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APÓSTOLO PAULO

Nasceu entre o ano 5 e 10 da era cristã, em Tarso, capital da Cilícia.
Descendia de judeus da diáspora, pertencente à tribo de Benjamim,
observava rigorosamente a religião dos seus pais, sem recusar os contatos

com a vida e a cultura do Império Romano. Seu nome de origem era Saulo.
Recebeu a primeira educação religiosa em Tarso tendo por base o Pentateuco

e a lei de Moisés. A partir do ano 25 d.C. foi para Jerusalém, onde freqüentou  as
aulas de Gamaliel, mestre de grande prestígio.

Aprendeu a falar e a escrever aramaico, hebraico, grego e latim. Falava
publicamente em grego ao tribuno romano e em hebraico à multidão em Jerusalém
(Act 21,37.40).

Por sua formação social e religiosa, tornou-se forte perseguidor dos cristãos,
a quem julgava transgressores da lei judaica.

Paulo é chamado “o Apóstolo” por ter sido o maior anunciador do
cristianismo depois de Cristo. Entre as grandes figuras do cristianismo nascente,
a seguir a Cristo, Paulo é de fato a personalidade mais importante que conhecemos.
É uma das pessoas mais interessantes e modernas de toda a literatura grega. A
sua Carta aos Coríntios é uma das obras mais significativas da humanidade.

Entre as Cartas escritas, dirigiu-se aos: tessalonicenses, coríntios, gálatas e
romanos. Da prisão, escreveu Cartas aos filipenses, a Filêmon, aos colossenses e
aos efésios. Escreveu duas Cartas Pastorais, uma a Timóteo e outra a Tito.

Quando preso em Cesareia, Paulo apelou a César e o governador Festo enviou-o para Roma, aonde chegou na Primavera
do ano 61. Viveu dois anos em Roma em prisão domiciliar. Sofreu o martírio no ano 67, no final do reinado de Nero, na Via
Ostiense, a 5 km dos muros de Roma.

ConversãoConversãoConversãoConversãoConversão
Ocorreu próximo ao ano 35, quando
viajava a caminho de Damasco, para
prender Cristãos. Foi envolvido por uma
luz vinda do céu, que assustou seu cavalo
e provocou sua queda, instante em que
teve a visão de Cristo ressuscitado,
pedindo-lhe para parar de persegui-lo e
aos seus seguidores. Saulo ficou cego, foi
ajudado a se levantar e precisou
permanecer em Damasco, onde teve um
sonho com Ananias, velho ancião cristão,
que curava pessoas. Nesse mesmo
momento, Ananias teve a visão de que
devia curar Saul. Ananias procurou Saulo
e o curou, colocando as mãos sobre sua
cabeça. De imediato Saulo recuperou a
visão e pediu para ser convertido,
adotando o nome Paulo, conforme lhe
pedira Jesus em seu sonho.

O lema da cidade, presente em seu
brasão oficial, é constituído pela
frase em latim “Non ducor, duco”,
cujo significado em português é
“Não sou conduzido, conduzo”.
Com determinação a cidade cresceu.
Com fé o comprometimento Paulo
utilizou seus talentos para catequizar
hebreus, gregos e romanos. Que
sigamos esses preceitos, para crescer
em conquistas temporais tal como a
cidade de São Paulo e no
merecimento ao reino do céu, com
atitudes que sejam exemplo de vida
cristã, caridade e harmonia, tal como
pregou o Apóstolo Paulo.

Cidade de São Paulo

São Paulo de Piratininga surgiu em 25 de janeiro de 1554, com a construção de um
colégio jesuíta, por 12 padres, entre eles Manuel da Nóbrega e José de Anchieta.
A primeira construção era um barracão de taipa, local que tinha por objetivo a

catequização dos índios.
O nome foi escolhido porque o dia da fundação do colégio é o mesmo em que a Igreja

Católica celebra a conversão do apóstolo Paulo de Tarso.
Por dois séculos a cidade permaneceu pobre, uma

vila de difícil acesso, afastada do litoral pela serra do
mar, cujos caminhos eram além disso perigosos, devido a freqüentes ataques de índios.

Foi somente em março de 1681, que  passou a ser capital da Capitania de São
Vicente. Por ser a região mais pobre da colônia portuguesa na América, deu início a
atividade dos bandeirantes, que se dispersaram pelo interior do país à caça de índios.
Extremamente pobres, os paulistas não podiam comprar escravos africanos, por
isso, saíam também em busca de ouro e diamantes.

