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N. Sra. Aparecida, 
  o Brasil é vosso!

RAINHA DO BRASIL, ABENÇOAI A NOSSA GENTE, 
PAZ AO NOSSO POVO!
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Principal

Irmãs e irmãos, a paz!

Embora a primavera tenha começado no mês pas-
sado, os efeitos da estação parecem novidades de-
pois do outono e do inverno.

O sol passa mais tempo conosco, o calor convida a 
sairmos às ruas, aos parques, a alegria parece voltar! 
Isso sem contar as árvores voltando a ter cores e, cheias 
de pássaros cantando como em um louvor a Deus, for-
mam um quadro que refl ete a beleza da criação.

Sol, fl ores, pássaros, pessoas, vida nova! 

Durante o mês nosso país passará por eleições 
gerais, alguns terão seus candidatos eleitos, outros 
não, assim é a vida na democracia. Na alternância de 
governos, peçamos a Deus que ele ilumine os políti-
cos para que os pobres não sejam esquecidos e que 
a justiça e paz possam se abraçar.

Sol, fl ores, pássaros, pessoas, governos, vida nova! 

O Sínodo Arquidiocesano de São Paulo começa 
a colher os frutos de trabalho intenso neste ano. Os 
resultados da pesquisa sobre a realidade pastoral nos 
ajudarão muito, junto da refl exão do povo de Deus, 
para buscarmos ser uma Igreja renovada pelo Espírito 
Santo e arrojada no anúncio da Boa Nova de Jesus.

Sol, fl ores, pássaros, pessoas, governos, Igreja, 
vida nova! 

Outubro também é mês das missões, em ou-
tubro temos a festa da  padroeira do Brasil e o 
dia das crianças, um mês permeado de momen-
tos que nos lembram que seguir a Deus é ter 
a alegria como sinal de nossa confi ança nele.
Por Cristo, com Cristo e em Cristo, contemplemos 
todas as novidades.

Sol, fl ores, pássaros, pessoas, governos, Igreja, san-
tidade, vida nova.

Que Deus nos faça novos, que sejamos fazedores 
da paz.

Pe. Pedro Luiz Amorim Pereira

Editorial
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F
oi na segunda quinzena de ou-
tubro de 1717 que uma imagem 
simples e quebrada transformou 

a fé de um povo até receber o título de 
Padroeira do Brasil. 

Tudo começou quando três pescado-
res foram encarregados de conseguir 
peixe para o banquete que a Vila de 
Santo Antônio de Guaratinguetá iria 
oferecer a Dom Pedro de Almeida e 
Portugal, o Conde de Assumar, que na 
época também era o Governador da 
Província de São Paulo e Minas Gerais, e 
estava visitando a região no período de 
17 a 30 de outubro de 1717.

Foi após várias tentativas de pesca, 
que os três pescadores tiraram das 

águas escuras do Rio Paraíba uma 
imagem de Nossa Senhora que 

veio nas redes em dois pedaços: 
primeiro o corpo e em seguida, 

rio abaixo, a cabeça.

Depois de colocarem a ima-
gem dentro do barco, pude-
ram vivenciar a ação da Mãe 
de Deus. Os pescadores 

que, antes não tinham 
conseguido pescar nada, 
encheram as suas redes 
com uma quantidade 
abundante de peixes. 

Antes de levarem os 
peixes para o banquete, 

entregaram os pedaços da estátua 
a Silvana da Rocha Alves, que reuniu 
as duas partes com cera, e a colocou 

num pequeno altar na casa da família, 
agradecendo a Nossa Senhora o milagre 
dos peixes. Nascia ali uma devoção, reu-
nindo todos os sábados os moradores 
da região para rezarem o terço e canta-
rem a ladainha.

Entre 1717 e 1732 a imagem pere-
grinou pelas regiões de Ribeirão do 
Sá, Ponte Alta e Itaguaçu. Em 1732 foi 
construído o primeiro oratório aberto 
ao público. Em virtude da expansão à 
devoção de Nossa Senhora “Aparecida” 
das águas foi construída no ano de 1740 
uma pequena capela. Em 1745 foi inau-
gurada uma igreja de taipa de pilão no 
Morro dos Coqueiros e também o povo-
ado com o nome “Capela de Aparecida”. 
Em 1888 foi inaugurada a Igreja de Mon-
te Carmelo (Basílica Velha), em 1982, a 
Basílica Nova e, fi nalmente, em 1983, a 
Basílica de Aparecida foi declarada ofi -
cialmente como Santuário Nacional.

