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Frei Adilson Miranda, OAR

No primeiro domingo de 
janeiro, ainda inaugurando o 

novo ano, celebramos a solenidade 
da Epifania do Senhor, isto é, a 
manifestação de Deus, naquele 
ainda bebê, como luz, guia e 
Senhor da humanidade. Aquela 
glória do Senhor, explicitada 
poeticamente pela boca do profeta 
Isaías, dirigindo-se ao povo da 
Aliança, de que a Jerusalém 
pós-exílio, reconstruída, seria 
sinal de luz e encontro para as 
nações, agora se realiza em Jesus, 
a definitiva luz para o caminho 
rumo ao Criador. Agora a 
salvação chegou definitivamente 
e se tornou acessível a todas as 
pessoas (Ef 3, 2-6). O apóstolo 
Paulo se sente agraciado pela 
revelação de tal mistério e insta a 
todos, a superar as barreiras, que 
causam divisões entre nós.

Os magos provenientes do 
oriente são o símbolo daqueles que 
buscam. Guiados por uma estrela, 
eles empreendem sua caminhada 
(Mt 2, 1-12). É um grande exemplo 
para nós, que iniciamos um novo 

ano e também um convite a trilhar 
juntos esse tempo, para também 
chegarmos unidos. O caminho 
exige despojamento, percepção 
dos sinais, discernimento das 
situações. Juntos podemos 
realizar essa tarefa, apoiando-
nos, encorajando-nos e buscando 
sustento em cada um, diante das 
vicissitudes próprias do caminho. 
A travessia é longa e com muitos 
desafios, obstáculos, avanços e 
recuos, areias escaldantes e noites 
frias do deserto. 

Mas é necessário querer 
encontrar Jesus, não basta apenas 
buscar. Isso exige, livrar-se do 
passado, desinstalar-se, e, partir 
sempre com o coração leve, 
predisposto às mudanças, que 
o caminho aponta na viagem. É 
um caminho de conversão, de 
mudanças no modo de pensar, de 
seleção de interesses, 
de expectativas e 
principalmente no 
modo de viver. Não 
basta a estrela, os 
magos chegaram 
perto, mas ela só 
brilhou e trouxe alegria 
e certeza no coração 
deles, quando houve 
o discernimento nas 
Escrituras, proposto 
pelo próprio Herodes, 
como uma artimanha 
política para derrotar 
possíveis antagonistas 

de seu poder. Deus sempre nos 
surpreende!

Alcançado o destino, agora 
podem contemplar o mistério, 
prostrando-se e adorando o 
Senhor, e oferecendo seus dons. 
Agora estão saciados e podem 
retornar por outro caminho, 
abandonando os caminhos antigos 
e obsoletos. A nova relação 
com Deus exige esse desvio 
de rota. A experiência divina é 
experimentada como um êxodo 
interno e externo; é necessário 
um discernimento constante dos 
sinais exteriores e interiores e 
um faro apurado para perceber 
a realidade além das aparências. 
Enchamos o nosso coração de 
esperança e não tenhamos medo 
de seguir o caminho que Deus nos 
indica neste ano 2020!

MENSAGEM DO PÁROCO
VAMOS CAMINHAR?
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01   Marli Tortul Pegorara
03   Maria de Fátima T. Abatepietro
03   Wilma Tacitano
04   Climério Pereira Nascimento 
Júnior
04   Junko Murakawa
13   Mônica Laurdindo da Silva
13   Leonor Salamani
13   Gylce Maria Ribeiro Campos
14   Roseli Maria Saccardo
15   Luiz Carlos Moutinho
15   José Dardes Negrão
17   Roseli Bravo

17   Erich Loewenbach
18   Adail Peixoto da Costa
18   Carlos Roberto Fraga Vieira
18   Ivan Labella Domingues
18   Sueli Reginato
19   Roberta Queiroz Graumam
19   Dirce Terence
20   Maria Luciene da Silva 
Cândido
20   Cirlene Camilo Roquini 
Tanaka
21   Mauro Reginato
22   Marly Yamamoto Maciel