Apenas em 1711 é que a Vila de São Paulo foi elevada à categoria de cidade.
São Paulo se tornou capital do estado de São Paulo e principal centro financeiro,

corporativo e mercantil da América Latina.
É a cidade brasileira mais influente no cenário global, exerce significativa

influência nacional e internacional, seja do ponto de vista cultural, econômico ou
político. Abriga importantes monumentos, parques e museus.

 Possui o 10º maior PIB do mundo, representando, 12,26% de todo o PIB
brasileiro e 36% de toda a produção de bens e serviços do estado de São Paulo.

Equipe PASCOM

Pátio do Colégio, no Centro Histórico
de São Paulo
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Querido paroquiano(a),
Iniciamos um novo ano em nossa história de vivência

da fé, da esperança e da caridade, as três virtudes teologais,
e, por isso mesmo, a história do Reino de Deus em nosso
meio, protegida pela Mãe de Cristo e da Igreja – Nossa
Senhora de Lourdes.

Que a celebração deste ano que se inicia nos fortaleça
como construtores do Reino de Deus. Seremos, então, a
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes sonhada por Ele. Que
tenhamos clara consciência: EU E TODOS NÓS SOMOS
PARÓQUIA!

Celebrando mais um ano da vivência nas virtudes
teologais, louvando ao Deus Trindade e tornando-nos
protagonistas, possamos assumir maior compromisso
com a CATEQUESE, com a LITURGIA  e com a
CARIDADE , os três pilares da constituição da Igreja de
Cristo, consequentemente, da nossa igreja paroquial. A
espiritualidade paroquial exige cumprir esses pilares em
igualdade. Por vezes destacamos um pilar esquecendo dos
demais e quando uma comunidade cai nesta tentação, ela
se torna manca, deficiente.

Devemos nos comprometer em vivenciar mais a fé
(catequese), em celebrar mais a esperança (liturgia) e
concretizar mais o amor (caridade). Um maior
compromisso com a pessoa de Jesus Cristo na nossa vida
– um encontro pessoal com Ele, pois só Ele é o Caminho
certo, a Verdade segura e a Vida plena.

Nosso compromisso com a catequese, a liturgia e a
caridade exige mais Eucaristia. É da Eucaristia que a
Igreja nasce e se edifica. Por isso, a Eucaristia torna-se a
fonte e o cume de toda a vida cristã e
eclesial. Neste sentido, também,
precisamos (como nos pede o saudoso
Papa João Paulo II) “fazer um
empenho especial em descobrir e viver
plenamente o Domingo como dia do
Senhor e dia da Igreja... trata-se de
santificar o domingo, sobretudo com
a participação na Eucaristia”.

Só sendo uma comunidade
paroquial comprometida com os três pilares e tendo a

Eucaristia como centro de tudo, é que vamos realizar a
finalidade de ser da Igreja, que é a missão de evangelizar.

A Igreja existe para
evangelizar e “ai se não
evangeliza”, como afirma São
Paulo.

A ação pastoral de nossa
comunidade paroquial, com-
preende a Vila Hamburguesa,
Parque da Lapa, como
também as três comunidades
que estão localizadas ao redor
do CEASA – comunidades
do Portão 9 do Ceasa, Linha e  Cingapura.

E a pedido de nosso bispo regional, abre-se para nós o
desafio de atender o “cadeião de Pinheiros”, ou seja,
desenvolver uma pastoral junto aos detentos. Nossa presença
lá já foi marcada, com uma visita e celebração eucarística em
08 de dezembro de 2010, festa da Imaculada Conceição de
Maria. Nessa data inauguramos uma capela dentro do conjunto
prisional, dedicada a N. Sª. Aparecida e Santa Bárbara.

Aqui é a nossa “terra santa”, que precisa ser
evangelizada para ser também evangelizadora.

Como Pastor desta pequena porção do Rebanho do
Senho, hor, tenho consciência de que podemos fazer mais
e melhor.   Alguns de nós discordam, outros  se opõem
claramente, felizmente muitos estão em concordância (...)
sabemos que o Senhor acolhe a nossa pobreza sincera e
nossa limitação, pois Ele conhece a profundidade do
coração e os pensamentos mais ocultos.  É Ele quem dá a
última palavra. Nada acontece nesta vida sem sua
permissão; porque como nos afirma São Paulo “tudo
concorre para o bem dos que amam o Senhor”.