O então príncipe Dom Pedro I, em 
passagem por Aparecida, prometeu-lhe 
consagrar o Brasil, caso sua difícil situa-
ção de agosto de 1822 se resolvesse. Em 
7 de setembro nascia o Brasil indepen-
dente. O imperador Dom Pedro II e a 
imperatriz Teresa Cristina estiveram em 
1843 e em 1865 na capela de Aparecida, 
para rezar diante da imagem. A princesa 
Isabel, herdeira do trono brasileiro, quis 
participar das celebrações ao lado de seu 
marido, o Conde d’Eu, na esperança de 
obterem da Senhora Aparecida a graça 
de um herdeiro. Anos depois, em 1884, 
a princesa Isabel voltava a Aparecida em 
reconhecimento pela graça recebida.

Feliz, vinha acompanhada não só do es-
poso, mas dos três herdeiros, os príncipes 
D. Pedro, D. Luís e D. Antonio. Foi a prin-
cesa Isabel quem doou o manto com 21 
brilhantes e a coroa de ouro e brilhantes.

E assim, de milagre em milagre, fur-
tada, recuperada e danifi cada e restau-
rada várias vezes, a pequena imagem 
escura de Nossa Senhora Aparecida foi 
declarada Padroeira do Brasil em julho 
de 1930, pelo papa Pio XI.

Visitada por nobres, três Papas (João 
Paulo II, Bento XVI e Francisco) e prin-
cipalmente pelo povo devoto, a fé e as 
demonstrações de afeto a Nossa Senho-
ra Aparecida se estenderam por todo o 
Brasil. Após 301 anos de bênçãos a his-
tória continua e neste mês de outubro, 
em que no dia 12 comemoramos Nossa 
Senhora Aparecida e no dia 27 a Igreja 
convida a todos a rezar pela paz no Dia 
Mundial de Oração pela Paz, clamamos:

Senhora Aparecida, o Brasil é vosso!
Rainha do Brasil, 

abençoai a nossa gente,
Paz ao nosso povo! 

Salvação para a nossa pátria!
Senhora Aparecida, o Brasil vos ama,

O Brasil em vós con� a!
Senhora Aparecida, 
o Brasil vos aclama

Salve, Rainha!

Adaptação livre do material do Santuário 

Nacional Aparecida

F
oi na segunda quinzena de ou-
tubro de 1717 que uma imagem 
simples e quebrada transformou 

a fé de um povo até receber o título de 
Padroeira do Brasil. 

Tudo começou quando três pescado-
res foram encarregados de conseguir 
peixe para o banquete que a Vila de 
Santo Antônio de Guaratinguetá iria 
oferecer a Dom Pedro de Almeida e 
Portugal, o Conde de Assumar, que na 
época também era o Governador da 
Província de São Paulo e Minas Gerais, e 
estava visitando a região no período de 
17 a 30 de outubro de 1717.

Foi após várias tentativas de pesca, 
que os três pescadores tiraram das 

águas escuras do Rio Paraíba uma 
imagem de Nossa Senhora que 

veio nas redes em dois pedaços: 
primeiro o corpo e em seguida, 

rio abaixo, a cabeça.

Depois de colocarem a ima-
gem dentro do barco, pude-
ram vivenciar a ação da Mãe 
de Deus. Os pescadores 

que, antes não tinham 
conseguido pescar nada, 

entregaram os pedaços da estátua 
a Silvana da Rocha Alves, que reuniu 
as duas partes com cera, e a colocou 

