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CCCCChegamos ao tempo da quares-
ma, que inicia na quarta-feira
de cinzas  até a semana santa,

tendo seu ápice no tríduo pascal, na
quinta-feira santa, na celebração da úl-
tima ceia de Jesus Cristo com os doze
apóstolos e termina no Domingo de
Páscoa. Nos primeiros séculos do cris-
tianismo, os cristãos começaram a pre-
parar a páscoa com três dias de oração,
meditação e jejum. Por volta do ano 350
d.C, a igreja aumentou o tempo de pre-
paração para quarenta dias, dando ori-
gem ao período que hoje conhecemos
como quaresma. Acredita-se que para
essa instituição, tenham influído o
catecumenato e a disciplina da penitên-
cia pública.

O período
quaresmal nos remete
tanto ao tempo em que
Moisés peregrinou com
o povo escolhido no de-
serto até alcançar a ter-
ra prometida, o longo
jejum do profeta Elias
e o tempo em que Cris-
to permaneceu no de-
serto.

É tido como um
período de reflexão,
interioridade e conver-
são a igreja propõe al-
gumas práticas para que
o povo cristão possa
melhor vivenciar este
período litúrgico e crescer espiritual-
mente, a saber: a oração, a penitência,
a prática da caridade fraterna  que in-
clui a esmola – como testemunho de ge-
nerosidade e desapego, além da preo-
cupação com o bem do próximo, num

Quaresma, tempo de conversão
se justifica as demais abstinências, elas
têm a mesma função.

A Igreja prescreve, além do jejum,
também a abstinência de carne, que
consiste em não comer carne ou deri-
vados, em alguns dias do ano, que vari-
am conforme determinação dos bispos
locais. No Brasil são dias de jejum e
abstinência a quarta-feira de cinzas
e a sexta-feira santa.

Por fim, algumas palavras citadas
por nosso Papa Bento XVI, em sua
mensagem para esta quaresma:

“Em síntese, o itinerário
quaresmal, no qual somos convida-
dos a contemplar o Mistério da Cruz,
é «fazer-se conformes com a morte

de Cristo» (Fl 3, 10),
para realizar uma
conversão profunda
da nossa vida: deixar-
se transformar pela
ação do Espírito San-
to, como São Paulo no
caminho de Damasco;
orientar com decisão a
nossa existência se-
gundo a vontade de
Deus; libertar-nos do
nosso egoísmo, supe-
rando o instinto de do-
mínio sobre os outros
e abrindo-nos à cari-
dade de Cristo. O pe-
ríodo quaresmal é mo-
mento favorável para

reconhecer a nossa debilidade, aco-
lher, com uma sincera revisão de vida,
a Graça renovadora do Sacramento
da Penitência e caminhar com deci-
são para Cristo”.

Frei Sérgio Sambl, OAR

mundo cada vez mais apegado aos bens
materiais e as riquezas, e por fim, in-
clui todas as obras de misericórdia es-
pirituais e corporais.

Estas, embora possam ser práticas
diárias do cristão, devem assumir um
caráter especial no período quaresmal,
buscando serem práticas que nos apro-
ximem cada vez mais de Deus e nos
tornem construtores de Seu Reino, por
meio de nossa prática cristã.

A oração como nos diz Bento XVI
em sua mensagem para a quaresma do
presente ano, por meio da interiorização
e    escuta da Palavra de Deus nos ali-
menta no caminho que tomamos desde
nosso Batismo.

Entre estas práticas temos o jejum,
proposto pela Igreja principalmente
como forma de sacrifício, mas também
como uma maneira de educar-se, de ir
percebendo que, o que o ser humano
mais necessita é de Deus. Desta forma
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Estimado(a)  paroquiano(a)
Estamos iniciando o segundo

bimestre deste ano de 2011.   Neste
período a Liturgia da Igreja nos
apresenta o ciclo litúrgico da Páscoa
que contempla a Quaresma e Páscoa.

Alguém pode nos perguntar: “O
que quer dizer Quaresma?”.  O que
você responderia? A palavra Quaresma
vem do latim quadragésima e é
utilizada para designar o período de
quarenta dias que antecedem a festa
máxima do cristianismo: a Páscoa, a
ressurreição de Jesus Cristo. Ela
começa na quarta-feira de cinzas e
termina na quinta-feira (até a Missa da
Ceia do Senhor, exclusive - Diretório
da Liturgia - CNBB) da Semana Santa.
O período é reservado para a reflexão,
a conversão espiritual.   É um convite
para fazermos uma releitura de nossas
vidas à luz da mensagem cristã
expressa nos Evangelhos. Somos
chamados a intensificar a prática dos
princípios essenciais da fé com o
objetivo de nos tornarmos homens e
mulheres melhores.