Celebremos, pois, mais um ano que Nosso Senhor
em sua bondade nos concede.  Que Ele nos conduza com
sua Sabedoria. Confio a Ele a vida Pastoral 2011 de nossa
comunidade.

Desejo a cada pessoa de nossa comunidade, um feliz
2011 com a Graça de Nosso Senhor e com o amparo ma-
ternal da Virgem Mãe de Deus. Paz de Cristo!

Fr. Fábio Nôcal, OAR

� O Semeador saiu para semear...�
(Mt 13, 3b)
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Solenidade da Epifania do SenhorSolenidade da Epifania do SenhorSolenidade da Epifania do SenhorSolenidade da Epifania do SenhorSolenidade da Epifania do Senhor

Nas palavras de Santo Agostinho: “Este dia salienta a
sua grandeza e sua humilhação: Aquele que na
imensidade do céu se revelava pelo sinal de um astro

era encontrado quando o procuravam na estreiteza da gruta.
Frágil em seus membros de criança, envolto em faixas, é
adorado pelos Magos e temido pelos maus!”

Jesus nasce pobre numa gruta em Belém; os Anjos do Céu,
é verdade, reconheceram-no por seu Senhor, mas os homens da
terra deixam-no abandonado. Vêm apenas uns poucos pastores
para adorá-lo. O divino Redentor, porém, já
quer começar a nos comunicar a graça da
Redenção, e por isso, começa a manifestar-
se aos gentios que não o conheciam. Manda
uma estrela iluminar os santos Magos, para
que venham conhecer e adorar o seu Salva-
dor. Admiremos o chamado que o Menino
Jesus, de Sua manjedoura, faz a todas as
nações, ao enviar aos Reis Magos a sua
Estrela e a sua Graça; uma para lhes iluminar
os olhos e a outra para lhes falar aos corações.

A festa da Epifania (também
denominada pelos gregos de Teofania, ou
seja, “manifestação” de Deus - era
celebrada no Oriente já antes do século IV.
É uma das mais antigas comemorações
cristãs, tal como o Nascimento (Natividade), Sexta-feira Santa
(Paixão e Morte de Cruz) e Ressurreição (Páscoa).

Os Reis Magos, ao levarem seus presentes, já dão seus
sinais da grande realeza de Cristo e o seu sofrimento por
nós, oferecendo Ouro, Incenso e Mirra.

O ouro pode representar a realeza (além da providência
divina para sua futura fuga ao Egito, quando Herodes
mandaria matar todos os meninos até dois anos de idade em

Belém). O incenso pode representar a fé, pois o incenso é
usado nos templos para simbolizar a oração que chega a Deus
assim como a fumaça sobe ao céu (Salmos 141:2). A mirra,
resina antiséptica usada em embalsamamentos desde o Egito
antigo, nos remete ao gênero da morte de Jesus, o martírio,
pois um composto de mirra e aloés foi usado no
embalsamamento de Jesus (João 19: 39 e 40).

Por fim, nasce o Redentor, como um simples bebê.
Quem, estivesse, porém, tomado por um dom do Espírito

Santo, discerniria naquela adorável criança
os resplendores dos raios de sua fulgurante
divindade. Não se tratava de um ente
puramente humano; àquela natureza se
unia a própria Divindade: Segunda Pessoa
da Santíssima Trindade. Ali estava o
Homem-Deus. Se, por assim dizer, no
Natal Deus Se manifesta como Homem,
na Epifania esse mesmo Homem se revela
como Deus. Assim, nestas duas festas, quis
Deus que o grande mistério da Encarnação
fose revelado com todo o brilho, tanto aos
judeus como aos gentios, dado o seu
caráter universal, a Liturgia comemora a
Adoração dos Reis Magos ao Menino
Jesus, como na antiga tradição oriental que

celebrava na Epifania, no dia 6 de Janeiro.
Em síntese, podemos afirmar que a Epifania, ou seja, a

manifestação do Verbo Encarnado, não pode ser considerada
desligada da adoração que lhe prestaram os Reis do Oriente.
Nesta cena temos o reconhecimento da divindade do Menino
Jesus unida à Sua humanidade.