N. Sra. Aparecida, 
  o Brasil é vosso!
RAINHA DO BRASIL, ABENÇOAI A NOSSA GENTE, PAZ AO NOSSO POVO!
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O  DNJ que aconteceu no domingo, 16, no Ae-
roporto Campo de Marte foi uma experiên-
cia incrível! Aproveitar aquele momento de 

paz e oração com esses jovens, que são a alma 
da igreja, foi uma oportunidade da qual nós não 
nos arrependemos. Nunca esqueceremos des-
se momento, somos gratos pela oportunidade. 
Saber que existem outros jovens apaixonados por Jesus 
Cristo foi maravilhoso. Nesse encontro colocamos todas 
as nossas emoções e nos abrimos para o Espírito Santo. 
Cerca de 40 mil jovens participaram do evento que, 
pela primeira vez, aconteceu em parceria com a 
Arquidiocese de São Paulo. Anualmente, o Dia Na-
cional da Juventude (DNJ) é celebrado na Arqui-
diocese e este ano aconteceu juntamente com o 
Summer Beats, com muitos shows e espiritualidade. 
Vem ser feliz com a gente!

Karina e Marcela

O
s encontros me alimentaram de um 
jeito que eu não imaginava. Todos 
os ensinamentos até agora fizeram 

MUITO SENTIDO (e enquanto não fazia, 
o grupo estava aberto a questionamen-
tos que enriqueciam o diálogo, mesmo 
que no momento as dúvidas não pu-
dessem ser respondidas), foram didáti-
cos e ao mesmo tempo profundos e me 
motivaram a viver mais a fé no dia a dia.  
Além dos ensinamentos, os períodos de si-
lêncio e de adoração, foram muito necessá-
rios, pra “digerir” o conteúdo perante Deus. 

Senti que podia me abrir nos momentos de 
partilha e que seria acolhida do jeito que eu 
sou, na minha vulnerabilidade, e me identifi-
cava e me tocava com as partilhas dos outros.  
A gente se acolhe na nossa humanidade, 
com nossos defeitos e nossa pequenez pe-
rante Deus e isso é muito bonito. Sou muito 
grata por fazer parte desse grupo e reco-
mendo muito a experiência, nem que seja 
apenas para um encontro! Mas nós quere-
mos ir para a Jornada Mundial da Juventude 
no Panamá!

Teresa -19 anos

juventude

Summer Beats DNJ

ENcontros para a JMJ Panamá 2019
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N
o próximo dia 14 de outubro terá lugar em Roma um 
acontecimento religioso dos mais importantes. O já 
beatificado Papa Paulo VI (Giovanni Battista Enrico An-

tonio Maria Montini) será canonizado pelo Papa Francisco. 
Portanto, subirá ao altar. 

Nasceu de uma família rica de classe alta em Concesio, 
Lombardia, região ao norte da Itália. O seu pai era um ad-
vogado que se tornou editor e promotor corajoso de ação 
social. Montini era uma criança frágil, mas inteligente, que 
recebeu a sua primeira educação dos jesuítas na cidade de 
Brescia. Mesmo depois de entrar para o seminário foi auto-
rizado a viver em casa por causa da sua saúde. 

Paulo VI foi responsável por extensa produção formativa 
para a Igreja, com 12 exortações, 7 encíclicas e dezenas de 
outros documentos do tipo carta apostólica e motu proprio. 
Foi quem deu segmento à conclusão do Concílio Vaticano II 
para o qual contribuiu com maestria e ainda ajudou a Igreja a 
compreender e acolher este documento nos anos seguintes. 

Foi o primeiro Papa a visitar países em 5 continentes. Uma 
das encíclicas de Paulo VI, a Humanae Vitae (Da vida huma-
na), iniciada na gestão do seu antecessor João XXIII, o ab-
sorveu sobremaneira no esforço de completar um dos do-
cumentos mais delicados e complexos do seu Pontificado 

e da Igreja contemporânea. A Humanae Vitae foi um marco 
histórico na defesa da vida desde a concepção, cuja publi-
cação completa 50 anos agora em 2018. Este documento é 
considerado o mais controverso dos tempos modernos e 
colocou o Pontífice na boca do povo. 

A Humanae Vitae é principalmente a apresentação positi-
va da moralidade conjugal e da regulação da natalidade. 
Outra encíclica a Populorum Progressio (Desenvolvimento 
dos Povos), é dedicada à cooperação entre os povos e ao 
problema dos países em desenvolvimento. Fala sobre o 
agravamento do desequilíbrio entre países ricos e pobres, 
e afirma o direito de todos os povos ao bem-estar. Propõe a 
criação de um grande fundo mundial, sustentado por uma 
parte da verba das despesas militares das grandes potên-
cias para vir em auxílio dos mais deserdados. 