23   Maria Cristina Panosso 
Macedo
25   José Eduardo Rodrigues
25   Dione da Conceição Campos
26   Marcelo Alves de Matos
26   Beatriz Passeto de Oliveira 
Pinto
26   Glayde Romano Crivelaro
27   Francisca das Chagas da Silva
28   Rosana Aparecida Barbosa 
Domiciano

A todos os colegas dizimistas, que celebraram o seu aniversário no começo deste ano, os nossos 
parabéns e votos de felicidade. Temos a certeza de que estaremos juntos por mais um período!

DIZIMISTAS DE JANEIRO

01   Nildete Nascimento Sandes
01   Zenaide Abraham Pinto
02   Izabel Kazuko Aoshima
03   Adriano Fernandes da Silva
05   Odete Lopes de Oliveira
06   Aparecida Antunes Ayres
06   Fabianne da Silva Telles 
Nunes
07   Edith Conceição da Cruz
08   Itsuko Hida – Aurora 
09   Inês Rosa Ribeiro

14   Ridalva Tenório da Silva 
Taplete
16   Mariangela L. Carro
18   Joana Patrezze
18   Maria Aparecida Dias M. 
César
18   Francisco dos Santos Batista
18   Aldemir Reis
19   Sônia Maria de Fátima 
Carvalho
20   Martha Ferreira

22    Daniele Pavan Bega
22   Sachiko Ihida
22   Sadako Ihida
22   Maria Denise Goulart Teixeira
23   José Carlos Giaretta
23   Silvana Maria Sanvito
25   Nina Rosa de Paula Arbex
25   Neyza App. F. Costa Pinto
27   Mauro Cunha Fatureto
28   Alcides Benício de Oliveira

DIZIMISTAS DE FEVEREIRO

Em todas as Paróquias da 
Regional Ipiranga deve 

ter sido triste o – Adeus – de 
despedida de seu Bispo Auxiliar 
de São Paulo, Dom José Roberto 
Fortes Palau, transferido para a 
Diocese de Limeira, no Estado.

A missa de despedida aconteceu 
na tarde de 21 de dezembro, 
na paróquia da Imaculada 
Conceição, na Avenida Nazaré, 
com a presença do Cardeal Dom 
Odilo, vários Bispos, padres 
das paróquias e fiéis de toda a 
Regional Ipiranga.

Durante os anos de Dirigente 

da Regional, sua dinâmica 
de trabalho, tanto na parte 
temporal quanto na espiritual foi 
extraordinária. Todas as paróquias, 
através de suas pastorais, 
Associações e Movimentos foram 
convocadas e participaram de 
celebrações, palestras e encontros, 
o que ajudou a elevar o nível de 
espiritualidade dos participantes.

Se não houvessem outras 
benfeitorias levadas a efeito, 
nestes poucos anos de gestão 
administrativa do Bispo Dom José 
Roberto, bastaria olhar de perto 
para a grande reforma realizada 

por ele, na sede da Regional. O 
que muitas vezes falta em muitas 
empresas, aqui na Regional 
funcionou, em todos os setores, a 
produtividade!

A Paróquia N. Sra. da Saúde 
agradece penhoradamente o 
desvelo sempre a ela dispensado. 
E nosso jornal Paróquia Viva já 
sente falta dos sábios artigos de – 
“A Voz do Pastor”.  Por tudo isto, 
Dom José Roberto, aceite  o muito 
obrigado de nossa Comunidade 
paroquial e Agostiniana Recoleta. 

Antônio Pereira

DOM JOSÉ ROBERTO TRANFERIDO PARA A DIOCESE DE LIMEIRA
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SANTO AGOSTINHO EM DESTAQUE
FESTA DE REIS

Sa n t o 
Agostinho 

dedicou um 
e s p e c i a l 
carinho à 
festa da 
Manifestação 
do Senhor, 
c o n h e c i d a 

na Igreja como o dia dos Reis 
Magos. Assim se expressa nosso 
santo bispo, no Sermão 201:

Nestes dias, que passaram, 
celebramos o nascimento do 
Senhor; hoje festejamos, com 
solenidade não menos merecida, 
sua primeira manifestação aos 

gentios. Naquele dia, os pastores 
judeus admiravam o recém-
nascido, hoje o adoram os Magos 
chegados do oriente. Estas datas 
são muito agradáveis e cheias de 
alegria espiritual. 