Ricardo Francisco
Coord.Liturgia

EsEsEsEsEstimatimatimatimatimados paroquiano(a).dos paroquiano(a).dos paroquiano(a).dos paroquiano(a).dos paroquiano(a).
Eu, Frei Fábio F. Nôcal, pároco, quero expressar meu

agradecimento a todos vocês que são nossos
colaboradores na dimensão da caridade de nossa
comunidade. Agradeço a todos que tem se empenhado
em nos ajudar a ajudarnos ajudar a ajudarnos ajudar a ajudarnos ajudar a ajudarnos ajudar a ajudar, seja por meio do trabalho nos
grupos de pastoral social (Bazares, sopão, Pastoral da
Criança...), seja por sua contribuição por meio de doações
(alimentação, roupas, brinquedos etc...).

Este ano que passou, graças a Deus e a suagraças a Deus e a suagraças a Deus e a suagraças a Deus e a suagraças a Deus e a sua
colaboraçãocolaboraçãocolaboraçãocolaboraçãocolaboração, muitas pessoas foram beneficiadas, não só os
de nossa área pastoral, como  também, comunidades irmãs.

Tenho a alegria de dizer que todas as necessidades
dos carentes de nossa comunidade foram atendidas e

tivemos um excedente de roupas, alimentos e brinquedos
que foram enviados a outras 04 comunidades irmãs, a
saber:
♦ Paróquia Imaculado Coração de Maria, Brasilândia,

atendida pelos padres Vicentinos
♦ Centro de promoção social Bororé, Jd. Lucélia

(Grajaú) Zona Sul de São Paulo atendida pelos pa-
dre salvistas.  www. Bororé.org.BR

♦ Escola Nossa Turma  - Ceasa
♦ A comunidade S. Judas , Pirituba.

Que o Senhor doador de todos os dons abençoe
ricamente a cada um de vocês em suas necessidades.

MMMMMuito obrigauito obrigauito obrigauito obrigauito obrigado!do!do!do!do!

Agradecimento
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Nossa Senhora de LourdesNossa Senhora de LourdesNossa Senhora de LourdesNossa Senhora de LourdesNossa Senhora de Lourdes
11 de fevereiro de 201111 de fevereiro de 201111 de fevereiro de 201111 de fevereiro de 201111 de fevereiro de 2011

Está se aproximando o dia dedicado a nossa padroeira,
Nossa Senhora de Lourdes.  Por este motivo gostaria
de partilhar com vocês as maravilhas da nossa

Peregrinação aos Santuários Marianos Europeus, ocorrida
em outubro 2010.  Cada santuário foi uma emoção diferente,
eu quero agradecer a Deus por ter me dado esta oportunidade,
agradecer a companhia do Frei Fabio, nosso pároco,  e dos
companheiros de viagem.

No dia posterior a nossa chegada fui agraciada com uma
grande benção ao participar da Santa Missa celebrada por nosso
pároco na Capela Nossa Senhora da Medalha Milagrosa em
Paris - França, onde em 1830 a Virgem Santíssima apareceu a
uma noviça chamada Catarina Labouré. Na segunda aparição
foi para revelar a medalha que Catarina ficaria encarregada de
mandar cunhar  e oferecer ao mundo.  Medalha que é
conhecida, hoje, em todo o mundo.

No ao de 1832 houve uma epidemia
de cólera em Paris com mais de 20.000
mortos, as noviças distribuíram as primeiras
medalhas entre a população enferma; tanto
os enfermos se curavam como as irmãs não
se contaminavam com a epidemia de cólera.

 As curas foram se multiplicando,
assim como os sinais de proteção e
conversão.  Tudo foi tão maravilhoso que
o povo de Paris chama a medalha de
“milagrosa”.  A figura da Virgem aparece
com as mãos abertas e seus dedos
adornados com anéis revestidos de pedras
preciosas de onde saem raios que caem
sobre a terra, o brilho desses raios justificam
e alimentam nossa confiança na fidelidade
de Maria para com seu Criador e nós seus
filhos.

Catarina morreu em 1876, foi
beatificada em 1933. Quando foi aberta sua
sepultura, seu corpo estava incorrupto, como no dia do seu
sepultamento e até os dias de hoje permanece intacto e é
visitado por milhares de peregrinos, que testemunham este
sinal de Deus.  O corpo incorrupto de um servo de Deus é
como que uma assinatura de Deus presente para nos confirmar
sua misericórdia.