Devoto de Maria, Paulo VI publicou três encíclicas maria-
nas e em 1967 demonstrou seu carinho pela Virgem Maria 
sob o título de Nossa Senhora Aparecida, quando enviou 
uma rosa de ouro para o Santuário Nacional de Aparecida. 
Quem estiver na Itália no próximo dia 14 de outubro poderá 
se programar para assistir à canonização do Papa Paulo VI. 
Boa viagem.

João Aparecido da Luz, escritor

crônica

PAULO VI NO ALTAR
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notícia reflexão

Vamos rezar o Terço

São francisco de assis

4 DE OUTUBRO
Festa de São 
Francisco de 
Assis - Dia dos 
animais

O
utubro, o mês das Missões, é o mês em que 
somos convidados a refletir sobre a atuali-
dade do Santo Rosário em nossa vida cris-

tã. É uma oportunidade de chegar às pessoas 
em todos os lugares e começar ali um grupo ca-
tólico, embrião de uma futura pequena comu-
nidade e nos ajuda a viver o trabalho pastoral. 
Na Ave-Maria, apropriando-nos das palavras 
do Arcanjo Gabriel e de Santa Isabel, “senti-
mo-nos levados a procurar sempre em Maria, 
nos seus braços e no seu coração, o ‘fruto ben-
dito do seu ventre’ (cf. Lc 1, 42)“ (cf. RVM 24). 
Vivemos no dia a dia da correria, de uma socie-
dade desorientada, infelizmente, em tempos 
tortuosos e agitados. O mundo parece estar 
cansado. A repetição das orações do Pai-Nos-
so, das Ave-Marias e do Glória ao Pai vai crian-
do em nossa mente o filme da vida de Cristo.  
Que Nossa Senhora do Rosário nos ajude a redes-
cobrir a beleza e a atualidade do Santo Rosário. 

Fonte: Dom Orani João Tempesta, pt.aleteia.org

É comemorado em 4 de outubro o dia de São Francisco 
de Assis, o protetor dos animais e padroeiro da eco-
logia. Nascido na Úmbria (perto de Assis), Itália, em 

1182, seu nome era Francisco Bernardone. Filho de um rico 
comerciante de tecidos, teve uma adolescência fútil, na bo-
emia, até os 20 anos, quando começou a mudar.

Aos 26 anos ouviu Jesus pela primeira vez. Tirou suas ves-
tes, entregou-as ao seu pai Pedro, vestiu uma túnica de al-
godão e, maltrapilho, saiu pelo mundo.

Em 1224 apareceram em seu corpo chagas do Cristo cru-
cificado e teriam sido o motivo do seu enfraquecimento e 
sofrimento físico até sua morte aos 44 anos de idade.

Ao longo dos séculos, São Francisco foi admirado por 
seu voto de pobreza, humildade, liberdade religiosa, 
além da grande bondade com todos os seres vivos, em 
especial os animais.

Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz.
Onde houver ódio, que eu leve o amor;
Onde houver ofensa, que eu leve o perdão;
Onde houver discórdia, que eu leve a união;
Onde houver dúvida, que eu leve a fé;
Onde houver erro, que eu leve a verdade;
Onde houver desespero, que eu leve a esperança;
Onde houver tristeza, que eu leve a alegria;
Onde houver trevas, que eu leve a luz.
Ó Mestre, fazei que eu procure mais
Consolar, que ser consolado;
compreender, que ser compreendido;
amar, que ser amado.
Pois, é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado,
e é morrendo que se vive para a vida eterna.
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nosso bairro

E
la não é um destaque na paisa-
gem e quase desaparece per-
to do enorme complexo viário 

do Sacomã e junto à maior favela de 
São Paulo, a Heliópolis, na Zona Sul. 
A Figueira das Lágrimas é um perso-
nagem de outros tempos. Segundo 
historiadores, até Dom Pedro I apro-
veitou sua sombra.