O percurso da Quaresma é
acompanhado pela realização
da Campanha da
Fraternidade. Cada ano é
contemplado um tema
urgente e necessário.  Seus
objetivos permanentes são:
despertar o espírito
comunitário e cristão no povo
de Deus; educar para a vida

em fraternidade, a partir da justiça e
do amor. Renovar a consciência da
responsabilidade de todos na
promoção humana, em vista de uma
sociedade justa e solidária. Os temas
escolhidos são sempre aspectos da
realidade sócio-econômico-política do
país. A Campanha da Fraternidade é
um instrumento para desenvolver o
espírito quaresmal de conversão e
renovação interior.

O coroar deste ciclo é
justamente a celebração da
ressurreição do Senhor, a Páscoa.
Onde com Cristo somos chamados a
ressurgir para uma vida nova.  É a
promessa de “re-criação” da
humanidade. O tempo da Páscoa se
estenderá por algumas semanas
fazendo eco do aleluia do dia da
ressurreição, o Domingo da Páscoa.

Que possamos todos nós,
Paróquia Nossa Senhora de Lourdes,
celebrar a redenção e ressuscitar com
Cristo para uma nova vida. Que
possamos renovar nosso
compromisso com Jesus e com sua
Igreja.  Fazendo de nossa história

pessoal e comunitária, uma
história de salvação.

E s t i m a d o ( a )
paroquiano(a), nunca se
esqueça: quem dá a última
Palavra é o Ressuscitado e
não a morte.

Feliz Páscoa!
Frei Fábio Nôcal, OAR

Como Comungar?

Quando te aproximares (para a
comunhão) não o faças com
os braços soltos e dedos

abertos. Coloque uma mão sobre a
outra como quem faz um trono, pois
nelas receberás o Rei, e na palma recebe
o Corpo de Cristo, dizendo: “Amém”.

Então, com todo cuidado, santifica
teus olhos pelo Santo Corpo; em
seguida, toma-o e cuida para não perder
nada.

Com efeito, qualquer migalha que
perderes seria como perder um de teus
próprios membros.

Diga-me: se te dessem ouro em pó
não o guardarias com a maior atenção?

Não terias, portanto, ainda maior
cuidado com um objeto ainda mais precioso
do que o ouro e qualquer pedra preciosa,
para que não se perca nenhuma migalha?

Esperando a oração, dá graças a
Deus que te considerou digno de tão
grande mistério.

Adaptado da oração
São João Crisóstomo

Nota de agradecimento
Estimado(a) paroquiano(a), quero

registrar meu agrameu agrameu agrameu agrameu agradddddecimentosecimentosecimentosecimentosecimentos a todosa todosa todosa todosa todos
que colaboraram para o bom êxito das
comemorações de nossa Padroeira,
Nossa Senhora de Lourdes.

Seja nos trabalhos para as
celebrações (tríduo e missa solene), seja
na organização e realização do almoço
festivo no domingo dia 13/02, como
também você que nos estimula com a sua
presença em todos estes momentos felizes.

Agradeço a Orquestra Sanfônica,
que muito nos alegrou com sua boa
música e animação.

Que a generosidade de todos seja
plenamente recompensada com a benção
de Deus, por intercessão de Maria.

Muito obrigado a todos.
Fraternalmente

Frei Fábio F. Nôcal, OAR
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1ª  Carta P1ª  Carta P1ª  Carta P1ª  Carta P1ª  Carta Pastoral  de Dom Odilo e a Rastoral  de Dom Odilo e a Rastoral  de Dom Odilo e a Rastoral  de Dom Odilo e a Rastoral  de Dom Odilo e a Revitalizaçãoevitalizaçãoevitalizaçãoevitalizaçãoevitalização
Missionária nas PMissionária nas PMissionária nas PMissionária nas PMissionária nas Paróquiasaróquiasaróquiasaróquiasaróquias

CCCCC om a 1ª Carta Pastoral de Dom
Odilo Scherer intitulada
“Paróquia, torna-te o que tu és”,  a

Arquidiocese de São Paulo vai destacar, en-
tre 2011 e 2012, a renovação das Paróquias
na sua ação pastoral. A carta é um instrumento
de comunicação do bispo com toda  igreja de
São Paulo. Define as linhas pastorais que a
diocese deverá seguir, garantindo sua
disciplina comum e sua unidade.