Os pastores foram conduzidos 
a Ele pelo anúncio do anjo; os 
Magos pela indicação de uma 
estrela. Aqueles chegaram de 
perto, estes de longe.

Em verdade, no dia de Reis 
celebramos a manifestação 
Daquele cujo nascimento nos 
alegrava poucos dias antes. 

A chegada do Menino Jesus 
foi revelada aos Magos por uma 

estrela e aos Pastores pelos anjos. 
A estes lhe foi dito: Glória a Deus 
no alto dos céus; nos Magos, e 
pela estrela, se cumpriu: Os céus 
proclamam a glória de Deus. Os 
pastores louvaram a Deus por ter 
visto a Cristo; os Magos, além de 
ter visto o Senhor, o adoraram. 
Nos primeiros aparece, antes de 
tudo, a graça; nos segundos se 
manifesta a humildade.

Celebremos este dia com 
elevada devoção: Aquele que os 
Magos adoraram deitado numa 
humilde pousada seja adorado 
por nós já morando no mais alto 
do céu.

Frei Graciano G. Rodríguez, OAR

Mudamos os calendários, 
as folhinhas, as agendas. 

Viramos a página e encontramos 
o número 2020. Este número 
vai nos acompanhar durante 366 
dias (ano bissexto!). Será escrito 
muitas vezes, será lido e ouvido 
constantemente. 

Estamos no ano novo. Como 
será? O que acontecerá? Só Deus 
sabe. O futuro não nos pertence, 
é desconhecido, apesar das 
previsões dos falsos “videntes”. 
O passado é história. O presente 
é o momento. 

Como pessoas, tentaremos 
viver este ano com dignidade, 
retidão e como construtores 
do bem. Como cristãos, 
tentaremos seguir os caminhos 
de Jesus e cumprir os seus sábios 
ensinamentos. Procuraremos ser 
fiéis aos valores do Evangelho 
e aos ensinamentos da Igreja. 
Seremos esforçados para viver na 
comunidade o amor entre todos, 
a fé alimentada pelas palavras de 
Deus, pelos sacramentos e pela 

oração e a esperança de podermos 
ajudar a construir uma Igreja 
mais comprometida e atuante 
no mundo, assumindo com mais 
coragem o desafio de sermos 
discípulos e missionários. 

Ânimo! Coragem! 
Alimentemos a esperança de que 
este ano, que começa, será bom 
para todos! Para isto, sigamos os 
dez conselhos do Papa Francisco 
para sermos felizes neste novo 
ano:

Viva e deixe viver; 
Doe-se aos outros; 
Seja tranquilo; 
Brinque com as crianças; 
Compartilhe os domingos com 

a família; 
Ajude os jovens a conseguir 

emprego; 
Cuide da natureza; 
Seja positivo; 
Respeite quem pensa diferente; 
Trabalhe pela paz.

No primeiro número de 

“Paróquia Viva” deste ano, 
querermos agradecer a todos os 
paroquianos por tudo que fizeram 
em benefício da comunidade: 
seus trabalhos, sua dedicação, 
participação e presença. Posso 
dizer, sem exagero e sem faltar 
à verdade, que o ano 2019 foi 
bom pelas sementes, que jogamos 
na terra, e pelos frutos, que 
colhemos. Tudo, graças a Deus e 
aos trabalhos das muitas pessoas, 
que colaboraram com tanta 
doação e interesse.

Obrigado a todos! Do fundo do 
coração, a comunidade dos freis 
lhes deseja um Feliz Ano 2020. 
Que Deus os proteja e os abençoe 
com saúde e muita paz.