“Pouco mais adiante do Ipiranga 
encontra-se uma belíssima figueira 
brava, cujos galhos bracejando em 
sanefas de verdura, formam um bo-
nito dossel em toda a largura da es-
trada (“Caminho do Mar”). É este o 
sítio das despedidas saudosas. Aqui 
vêm abraçar-se, e jurar eterna ami-
zade, aqueles que se separam para, 
em opostas direções da estrada, 
seguirem depois, e quantas vezes 
na vida, um caminho e um destino 
também diverso.” Texto do viajante 
Emilio Zaluhar, em seu livro Peregri-
nação pela Província de São Paulo, 
publicado em 1862.

A ÁRVORE DAS LÁGRIMAS
A centenária Árvore das Lágrimas, 

uma frondosa figueira da espécie 
benjamina, situada na altura dos nú-
meros 515 e 535 da Estrada das Lá-
grimas, é ainda hoje conhecida nas 
imediações dos bairros do Sacomã e 
do Ipiranga, mas pouco familiar aos 
paulistanos em geral.

A figueira ocupava um ponto es-
tratégico em São Paulo no século 
XIX. Marcava o limite da cidade, 
onde se encontravam as últimas ca-
sas e começava a estrada de terra 
que levava ao litoral, o Caminho do 
Mar. Até aquele ponto, os viajantes 
eram acompanhados em comitiva, 
para as despedidas junto ao início 
da estrada. Ali também eram de-
certo recepcionados os que retor-
navam a São Paulo. Conta-se que a 
árvore foi marco de despedida de 
expedições para a Guerra do Para-
guai (1865 – 1870). Os familiares dos 
voluntários que partiam para a luta 
podiam acompanhá-los somente 
até a frondosa figueira.

Ao longo do século XX, a velha fi-
gueira foi celebrada de diversas for-
mas. O prefeito Firmiano Pinto, em 
1920, mandou construir uma mureta 
com grades ao redor da figueira para 
protegê-la. Ela foi tema do pintor Os-
car Pereira da Silva numa tela de 1936, 
intitulada “A Árvore das Lágrimas”, 
pela qual recebeu o Prêmio Histórico 
da Prefeitura de São Paulo. No Dia da 
Árvore de 1952, a Sociedade Geográ-
fica Brasileira homenageou-a com a 
inauguração de mais uma placa de 
bronze. Durante os festejos pelo IV 
Centenário da Cidade de São Paulo, 
em 1954, a árvore voltou a ser lem-
brada e incluída em alguns roteiros 
turísticos. Nos anos 80, foi relaciona-
da entre a Vegetação Significativa no 
Município de São Paulo, por iniciativa 
da Secretaria de Estado do Meio Am-
biente, tendo o seu corte proibido.

O presente não é assim tão glorio-
so. O muro ao redor ameaça desabar 
e a placa informativa sumiu e, com 
isso, a memória.
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A Pastoral do Empreendedor tem como 
missão cuidar pastoralmente dos em-
preendedores, inspirada na doutrina 

social da igreja e nos seus valores evangéli-
cos, por meio de uma linguagem apropria-
da, extraindo dos textos sagrados à luz de 
Cristo os exemplos que possam iluminar o 
dia a dia dos negócios. 

As decisões dos empreendedores têm for-
tes consequências econômicas e sociais, 
por esse motivo, o nosso desejo é estarmos 
unidos em oração por todos aqueles que 
se comprometem com o desenvolvimento, 

a paz e a justiça social do nosso país, com 
olhar de esperança num futuro melhor.

Venha nos conhecer!

• Você que é empreendedor

• Que pretende abrir um negócio

• Que deseja trocar experiências

• Deseja implementar uma Pastoral 
do Empreendedor em sua Paróquia

pastoral

Um olhar de esperança

Campanha da Fraternidade

O DIREITO À VIDA

“O direito à vida é incon-
dicional. Deve ser res-
peitado e defendido, 

em qualquer etapa ou condi-
ção em que se encontre a pes-
soa humana. O direito à vida 
permanece, na sua totalidade, 
para o idoso fragilizado, para o 
doente em fase terminal, para a 
pessoa com deficiência, para a 
criança que acaba de nascer e 
também para aquela que ainda 
não nasceu.” Essa afirmação é 
da presidência da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil 
(CNBB) emitida em Nota Oficial 
“Pela vida, contra o aborto”, pu-
blicada em 11 de abril de 2017.

