05   Olívia Fernandes Prata
06   Maria Cristina R. de Almeida
08   Antônio Carlos B. Lange de Barros
10   Cristina Freitas Pereira de Paula
11   Regina Rodrigues D’Ávila
12   Eder Gomes da Silva
12   Nicéia Aparecida Amorin
12   Nilda Casarin Geraldo
14   Stela Maris Alcântara Pelekas
15   Rosa Ferreira de Matos

17   Maria Lombello Vale Zanchini
17   Waldir Oswaldo Zenezi
18   Neli Macedo Silva
19   Andréia Aparecida e Silva
20   Luciane Gonçalves Palmeira Moraes
20   Ângela Tieko Tanaka Magrini
24   Waldemar Stornioli
25   Andréia Ferreira Cirilo
27   José Luiz de Santana
28   Arlete Martins Benatti
30   Maria Cecília de Oliveira
30   Luciana Padeiro Jorge Shilinkert

DIZIMISTAS E ANIVERARIANTES DE NOVEMBRO

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

VOZ DO PASTOR
TRISTEZA E ESPERANÇA

O dia dos 
f i é i s 

defuntos ou 
dia de finados 
é celebrado 
pela Igreja 
C a t ó l i c a 
no dia 2 de 
N o v e m b r o , 

logo a seguir ao dia de Todos 
os Santos. A Tradição da Igreja 
sempre exortou a seus fiéis para 
neste dia especialmente, celebrar 
a memória de seus familiares 
e amigos já falecidos. Neste 

sentido, para a doutrina católica é 
fundamental a ideia de comunhão, 
que deve haver entre os membros 
do Corpo Místico, isto é, todos os 
fiéis cristãos, os vivos e os mortos.

Para os cristãos católicos, a fé 
é uma resposta à ansiedade diante 
do mistério da morte. O sentimento 
de saudade é inevitável. Contudo, 
os cristãos procuram testemunhar 
uma esperança confiante de uma 
vida eterna e feliz, apesar do 
sofrimento gerado pela separação 
de seus entes queridos. 

Santo Agostinho escreve sobre 

esta realidade que enfrentamos 
quando nos deparamos com a 
morte: “É natural se entristecer 
com a morte, mas quando chegue 
a tristeza, que a esperança nos 
console.” E continua mais adiante: 
“Desapareça a tristeza onde é tão 
grande o consolo, enxugue-se o 
pranto da alma e a fé afaste a dor. 
Com uma esperança tão grande 
não convêm que esteja triste o 
Templo de Deus”. 

 (Sermão 173.)

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

Participamos aos paroquianos o 
que faz a Pastoral Social.

Cestas básicas: temos 68 
famílias cadastradas para 
receberem cestas básicas. Todo 
2º domingo do mês, recebemos 
os alimentos para fazermos as 
cestas. Sempre é anunciado nas 
missas o que estamos precisando.

Temos uma assistente social 
que, uma vez por ano, faz o 

recadastramento das famílias 
assistidas. Quando alguma família 
não precisa mais, substituímos 
por outra necessitada.

Enxovais de bebê: a cada três 
meses, damos enxovais para as 
gestantes. Para receber é preciso 
trazer o R.G. e a caderneta do 
exame Pré Natal. A data da entrega 
é marcada quando já temos os 
enxovais prontos.

Feira da Pechincha: esta é 
realizada a cada 60 dias. O que 
se arrecada é guardado, para 
comprarmos o que falta para 
cesta básica. Recebemos roupas, 
sapatos, brinquedos, utensílios de 
cozinha, etc. Aceitamos doações 
em perfeito estado. Entregar na 
secretária da igreja.

PASTORAL SOCIAL
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Equipe de Catequistas

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.

Vimos homenagear 
por meio do Paróquia 
Viva os professores 
voluntários dos cursos da 
Terceira Idade.

Estendemos nossas 
homenagens aos 
demais professores da 
Alfabetização de Adultos 
e demais cursos de nossa 
paróquia.

Revestiu-se a festa 
de confraternização do 
dia 15 de outubro de um 
brilhantismo, no qual os 

professores com muita qualidade 
apresentaram as atividades de 
seus alunos, o que mereceu o 
aplauso de todos os presentes. 
Foram realmente apresentações 
marcantes, que demonstraram 
toda a eficiência adquirida durante 
as aulas ministradas.