Abraços,
Frei Benjamin

PÉTALAS SOLTAS
CHEGOU UM ANO NOVO
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As pessoas dos diversos cur-
sos da Terceira Idade de 

nossa Paróquia agradecem e cum-
primentam os paroquianos pela 
Data Magna da Cristandade, por 
ocasião do término do ano 2019.

Deve-se ressaltar o dinamismo 
à Paróquia, proporcionado pelos 
cursos, o que bastante contribui 
para a participação efetiva dos 
mais de seiscentos alunos, com 
sua presença quase diária em suas 
diversas atividades, nos 70 cur-
sos.

Durante o ano aulas, trabalhos, 
reuniões, festas, etc. são promovi-
dos e sempre bem participados. 

A Terceira Idade está desen-
volvendo de forma expressiva 
suas atividades, em prol da saúde 

de seus participantes.
A participação dos alunos in-

tensifica suas atividades no aspec-
to cultural e físico, além de criar 
ambiente propício à união para 
compartilhar ideias, hábitos, lazer 
e reuniões festivas, ocorridas no 
decorrer do ano vigente.

O aumen-
to da procura 
dos cursos 
o f e r e c i d o s 
servirá tam-
bém para pro-
piciar a inclu-
são de seus 
alunos nas 
celebrações 
religiosas de 
nossa Cente-

nária Paróquia.
A exemplo do ano de 2019, a 

Pastoral da Terceira Idade espera 
que o ano de 2020. represente, 
também, um marco pujante de de-
senvolvimento.

Até o retorno das aulas! Feliz 
Novo Ano!

MAIS UM ANO CUMPRIDO E NOSSOS AGRADECIMENTOS 
A TODA A TERCEIRA IDADE Irina Vassilieff Henriques

Equipe de Catequistas
CANTINHO DA CATEQUESE

Estimados Pais: Paz no Senhor!
A Paróquia Nossa Senhora 

da Saúde, ciente da sua missão 
permanente de evangelizar, deseja 
ajudá-los na formação cristã de 
seus filhos e, para isto, conta 
com uma equipe de catequistas 
preparada para esta importante 
tarefa. Desde já agradecemos 
a confiança depositada em nós 
e esperamos poder realizar 

este trabalho juntos: Família e 
Paróquia. 

Seguem adiante algumas 
observações importantes para um 
bom funcionamento das nossas 
atividades:

I – A Catequese Paroquial 
abrange a Pré-Catequese, Primeira 
Eucaristia e Perseverança.

- As crianças a partir de 5 anos 
de idade poderão participar da 

turma da Pré-Catequese.
- O tempo de preparação 

para a Primeira Eucaristia, 
segundo normas da 
Arquidiocese, é de dois 
anos. 

- Para a inscrição no 1º 
ano da catequese a criança 
deverá estar alfabetizada 
e cursando o 3º ano na 
escola.

- As crianças, que já 
receberam a Eucaristia, 

passam a fazer parte das turmas 
de Perseverança.

II – Horários
- Horário dos encontros: 

domingos, das 8h30 às 10 horas. 
- A Missa das 10 horas 

chamada “Missa das Crianças” 
faz parte da catequese e, portanto, 
a participação das crianças da 
catequese é obrigatória.

INÍCIO DAS ATIVIDADES: 
9 DE FEVEREIRO DE 2.020. 

A partir de 26 de janeiro, aos 
domingos, faremos plantão de 
atendimento para inscrições e 
esclarecimentos sobre a catequese, 
antes e após a missa das dez.

Recebam todos um grande e 
fraterno abraço de Frei Benjamin 
e Equipe de Catequistas.

Acompanhem nossas atividades: www.facebook.com/turmadacatequese
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Waldir Celestino
E ESTAMOS EM 2020

No princípio era aquele que é a Palavra. Ele estava com Deus, e era Deus. Ela estava com Deus no 
princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dEle; sem Ele, nada do que existe teria sido feito. 

Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. 
João 1:1-5.