O documento lembra ainda que 
“o respeito à vida e à dignidade 
das mulheres deve ser promo-
vido, para superar a violência e 
a discriminação por elas sofri-
das. A Igreja quer acolher com 
misericórdia e prestar assistên-
cia pastoral às mulheres que 
sofreram a triste experiência 
do aborto”.  E afirmam: “A so-
ciedade é devedora da mulher, 
particularmente quando ela 
exerce a maternidade”.

Missas: Todo primeiro domingo do mês, às 18h30, com benção das velas. Traga a sua.

MAIS INFORMAÇÕES NA SECRETARIA 
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OUTUBRO

Dias 7 e 28 de outubro - Eleições 
Estacionamento fechado das 8h às 17h

Dias 9, 10 e 11 às 20h15
TRÍDUO NOSSA SENHORA APARECIDA 

Dia 12 - SOLENIDADE DE N. SRA. APARECIDA
Missa única às 10h30

Dia 14 de outubro 
Missa da Rádio Nove de Julho às 10h30

Dias 19 a 21 - Tríduo missionário

lembretes paroquiais
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N
o ano de 2019 o Apostolado da Oração celebrará os seus 175 anos de exis-
tência no mundo com mais de 3 milhões de membros espalhados por todo 
o país.

Grandes serão as nossas comemorações, e duas delas já tiveram início: um livro 
e um CD.

“365 dias com o Coração de Jesus” (Ed. Loyola) é um livro oracional que vem 
com uma reflexão para cada dia do ano, como nos explica Pe. Eliomar Ribeiro, di-
retor nacional da Sede Nacional do AO/MEJ: “Este livro quer ajudar você a manter 
seu coração unido ao Coração de Jesus. Santo Inácio gostava de recordar que ‘não 
é o muito saber que satisfaz a alma, mas o saborear internamente todas as coisas’. 
Um pensamento e uma pequena oração para sua oração diária. Você poderá alar-
gar a tenda de seu coração e gastar mais tempo em oração.”

No CD “Ao Coração de Cristo” você vai encontrar 16 músicas inéditas de vários 
autores dedicadas ao Sagrado Coração de Jesus e à missão do Apostolado da Ora-
ção. Uma produção do padre Eliomar Ribeiro, SJ e do frei Telles Ramon, O. de M. à 
venda na Paulus.com.br

Fonte: aomej.org.br

Pastoral

APOSTOLADO DA ORAÇÃO

sínodo arquidiocesano

ASSEMBLEIAS SINODAIS
As sessões da Assembleia Paro-
quial do Sínodo da Paróquia Ima-
culada Conceição foram agen-
dadas para 30 de setembro e 21 
de outubro, às 15 horas, e 4 de 
novembro às 9 horas.

Os grupos estão trabalhando in-
tensa e carinhosamente para que 
todas as sessões da Assembleia Pa-
roquial do Sínodo produzam o me-
lhor resultado em forma de contri-
buição ao Sínodo Arquidiocesano.

A primeira etapa do Sínodo Arqui-
diocesano – “Caminho de comu-
nhão, conversão e renovação 
missionária” - envolve as paró-
quias e as diversas expressões co-
munitárias da vida eclesial dentro 
delas e tem os objetivos principais 
de promover a refl exão e a toma-
da de consciência sobre a vida e 
a missão eclesial que se expressa 
“nas bases” da Igreja, em cada 
comunidade local. A etapa se es-
tenderá por todo o ano de 2018 e 
corresponde ao “ver”, no método 
do caminho sinodal, devendo en-
volver amplamente as comunida-
des das paróquias.

Agora é a nossa vez!
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Ano do laicato 

A Igreja no Brasil celebra, no 
período de 26 de novembro 
de 2017, Solenidade de Cristo 

Rei, a 25 de novembro de 2018, o 
“Ano do Laicato”. O tema é “Cris-
tãos leigos e leigas, sujeitos na 
‘Igreja em saída’, a serviço do 
Reino” e o lema: “Sal da Terra e 
Luz do Mundo”, Mt 5,13-14.