Saindo de Paris fomos a Nevers, França. Lá visitamos o
Espaço Bernadette no Convento de Saint Gildard.  Para
marcar nossa peregrinação celebramos a eucaristia presidida
por nosso pároco, na mesma capela onde Bernadette viveu
seus momentos de oração e inde está repousando seu corpo,
foi um grande momento marcado de uma força espiritual
muito grande.

Bernadette Soubirous, menina muito doente, analfabeta,
muito pobre, quando tinha 14 anos, no dia 11 de fevereiro de
1858, viu Nossa senhora numa gruta chamada Massabielle em

Lourdes, França.  As aparições foram repetidas por 18 vezes até
16 de julho 1858. Terminada a fase das aparições Bernadette
foi para Nevers  para fugir da curiosidade das pessoas, lá ela
recebeu instrução e em 1866 iniciou seu noviciado.   Bernadette
lá viveu seus últimos 13 anos de vida como freira.  Ela morreu
em 1879 no mesmo converto onde viveu sua entrega a serviço
do Senhor.  30 anos depois de sua morte seu corpo foi encontrado
intacto. Em 1925 por causa de seu processo de canonização um
segundo reconhecimento do corpo foi feito e para surpresa de
todos o corpo de Bernadette permanecia incorrupto. Para aqueles
que tem fé é mais uma assinatura de Deus. A Irmã Maria
Bernarda, assim era seu nome de religiosa, foi canonizada em  8
de dezembro 1933 como Santa Bernadette de Lourdes.  O corpo
de Sata Bernadette permanece até os dias de hoje  intacto.  Ele
repousa numa urna de cristal ao lado direito do altar principal
da capela do convento de Nevers.  Seu aspecto é de serenidade,

sua face expressa gozo do céu. Acredito que
realmente se cumpriu o que a Nossa Senhora
lhe havia prometido anos antes em Lourdes:
“não te farei feliz neste mudo, mas sim no
outro” .  È algo misterioso, mesmo estando o
corpo morto ele irradia vida. É lindo, é
maravilhoso vocês não imaginam a paz que
transmite, a vontade que tínhamos era de
contemplar, rezar, agradecer por muito tempo.

E quando já me sentia gratificada por
Deus por estas maravilhas, eis que Ele ainda
reservava o ponto mais alto, o Santuário
de Lourdes,  onde está a gruta de
Massabieille local das  18 aparições da
Virgem Santíssima a Bernadette. É um
santuário belo encravado em meio as
montanhas da cordilheira dos Pirineus.  Ele
foi construído a pedido da Virgem,  na sua
13ª aparição.  Ela disse: “Vai  dizer aos
sacerdotes que tragam o povo aqui em

procissão e Me construam uma Capela” mas ao invés de
uma capela, por tantas benções, milagres e conversões  foi
construído um inesquecível e abençoado Santuário.  Lá
também celebramos a eucaristia presidida por nosso pároco.
Lá de forma especial rezamos pedindo as bênçãos de Deus
por meio da Virgem imaculada  para nossa comunidade
paroquial.

 Quando lá chegamos contemplamos aquele santuário
que é de tamanha beleza, paz, serenidade.  Em Lourdes não
os é exigida força para rezar, a oração brota naturalmente do
coração. Quando rezamos (pedimos, agradecemos,
louvamos)  temos a certeza absoluta de que Deus com a
Santíssima Virgem e todo o Céu está nos ouvindo e vendo
tudo!  Pode Deus não nos conceder aquilo que pedimos,
mas certamente está concedendo outras graças mais
importantes que realmente necessitamos, foi esta a sensação

Anuncie Conosco

3834.4807
(Bernadete)
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que tive ao participar da
Santa Missa com adoração
ao Santíssimo celebrada as
23:00hs na gruta,  onde
pudemos sentir a presença da
Virgem  Imaculada nos
acolhendo, protegendo
naquele Santo lugar,  tudo
que venha a escrever não de-
fine exatamente a emoção
daquele momento.

A dimensão da caridade
em Lourdes é visível por
meio da atenção aos
enfermos.  No espaço do
Santuário tem um hospital
onde os enfermos-peregrinos
são acolhidos.  Este hospital
possui uma equipe enorme
de voluntários do mundo inteiro para acolhe os enfermos.
Eles, os enfermos, são conduzidos nos seus leitos hospitalares
ou cadeiras de rodas por jovens voluntários em todos os atos
de devoção celebrados no santuário (pela tarde é celebrada a
procissão com o santíssimo e a noite a procissão das velas).