Terminamos o ano de 2019 
com uma poesia à Palavra, ou 

seja, o Prólogo do Evangelho de 
São João. Terminamos o ano com 
a certeza: Deus é vida e luz. Ao 
saudarmos, nesta noite, nossos 
familiares e amigos, lembremo-
nos de que todos temos algo que 
não nos deixa envelhecer e que 
nos dá dignidade: nossa condição 
de filhos de Deus. Essa certeza 
deve ser a luz que ilumina nosso 
passado, presente e futuro. Como 
filhos amados de Deus, seguimos 
confiantes rumo ao novo ano, 
rumo a novas expectativas, rumo 
à vida, e vida em plenitude.

No começo de mais um ano 
é nosso dever e faz bem à nossa 
alma oferecer o nosso coração e 
a nossa vida como dom precioso 
para que Deus a abençoe, nos 
perdoe e nos motive a viver com 
alegria. A luz do Senhor então 
nos cobrirá e nos dirigirá com 
segurança pelos caminhos, que 
ainda não atravessamos. Assim, 
nós não teremos medo de enfrentar 
o desconhecido nem tampouco 
de desbravar as barreiras que, 
com certeza, nós precisaremos 
enfrentar. A bênção do Senhor 
fará com que a nossa terra dê 
bons frutos, que nos alimentarão 

durante todo este ano. (cf. Sl 66) 
Deus abençoe!

Como afirmou nosso pároco, 
Frei Adilson: “Tudo que Deus nos 
dá é bom, mesmo que nos custe.”

Feliz ano Novo e as bênçãos a 
todos.

FESTA DA SAGRADA FAMÍLIA DE NAZARÉ

No dia 29 de dezembro, 
comemoramos a Festa da 

Sagrada Família de Nazaré. 
Além de celebrar o mistério do 
nascimento de Jesus, a Igreja nos 
relembra que Jesus foi criado 
por Maria e José, enquanto se 
preparava para salvar o mundo. 
Foi criado no Amor, e este amor 
fez da Sagrada Família o modelo 
do lar cristão.

Na homilia da missa das 
20 horas, com Frei Lorenzo, 
aprendemos sobre os diferentes 
aspectos da vida em família. Na 
primeira leitura (Eclo 3, 3-7, 14-
17ª), vimos como tratar nossos 
pais na velhice, honrando-os, 
respeitando-os, amparando-os, 
sendo compreensivos e não os 
humilhando. E que devemos 
praticar a caridade para com 
nossos pais. Agindo assim, nossos 
pecados nos serão perdoados, 
diz o texto. Mas, Frei Lorenzo 

ressaltou que só o bom tratamento 
aos pais não garante o perdão de 
nossos pecados.

Na segunda leitura (Cl 3, 12-
21), São Paulo nos ensina que 
Deus nos ama e que devemos 
ser pacientes e misericordiosos 
para com nossos semelhantes, 
suportando-os e perdoando-os 
como Deus nos perdoou. E mais 
que tudo, devemos nos amar 
uns aos outros, pois o amor é 
o vínculo da perfeição. Outros 
trechos explicam como a esposa 
deve tratar o marido, o marido 
a esposa, os filhos os pais, os 
pais, seus filhos. Frei Lorenzo 
interpretou esta carta como “A 
fé traduzida em boas obras, com 
respeito, bondade, fraterni-dade”. 
E ele usou uma bela metáfora 
sobre Cristo – “Revestir-se de 
Cristo é isso - viver praticando o 
bem”.

No Evangelho (Mt 2, 13-15, 

19-2), o Anjo aparece a São José e 
o avisa que Herodes quer matar o 
menino. Eles fogem para o Egito, 
depois não conseguem voltar para 
a Judeia e vão para Nazaré. Frei 
Lorenzo nos ensinou que este 
texto é o único a fazer referência 
ao massacre dos inocentes por 
Herodes, e parece um espelho 
de um texto de Moisés sendo 
perseguido pelo faraó (qual 
texto?). Uma curiosidade sobre 
tradução - o salvador do mundo 
seria um “rebento”, “broto”, 
ou “nazareno” – isso porque a 
palavra hebraica para “rebento”, 
“broto” seria “netzer” - mesmo 
radical da palavra “nazareno”.