Registre-se também o quadro 
emocionante de despedida 
proporcionada pela professora 
de dança Andreia, que foi muito 

aplaudida.
O maciço comparecimento da 

Pastoral abrilhantou imensamente 
a festa, que transcorreu num 
clima de muita alegria e de uma 
organização a toda prova, o que 
evidenciou o magnífico, eficiente 
e incansável trabalho de suas 
coordenadoras.

Mais uma vez os cumprimentos 
a todos os professores com as 
bênçãos de Deus!

Olá crianças! Está se aproximando 
o tão esperado dia de algumas 

de vocês, já preparadas, receberem 
Jesus na Comunhão! A Missa Solene 
será no dia 24 de novembro, dia de 
festa em muitas famílias e na nossa 
comunidade paroquial. Para que 
este dia seja inesquecível a equipe 
de catequistas está preparando 
com muito cuidado e carinho toda 
a programação das atividades que 
antecedem este grande momento. 
Desde já cumprimentamos todas 
as famílias e desejamos muitas 
felicidades a todos. 

Aproveitamos para convidar estas 

crianças para continuarem a fazer 
parte da nossa família, participando 
dos encontros da Perseverança 
em 2.020 ou então, se já tiverem 
idade, participando dos encontros 
de preparação para o sacramento da 
Crisma. Vamos continuar juntos!

Nossas atividades serão 
encerradas no dia 01 de dezembro, 
quando teremos o último encontro 
em sala. Encerraremos com a missa, 
dando graças a Deus pela nossa 
caminhada e pelos novos amigos 
e amigas que conhecemos neste 
percurso. Mas, antes disto, no sábado 
30/11, realizaremos um grande 

encontro de confraternização entre 
todos: famílias e catequistas. Para 
este encontro, aguardem circular 
que enviaremos dando maiores 
informações.

Vamos viver este mês com muita 
alegria!

Recebam, 
cada uma 
de vocês, 
um beijo 
c a r i n h o s o 
de suas 
catequistas.

CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DOS PROFESSORES DA TERCEIRA IDADE

CANTINHO DA CATEQUESE
ESTÁ CHEGANDO O DIA DE RECEBER JESUS NA COMUNHÃO!

Irina Vassilieff Henriques
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José Renato Carneiro e Carneiro

MÊS MISSIONÁRIO EXTRAORDINÁRIO

Encerrou-se no 
dia 31 de outubro 

o Mês Missionário 
E x t r a o rd i n á r i o , 
proclamado pelo 
Papa Francisco, em 
2017. 

O mês de outubro 
é sempre dedicado às Missões, que 
segundo a agência informativa das 
Obras Missionárias Pontifícias, 
foi escolhido por comemorar 
o descobrimento do continente 
americano, abrindo assim uma 
nova página na história da 

evangelização. 
O Papa Francisco 

quis, neste outubro 
de 2019, comemorar 
os 100 anos da 
Carta Apostólica 
do Papa bento XV, 
“Maximum Illud”, 

que aborda o trabalho feito pelos 
missionários no mundo. 

No terceiro domingo de 
outubro, dia em que a Igreja 
Católica celebra o Dia Mundial 
das Missões, Frei Benjamin 
falou da importância de rezarmos 

pelas missões e lembrou que 
em nossa paróquia ocorre todo 
dia 31 de outubro o ‘Terço Vivo 
Missionário’, onde rezamos pelos 
missionários de todo o mundo. 

Outubro também é mês do 
Rosário, visto que dia 07/10 
celebramos a festa de Nossa 
Senhora do Rosário. Isto 
nos deve lembrar que como 
missionários teremos sempre em 
Maria Santíssima, uma poderosa 
companheira e auxiliadora de 
missão.

O mês de novembro nos fala 
de morte, tanto é assim que 

é chamado o “Mês dos Defuntos” 
e há um dia em que se celebra 
o “Dia dos Mortos”. Nossos 
antepassados recebem neste dia, 
especialmente, nossas orações, 
nossas saudades e nossas flores, 
que colocamos em suas sepulturas 
em agradecimento pelo bem que 
nos fizeram.