A presença de Jesus eucarístico no santuário é muito
forte, destaco a procissão eucarística no meio da tarde.  En-
tre cânticos e o perfume de incenso os sacerdotes saem com
Jesus sacramentado pela esplanada do santuário distribuindo
a graça, a benção de Deus.  Verdadeiramente Jesus está
também presente naquele lugar.

A procissão noturna das velas é um momento
indescritível.  Centenas de pessoas seguindo a imagem da
virgem em procissão com velas nas mãos, cantado e rezando,
formando como que um rio de fogo que toma toda a esplanada
do santuário

Na procissão noturna das velas, os enfermos vão à frente
dos outros fiéis como se estivessem em posição de destaque
demonstrando que o amor, a caridade. A acolhida aos mais
necessitados deve ser primordial na nossa vida, durante esta

procissão é rezado o terço em
vários idiomas denotando a
união, a conversão  dos
povos tão desejada por Deus
e pela Virgem Imaculada.

Na 9ª aparição (25
fevereiro 1858) Maria pede
a Bernadette que beba na
fonte e lavar-se com a agua,
esta fonte precisou ser
aflorada pelas mãos de
Bernadette.  A água significa
a plenitude das virtualidades,
o ponto de origem das
possibilidades de vida, o
existir de novo, se torna o
meio de purificação,
renovação, cura; conversão;
extinção dos pecados,

explicada no seu emprego no batismo, o sacramento do novo
nascimento; no milagre nas bodas de Caná; no Calvário
quando o soldado transpassou o lado de Jesus com a lança
jorrando sangue e água; Jesus andando sobre as águas; em
varias citações bíblicas temos a presença da água.   E até
hoje, a fonte aberta pelas mãos de Bernadette jorra água
ininterruptamente, onde podemos beber e lavar o rosto
conforme ensinado pela Mãe Imaculada, o que nos deixa em
estado de graça, nos dá uma paz nunca experimentada.  Águas
de Lourdes, águas de Deus...

Obrigada Senhor, muito obrigada Senhor meu Deus,
porque no meu sonho de adolescência de conhecer a França
de ouvir a língua francesa,  eu não sabia quantas maravilhas
o Senhor tinha reservado para mim, muito obrigada Senhor.

Que Maria Imaculada, nossa Mãe, interceda por nós,
abençoe a comunidade da Paróquia  Nossa Senhora de
Lourdes da Vila Hamburguesa, o Seminário Santa Monica  e
que Jesus seja Louvado para sempre, Amém !

Texto elaborado por Ivonete Sacramento

Rua Schilling, 321

Sao Paulo - SP

Tel: (11)

3644-3324

3644-3325
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C hamo-me Alice Malheiros e sou Missionária
Escolápia na Guiné-Bissau, um pequeno país da
África Ocidental. Para contextualizar um pouco, a

Guiné-Bissau tem 1.600.000 habitantes. Dessa população,
80% é muçulmana e mais ou menos 11% é cristã.

Temos duas dioceses que abrangem todo o país. Um dos
bispos é brasileiro do interior de São Paulo (Dom Pedro
Carlos Zilli) e o outro guineense. Dom José Camnate Na
Bissing, foi o primeiro padre nativo ordenado na Guiné. Hoje,
como bispo, conta com o apoio de alguns padres nativos e
muitos missionários que estão ali para ajudá-lo a evangelizar
nas diferentes culturas.

É um desafio contínuo. Há pessoas que “se convertem”,
ajudam nas comunidades, são presença nas celebrações, mas não
tiram o pé das cerimônias e rituais tradicionais. Nosso cristianismo
é ainda superficial, muito frágil. Não é simples evangelizar.

Costumo dizer que a Cultura é mais forte do que a Religião.
Os costumes, os ritos, os rituais, a espiritualidade cultural
são milenares. O cristianismo não atingiu a maturidade. E o
caminho é longo e árduo. E é por isso que vale a pena.

Quando digo que vale a pena é porque nessa missão sinto-
me mais perto de Deus. Aprendi a viver e a agradecer por cada

dia vivido. O país já passou
por muitas guerras e ainda é
considerado instável. A
nossa presença ali é funda-
mental. As pessoas
acreditam no missionário.
Respeitam nosso modo de
vida e “nossas crenças”.
Muitos até acham que o
Deus cristão é mais Justo,

Nós somos
diferentes e

somos vistos e
reconhecidos

nessa diferença.
Penso que o difícil
é ser missionário
na própria terra.