Esta bela missa nos ensinou 
a todos que o amor, no lar, se 
reproduz na sociedade e é na 
família que aprendemos a ser no 
mundo.

Não é o máximo?

Letícia Kayano
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Que a luz da vela acesa, no Círio 
Pascal, no dia do Batismo, 

nunca se apague. Prezados pais 
e padrinhos, continuem com a 
evangelização no lar, no trabalho 
e na família de vocês. E tenham 
a certeza de que Deus estará 

sempre abençoando-os, em todos 
os momentos de vossas vidas.

Mesmo que esta mensagem 
chegue à vocês após o Natal, fica 
registrado o nosso pedido para 
que vocês sempre se lembrem 
do que ouviram, na Palestra de 

Preparação, e do que prometeram 
no dia da Celebração do Batismo, 
e procurem pôr em prática tudo o 
que ouviram e prometeram. 

A presença de vocês, na nossa 
paróquia, é muito importante para 
nós e para Deus.

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 janeiro: preparação dia 25, batismo dia 26.
Em fevereiro: preparação dia 15, batismo dia 16.

Batizado realizado por Frei Ramón Aliende Torrecílla, OAR, no dia 15 de dezembro de 2019.

RELAÇÃO DOS BATIZADOS DE DEZEMBRO

• Arthur Faustino de Souza
• Bela Oliveira Valerio

• Giovanna Elizabeth dias Gambôa
• Guilherme Guimarães Menezes
• Henrique Estevam Rocha Dias

• Henry Moreira Figueiredo

• Laura Motoie Alvarenga
• Maria Luiza Ribeiro da Rocha

• Matteo Piccoli Stabilito
• Nicolas Meira Prestes Zapata Moreno

• Pedro Almeida Melo Iladoy
• Rodrigo Leandro Iglessias de Oliveira

O SENTIDO DO BATISMO
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JANEIRO

15 qua MISSA EM HONRA A N. SRA. DA SAÚDE PELOS 
ENFERMOS

15h30

22 qua Missa em honra a S. Rita – Bênção das rosas 15h30
24 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30
25 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
26 dom Batismo – Celebração 16h

FEVEREIRO

2 dom Apresentação do Senhor  
3 seg Terceira Idade – Início das atividades
4 ter MESC (Ministros Extraordinários da Sagrada Comunhão) – 

Reunião  
19h30

7 sex Apostolado da Oração  – Missa e  Adoração ao SSmo. 
Sacramento 

8h

8 e 9 Dias de oferta de alimentos nas missas
9 dom Catequese – Início das atividades 8h30
11 ter N. Sra. de Lourdes – Dia Mundial do Enfermo 
12 qua Distribuição de cestas básicas às famílias cadastradas 14 às 17h
15 sab Missa dominical e bênção dos doentes 15h30
15 sab Batismo – Preparação 15 às 17h
16 dom Batismo – Celebração 16h
17 seg Pastoral da Escuta – Reunião 18h20
22 sab Missa dominical e bênção das rosas 15h30
26 qua QUARTA-FEIRA DE CINZAS – Início da Quaresma / Dia 

de jejum e abstinência – missas
7h e 20h

VIA-SACRA (durante a Quaresma, de 26/2 a 08/4,  às 
quartas e sextas-feiras, às 16 horas)

28 sex Viúvos e Pessoas Sós – Encontro 9h30

Informações fornecidas pela Secretaria Paroquial. Programação sujeita a alterações.

ATIVIDADES DA PARÓQUIA

SANTO AGOSTINHO FALA AO POVO

Vestidos de seda, ou cobertos de trapos, Deus se opõe aos 
orgulhosos. Sejam ricos ou pobres, Deus dá sua graça aos humildes. 

In psm 85,3

Há mais mérito em não se apegar aos bens que possui, que em não 
possuir bens aos quais se apegar. De mor. Eccl. cath. 1, 23, 42.