Hoje, porém, não falarei 
da morte, mas sim da vida. O 
maior desejo do homem é viver. 
Viver sempre. A vida é o maior 
dom de Deus, que recebemos 
para fazermos o bem, dando 
continuidade à obra criadora 
do Pai. Ele cria e nós criamos 
com Ele. Como disse muito 
propriamente uma voluntária 
do GRAAC, perguntada sobre 
o sentido do seu trabalho nesta 
instituição, ela respondeu: “Se 
nascemos e estamos vivos, 
precisamos fazer a diferença no 
mundo”. Concordo plenamente 
com ela: nós passamos pelo 
mundo e precisamos torná-lo 
melhor. Isto é viver.

Para dar sentido à vida, 
deixemos cair sementes enquanto 
caminhamos pelos caminhos, 
que percorremos. Sementes de 
várias espécies que, ao nascer, 
florirão. Assim, olhando para 
trás, veremos pelos caminhos, 
que passamos: amor, paz, alegria, 
família, amigos... Deixaremos 
tudo florido, das mais variadas e 
lindas flores perfumadas, cujas 
sementes, que caíram durante 
nossa caminhada.

Procuremos em nossa vida 
sermos semeadores de boas 
sementes, deixando cair sobre 
elas gotas de amor e bondade, 

que tornarão belo nosso caminho. 
E, quando chegarmos ao fim, 
possamos dizer: “Valeu a pena ter 
vivido!”

Termino, com um 
pensamento para este mês de 
novembro: “Prefiro que acaricie 
carinhosamente a minha mão 
agora, que estou vivo, a que se 
debruce sobre mim quando eu 
morrer”.

Abraços e feliz mês de 
novembro!

Frei Benjamín

PÉTALAS SOLTAS
VIVER



6 - Paróquia vivA

Falar sobre o Sacramento do 
“Batismo” é muito importante 

para nós, que estamos procurando 
fazer com que vocês, irmãos, 
entendam que a partir de agora 
essas crianças são Cristãos 
na Comunidade Cristã, onde 
encontramos Amparo e Proteção, 
para Crescer, Amadurecer e 
Assumir os nossos compromissos 
de Trabalhar pelo Reino de 

Deus, Lutar pela justiça e 
Servir os irmãos. O Batismo é o 
fundamento da Vida Cristã. Ele 
nos coloca nesta Comunidade, 
na qual dividimos a mesma Fé, 
a mesma Esperança, o mesmo 
Amor, e ele nos dá acesso aos 
outros Sacramentos da Igreja. 
Com relação aos padrinhos, os 
pais tem que saber a importância 
dessa escolha, pois eles são muito 

mais que uma posição social. 
Segundo Deus, eles também são 
pais, pois no batismo nasce o 
homem novo e morre o velho, 
e eles, junto com os pais, têm 
o dever de transformar essas 
crianças, em soldados de Cristo. 
Não deixe essa FÉ morrer nessa 
nova vida.

Deus abençoe à todos!

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 novembro: preparação dia 23, batismo dia 24.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 27 de outubro de 2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE NOVEMBRO
• Cecília Búrigo Schimidt

• Felipe de Almeida Apoloni
• Gustavo do Rosário Morais

• Heitor Ronchi de Almeida da Silva
• Leonardo Oliveira Takahashi

• Lucca Senigalia Pinho da Silva

• Luiz Henrique Olivieri
• Miguel Rhavi da Silva Santos

• Rafael Boni Bertini Feria
• Ricardo Bello Moyano
• Samuel Akira Hirata

• Wemili Araujo de Santana

A IMPORTÂNCIA DO BATISMO
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ATIVIDADES DA PARÓQUIA

NOVEMBRO

1 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. Sacramento 8h
2 sab Finados
3 dom Festa de Todos os Santos
3 dom Catequese – Reunião de Pais (Local: Salão Paroquial) 8h30
5 ter Beato Mariano de La Mata (Agostiniano) – Missa 20h
5 ter Equipe de Eventos – Reunião 20h
6 qua Todos do Defuntos da OAR (Ordem Agostiniana Recoleta) – Missa 20h
9 e 10 Dias de oferta de alimentos nas missas
10 dom Catequese – Batismo das crianças que receberão a primeira Eucaristia 9h
10 dom Movimento de S. Mônica – Encontro 9h
12 e13 Bazar da Juventude
12 ter Catequese – Reunião de Catequistas 20h
13 qua Distribuição de cestas básicas às famílias 14 às 17h
13 qua Nascimento de S. Agostinho / Todos os Santos da OAR – Missa 20h
14 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – LECTIO DIVINA 