Ser diferente
onde todos são

iguais.

Sou Missionário onde estou.Sou Missionário onde estou.Sou Missionário onde estou.Sou Missionário onde estou.Sou Missionário onde estou.

mais Carinhoso, mais Pai,
mais Amigo, mais
Compreensivo. Somos
esperança de vida nova para
muita gente.

Descobri que ser
missionária na África é
fácil. É outro país, outra
cultura, outros costumes,
outra língua, outras
comidas, outra raça.

O que nos falta, talvez, é compreender que devemos fazer
a diferença. Lutar por uma sociedade mais justa e fraterna,
investir no SER e não no TER. Não se pode “estar em
missão”. Há que “ser missionário”.

E só podemos ser de fato missionários quando amarmos a
Deus sobre todas as coisas e ao outro como a nós mesmos;
quando soubermos dizer SIM a tudo o que Ele nos pedir; quando
a vontade Dele for a nossa vontade.

Que Maria, Mãe e Modelo dos
Missionários nos acompanhe e
interceda por nós, para que
comecemos ser missionários em
nossas famílias, em nossas
comunidades... e consigamos
construir aquilo que é o mais difícil:
O coração do homem. Só então
seremos verdadeiramente Apóstolos
de Jesus Cristo e construtores do
Reino de Deus.

Texto elaborado por
Alice Malheiros, Sch.P.

crianças que atendemos
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ACONTECEU EM NOSSA PARÓQUIA

Famílias se reuniram para Celebrar a Vida, num encontro de paz
e esperança. Com a dedicação e esforço da Equipe da Pastoral
da Criança e a caridade de pessoas da comunidade e
patrocinadores, foi organizado almoço para cerca de 1000
pessoas e distribuídos presentes para as crianças. Agradecemos
a todos os que direta ou indiretamente colaboraram com o evento.
Que Deus ilumine e os provenha de tudo o quanto precisarem.

Festa no final de ano
da Pastoral da Criança

Profecia e Missão

Deus nos chama por meio de Jesus a sermos Santos. por meio desse chamado, sempre conserva uma grande
novidade, e é essa novidade que os grupos de evangelizações da Paróquia Nossa Senhora de Lourdes tem
buscado contemplar através dos encontros que fazemos durante todo o ano.

A partir da partilha que acontece nos grupos, somos convidados, à luz da palavra de Deus, a encontrarmos com
Jesus e a nos vincularmos estreitamente com Ele, uma vez que Ele é a fonte da qual nós saciamos. Somos, pela palavra
de Deus, interpelados a assumir uma nova humanidade, a uma decisiva conversão que nos torna capazes de gestos
concretos e de opções transformadas. É o amor apoiado por uma vontade iluminada pela fé e pela inteligência.

Somos convocados a sermos discípulos que experimenta uma íntima relação com Jesus, uma verdadeira amizade
que sai de si mesmo, e marca uma relação com todos participando da vida da Trindade Santa que é exemplo por
excelência da vida comunitária. Jesus nos faz irmãos, nos faz família, e os grupos de evangelização tem buscado isso
durante o ano, propondo um retiro espiritual, e um natal dos grupos de evangelizações. E nós como discípulos e
missionários somos chamados a denunciar e anunciar, intensificando assim nossa resposta de fé. Fazendo-se próximos
especialmente aos que sofrem, seguindo a prática de Jesus.

Frei Clébson, OAR
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Horário das Missas
Segunda, Terça, Quarta, Quinta e Sexta-feira: às 19h
Sábado: às 18h
Último sábado do mês às 14h30 � Cura e Libertação
Domingo: às 07h, 10h e 19h

Todo dia 11: às 15h - Missa de N. Sra. de Lourdes
Todo dia 22: às 15h - Missa de Sta. Rita de Cássia
Todo dia 27: às 19h - Missa das Mães de Mônica