Os famintos, os maltrapilhos, os mendigos, os peregrinos, os prisioneiros, os doentes... são teus 
“batedores” no Reino dos Céus. Serm. 11,6.
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NOTÍCIAS DA NOSSA PARÓQUIA E DA IGREJA

CÉU AGOSTINIANO – Neste bimestre, janeiro e fevereiro de 2020, nosso Céu Agostiniano apresenta-nos, em 
janeiro: - Dia 3 – São Fulgêncio, bispo;  22 – Beata Josefa Maria de Benigánim, virgem,  -  No mês de fevereiro: - 
Dia 3 – Beato Estêvão Belesini, presbítero;  13 – Beata Cristina de Spoleto, terciária secular;  16 – Beato Simão de 
Cássia, presbítero.
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Equipe Editorial: Antônio Pereira, Fernanda Nery, José Renato Carneiro e Carneiro, Letícia 
Moreira Dias Kayano e Waldir Celestino
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

Em 
dezem-

bro passado, 
n o s s a 
comunidade 
lamentou o 
falecimento 
de uma 
n o t á v e l 
paroquiana, 
a senhora 

Geny Bechara Madi, atuante 
desde 1969, na igreja Nossa 
Senhora da Saúde.

Dona Geny, nascida em Cedral, 
São Paulo, residente na Capital há 
65 anos, iniciou os serviços nesta 
Paróquia como Catequista, pelas 
mãos de Frei Dionísio Pastor. 
Logo já pertencia ao Clube 
de Mães, ensinando trabalhos 
manuais às donas de casa. 

Talentosa e vocacionada, Geny 
jamais recusou os convites do 
Senhor à participação em Sua 
messe, trabalhando em diversas 
Pastorais, como Crisma, Encontro 
de Casais e Curso de Noivos.

Com verdadeiro espírito de 
serviço, a exemplo de Maria 
Santíssima, costumava ser a 
primeira na acolhida aos novos 
sacerdotes da Casa, preocupando-
se com seu bem-estar, e guardando 
atentamente as datas, que lhes 
eram caras. Lembram-se os freis 
de que nos natalícios jamais lhes 
faltaram os deliciosos bolos por 
ela preparados com todo o carinho, 
e nos aniversários de Ordenação, 
o cumprimento respeitoso, com 
seu incentivo e sua gratidão.

Na Assistência Social - e aqui 
recordamos também suas amigas 
e companheiras Genny Madi 
e Wanda Pesenti Graf – nossa 
irmã foi pura doação. Quantos 
atendimentos semanais com 
palavras de conforto e consolo, 
acrescidos de alimentos e roupas, 
àqueles necessitados no perímetro 
paroquial!

Por ocasião das Festas Juninas, 
todos podem se lembrar de sua 
figura alinhada, na tradicional 
‘Barraca da Pizza’, desde a 

primeira hora, sorridente e 
disposta.

Dona Geny, em virtude do 
coração grande e sensível, e 
da fé que professava, sempre 
deixava profundas marcas, e 
sua capacidade e perspicácia 
eram notórias, ao ponto de ter 
sido escolhida pelo Pároco Frei 
Francisco Xavier Echarri, em 
1989 (quando Frei Benjamín 
Remiro Díaz era Provincial), 
para a Presidência da FSAR – 
Fraternidade Secular Agostiniana 
Recoleta, nesta Paróquia; 
afastando-se apenas por sua 
própria e insistente solicitação, 
após 18 anos ininterruptos, 
uma vez que sua liderança era 
incontestável, e sua simpatia 
colaborava na conquista de novos 
membros.

Dona Geny, que viveu por mais 
de nove décadas uma existência 
profícua, de serviço a Deus ao 
próximo, nos deixa o exemplo de 
verdadeira cristã, pela caridade, 
constante alegria e perseverança.

GENY BECHARA MADI – UM EXEMPLO DE SERVIÇO À COMUNIDADE
Fabianne Nunes