AGOSTINIANA
20h

15 sex MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS ENFERMOS 15h30
19 ter Tive fome e me deste... – Reunião 19h30
19 ter Liturgia – Reunião 20h
21 e 22 Feira da Pechincha
21 e 22 Catequese – Confissão das crianças que receberão a primeira Eucaristia 19h
21 qui Pastoral do Dízimo – Reunião 20h
22 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
22 sex Missa em honra a S. Rita – Bênção das rosas 15h30
23 sab Catequese – Retiro / Pais e crianças da primeira Eucaristia 8 às 12h30
23 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
23 sab Jornal Paróquia Viva – Fechamento da edição de dezembro 17h
24 dom Festa de Cristo Rei / Dia Nacional do Leigo
24 dom Catequese – CELEBRAÇÃO SOLENE DA PRIMEIRA EUCARISTIA 9h30
24 dom Batismo – Celebração 16h
25 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h20
25 e 26 Terceira Idade –  Bazar professores e alunos (Local: Sala dos Cumprimentos) 9 às 17h
27 e 28 Terceira Idade – Bazar Beneficente (Local: Salão Paroquial) 9 às 19h
27 qua Movimento de S. Mônica – Missa em honra a S. Mônica 20h
28 qui Alfabetização de Adultos – Encerramento do ano letivo / Missa de ação de 

graças
19h

28 qui FSAR (Fraternidade Secular Agostiniana Recoleta) – FORMAÇÃO 20h
28 qui Missa pelas Vocações 20h
29 sex Tive fome e me deste... – Distribuição de jantar 
30 e 31 Bazar do Bem (Local: Sala dos Cumprimentos)
30 sab Catequese – Confraternização (Local: Salão Paroquial)

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 novembro, nosso Céu Agostiniano apresenta-nos: Dia 6 – Comemoração de 
todos os Defuntos da Ordem. Dia 13 – Comemoração do  nascimento de nosso Pai Santo Agostinho e Festa de Todos 
os Santos da Ordem. Dia 28 – Beato Graça de Cátaro, religioso. Entrou na Ordem como irmão leigo. Foi beatificado 
por Leão XIII, em 1889. Dia 29 – Beato Frederico de Ratisbona, religioso. Foi beatificado por Pio X, em 1909. Foi 
um grande amante da Sagrada Eucaristia.                                                  

PARABÉNS – Nosso Vigário paroquial, Frei Ramón Aliende Torrecilla, OAR, está de parabéns, no dia 25 deste mês, 
data de seu aniversário natalício. Em nome de nossa comunidade paroquial, rogamos a Deus e a N. Sra. da Saúde que 
o cubram de bênçãos e muita saúde, para continuar com o mesmo entusiasmo sua missão sacerdotal nesta Paróquia. 
Parabéns. 
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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

Fabianne Nunes

Em 19 de outubro, no Salão 
da Paróquia N. S. Aparecida, 

em Moema, com abertura do 
Arcebispo de São Paulo, Cardeal 
D. Odilo Pedro Scherer, e sob a 
presidência de D. José Roberto 
Fortes Palau, bispo da Região 
Episcopal Ipiranga, aconteceu a 
4ª e última Assembleia Regional 
do 1º Sínodo Arquidiocesano.

Encerrando a trajetória deste 
2º ano, pela observação do 
trabalho de campo nos perímetros 
paroquiais - análise que ratificou 
as urgências apontadas no 12º 
PLANO DE PASTORAL - os 
participantes, debruçados sobre 
a síntese do encontro anterior, 
buscaram soluções concretas 
de evangelização para a Igreja 
Católica nesta cidade imensa.

 O conjunto das sugestões, 

que será levado à Assembleia 
Arquidiocesana, em 2020, 
certamente contribuirá para que 
o Povo de Deus em São Paulo 

trilhe com a eficácia desejada 
seu “caminho de comunhão, 
conversão e renovação 
missionária”.
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