Telefone da Secretaria Paroquial: 3834-4807

ANIVERSÁRIOS DIZIMISTAS - MÊS JANEIRO

Alda F. R. Martins; Ângela  A. Z. Sampaio; Cássia A. S. Santos; Claudete O. Calli; Eliana M. Brozinga; Elza R. Massarioli; Ignêz S. N.
Cândido; Inaeh P. Oliveira; Ivone Alberti; José J. P. Carneiro; Josefa G. Álvares; Júlio R. P. da Silva; Lilian F. S. Braga; Luciane Prado; Luiz
E. de Oliveira; Maria J. S. Pinheiro; Maria D. F. Mesquita; Maria L. do Nascimento; Maria R. Siqueira; Marinalva M. da Silva; Marta E. S.
Borges; Mavilde S. Moreira; Minoru T. Júnior; Norma P. M. G. de Alcaraz; Rafael Marin; Railca A. dos Santos; Ramphis P. Júnior; Reinaldo
C. Zaninetti; Renata Boniofácio; Roberto N. de Pian; Sarah I. A. D. Gamboa; Sueli F. Lobo; Wilson Bonini

ANIVERSÁRIOS DIZIMISTAS - MÊS FEVEREIRO

Alice L. S. Duarte; Alzira C. M. da Silva; Angelina F. Branquinho; Celena R. Viana; Clyde F. P. Jatobá; Edinalva S. R. Silva; Edward M.
Toledo; Felipe de Olim; Fernando R. C. de Melo; Francisco M. de Carvalho; Juliane M. Rodrigues; Hamilton Urbano; Márcia A. F.
Martins; Marcos R. Penido; Maria N. P. dos Santos; Maria J. A. Sousa; Maria C. O. Pontes; Maria J. C. Leite; Maria H. Medea; Maria J. R.
Sandes; Maria L. C. Silva; Maria V. Ferreira; Nair B. Penariol; Octávio da Cruz

Dízimo - Planos para 2011

Mais um ano chegou e, com ele, as esperanças e planos
de um novo recomeço. Quais são seus planos para 2011?
Tratar os dentes, emagrecer, viajar, pintar a casa, trocar

as calhas, comprar carro novo, caminhar diariamente? E Deus, está
nestes planos? Ler a Bíblia com freqüência, contribuir com o dízimo,
participar de alguma pastoral?

Vamos abrir nossos corações e incluir nos nossos planos:
aproximar mais de Deus, aceitando Seu convite, Sua proposta de
uma vida nova, Sua oferta do amor verdadeiro.

Vamos transformar nossos planos em gestos concretos. Há
tanto por fazer, há tantos a ajudar. A coragem nós a encontramos
em Deus e na Sua Palavra.

Vamos unir nossas forças para fazermos do mundo um lugar
melhor, mais justo, mais humano. Juntos, temos mais força,
podemos mais e chegaremos mais longe.
 �Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passou

o que era velho; eis que tudo se fez novo!�
2Cor 5, 17

A Pastoral do Dízimo precisa de ajuda. Venha fazer parte de
nossa equipe doando um pouco do seu tempo para Deus.

Entre em contato com Lilian:
Tel.: 3853-4311 ou e-mail:  lilenglishteacher@yahoo.com

Janeiro 2011
Dia Sem Horário Atividade
01 Sáb 18h Solenidade de Santa Maria Mãe de Deus.

Confraternização Universal
07 Sex 18h 1ª sexta - Hora Santa e Missa
15 Sáb 15h Reunião Legião de Maria
22 Sáb 18h Missa em louvor a Sta. Rita
25 Ter Conversão de São Paulo e Fundação da

Cidade de São Paulo
Fevereiro / 2011

Dia Sem Horário Atividade
02 Qua Dias de N. Sra. das Candeias
03 Qui Dia de São Brás
04 Sex 18h 1ª sexta - Hora Santa e Missa
08 Ter 19h Tríduo da Padroeira c/ o Tema: Enfermos
09 Qua 19h Tríduo da Padroeira c/ o Tema: Conversão
10 Qui 19h Tríduo da Padroeira c/ o Tema: Imaculada

Conceição
11 Sex 15h Missa em Louvor ao Dia da N.Sra. de

Lourdes e Dia Mundial dos Enfermos
11 Sex 19h Missa em Louvor ao Dia da N.Sra. de

Lourdes e Dia Mundial dos Enfermos
13 Dom 09h Procissão e Missa da Padroeira, em

seguida o almoço
17 Qui Preparação para pais e padrinhos

(Batismo)
19 Sáb 15h Reunião Legião de Maria
22 Ter 15h Sta. Rita Missa e Chá
26 Sáb 14h30 Missa c/ Oração de Cura e Libertação

Próxima missa: 16 de janeiro, às 10h. / Em janeiro nossa
equipe estará de férias, mas em fevereiro voltaremos às
nossas atividades, com a tradicional distribuição de água
benta.