É o período de trabalhar a mís-
tica do apaixonamento e segui-
mento a Jesus Cristo. Isto leva o 
cristão leigo a tornar-se, de fato, 
um missionário na família e no 
trabalho, onde estiver vivendo.

O Ano do Laicato tem como ob-
jetivo geral: “Como Igreja, Povo de 
Deus, celebrar a presença e a orga-
nização dos cristãos leigos e leigas 
no Brasil; aprofundar a sua iden-
tidade, vocação, espiritualidade e 
missão; e testemunhar Jesus Cristo 
e seu Reino na sociedade”.

O Papa Francisco destaca que a 
atuação voluntária dos leigos na 
obra evangelizadora revela a re-
volução da ternura; o prazer de ser 
povo e a nova consciência de que a 
vida de cada pessoa é uma missão.

E você, já estudou o DOCUMEN-
TO 105 CNBB? 

Saiba mais em nosso site.

CRISTÃOS LEIGOS E LEIGAS 
NA IGREJA E NA SOCIEDADE

dicas

MAUS
Art Spiegelman

Livro do mês

Filme do mês

A Lista de Schindler  
Direção: Steven Spielberg
O alemão Oskar Schindler (Liam Neeson) decide usar 
mão-de-obra judia para abrir uma fábrica na Polônia. 
Testemunha do massacre aos judeus durante a Segunda 
Guerra, ele faz da fábrica um refúgio, salvando mais de 
mil vidas ameaçadas pelo nazismo. Mas para isso é pre-
ciso desafiar o regime.

Maus (“rato”, em alemão) é a história de Vladek Spiegelman, ju-
deu polaco sobrevivente de Auschwitz, narrada por si próprio 
ao filho, o cartoonista Art Spiegelman. O livro é considerado 
um clássico contemporâneo. Foi publicado em duas partes: a 
primeira em 1986 e a segunda em 1991. No ano seguinte, o 
livro ganhou o  Prêmio Pulitzer de literatura.

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066

ANUNCIE
AQUI
(11) 2914-4066



Horário das Missas 

Segunda-feira: 7h 
Terça-feira: 7h
Quarta-feira: 7h, 12h 
Quinta-feira: 7h 
Sexta-feira: 7h, 12h 
Sábado: 16h

Domingo: 8h30, 10h30 e 18h30

1ª Quinta-feira do mês: 
Adoração ao Santíssimo 
Sacramento das 15h às 21h 

1ª Sexta-feira do mês: 
Missa Votiva do Sagrado 
Coração de Jesus às 7h e às 12h

Todo dia 08 de cada mês: 
Missa Votiva da Imaculada 
Conceição às 12h

Aniversariantes dizimistas de OUTUbro 2018

Adriana Consulin

Conceição de Jesus Grassi Fernandes

Eliana Colombo de Melo

Gustavo Adolfo Pedrosa D.Santos

Isabel Cristina Gonzaga

Luzia A. D. Kimura

Maria Jose Ribeiro Franchan

Maria Leonor Silva de Moraes Falco

Maria Luiza Domingues

Maria Vicentina R. Matteo

Miriam Miranda Barone

Pedro Jorge de Oliveira Netto

Paulo Ferreira da Costa

Pedro Amaral Filho

Sonia Maria Ribeiro Bueno

Suzeti de Souza Godinho

Valter Rossatti França

Yurimi Akamine

Palavra do Papa

“Confi em em Deus. Confi em na intercessão de Nossa Senhora 
Aparecida. No Santuário de Aparecida, em cada coração do 
devoto de Maria podemos tocar a esperança que se concretiza 
na vivência da espiritualidade, na generosidade, na solidariedade, 
na perseverança, na fraternidade, na alegria que há neles são 
valores que encontram sua raiz mais profunda na fé cristã.”

Papa Francisco
(Fonte: cnbb.org.br)(Fonte: cnbb.org.br)(Fonte: cnbb.org.br

Intenções de oração do mês:
O Pontífi ce pede que rezemos pela missão dos consagrados e das consagra-
das em outubro, para que “reavivem o seu fervor missionário e sejam presen-
tes entre os pobres, os marginalizados e aqueles que não têm voz”.