A Paróquia é a comunidade dos muitos
batizados, ou seja, comunidade de pessoas,
é bem mais do que simples estrutura de
atendimento. Dom Odilo refere-se ao
Documento de Aparecida para dizer que as
organizações e estruturas da Igreja precisam
dar um passo a frente, “ precisam incluir
nos seus planos a preocupação em buscar
aqueles que não estão, que não vieram, que

não vem mais, aqueles que não alcançamos
ainda. A paróquia é, portanto, o corpo
missionário da Igreja no bairro”. O objetivo
pastoral é promover a superação da visão
jurídico burocrática da Paróquia, que não
pode mais ser sentida pelo povo apenas
como o local onde se recebem os
sacramentos. É preciso conscientizar todos
sobre a verdadeira vocação da paróquia. “A
carta pastoral abre horizontes, reforça
conceitos já conhecidos e nos coloca diante
de novos desafios. As Paróquias devem ser
locais privilegiados de encontro com Jesus
Cristo, de forte vivência comunitária e
sobretudo de promoção da caridade pasto-
ral, solidária especialmente com os
marginalizados.
Extraído do Jornal O São PAULO,  edição
de nº 2837 / 15 a 21 de fevereiro de 2011
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TTTTTríduo Príduo Príduo Príduo Príduo Pascalascalascalascalascal

Rua Schilling, 321

São Paulo - SP

Tel: (11)

3644-3324

3644-3325

NNNNNos Atos dos Apóstolos lemos: “[...] Deus acaba de mostrar-me que a nenhum homem se deve chamar de profano ou
impuro” (At 10, 28b). Pedro empreendia uma nova compreensão sobre a ação de Deus no mundo: a de santificá-lo
integralmente. Essa é uma razão pela qual caracterizamos “santa” os 8 dias de intensas atividades litúrgicas e manifestações

devocionais: do Domingo de Ramos ao Domingo da Ressurreição.
Aonde a Semana Santa nos leva? À celebração da Páscoa! Através de

quê? São Paulo nos diz: “[...] pelo batismo nós fomos sepultados com ele na
morte para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai,
assim também nós vivamos vida nova” (Rm 6, 4).

Na Semana Santa tende a ser ainda mais vívida a lembrança de que Deus faz
novas todas as coisas (cf. Ap 21, 5a) através da Morte e Ressurreição de Jesus.

No início só havia a Eucaristia dominical; logo depois, passou-se a uma
celebração particular por ano. Em seguida surgiu a solene Vigília Pascal, que
não demorou ser incrementada com a vigília batismal e o batismo dos
catecúmenos. Foi estendida para três dias ou momentos: paixão e morte (véspera
da Sexta-feira); sepultura (Sábado); vigília da ressurreição (noite de Sábado para
Domingo).

Só mais tarde veio a aparecer o ramo bento, a adoração solene do Santíssimo
no tabernáculo, o beijo do crucificado, as bênçãos (ovos, casa, frutas etc.), a
procissão do encontro, o sermão das 7 palavras, a malhação do Judas etc.

Somos interpelados a expressar fé e esperança através da penitência. Ao
mesmo tempo em que procuramos antever o gérmen de redenção escondido no
rosto desfigurado do Servo do Senhor (cf. Is 42, 1-7; 49, 1-6; 50, 4-9a),
respectivamente na Segunda, Terça e Quarta-feira Santas, rezamos “O Senhor
é minha luz e salvação” (Sl 26/27, 1a), “[...] sois a minha força e meu amparo” (Sl
70/71, 3b), “[...] não despreza o clamor de seus cativos” (Sl 68/69, 34b).  A visita
a Betânia prediz o aroma da ressurreição (cf. Jo 12, 3) associado ao zelo funerário
(cf. Jo 19, 39). A atitude de Judas Iscariotes, resultado de uma incompreensão
mais severa, é uma oportunidade para nossa auto-crítica e não para relembrar e
julgá-lo (cf. Jo 13, 21s; Mt 26, 14s).

Hoje, a Semana Santa está enriquecida de muitos artifícios cênicos,
representações artísticas, teatros, para-liturgias que reconstroem os últimos momentos
de Jesus: como a entrada solene em Jerusalém, a última ceia com os discípulos, o
encontro com sua mãe, a via-sacra, o canto de Madalena, o descenso da cruz, a
procissão do Senhor morto etc. Tudo isso está a serviço de estimular nosso desejo
de participação e vivência do mistério de Cristo.

Todavia recordemos: o centro é o Tríduo Pascal. Ele não consiste numa
preparação (tal como a Quaresma), mas na própria celebração da Páscoa, só que desdobrada em:

A celebração da noite de Quinta-feira Santa possui um tom predominantemente festivo: diz-se o glória e tocam-se os
sinos. A transladação do Santíssimo Sacramento, em procissão solene com cantos, tochas, incenso e cruciferário até o local
da reposição preparado em capela ornada, não tem pretensão fúnebre e sepulcral, mas de exposição das sagradas espécies
para adoração. A Última Ceia é comemorada como rito memorial, e o lava-pés demonstra a dimensão do vínculo indissolúvel
entre a instituição da Eucaristia e o serviço da caridade fraterna.

PPPPPaixão e morte (1º dia)aixão e morte (1º dia)aixão e morte (1º dia)aixão e morte (1º dia)aixão e morte (1º dia)
Missa vespertina da Ceia do
Senhor (“In cena Domini”)
Sexta-feira da PSexta-feira da PSexta-feira da PSexta-feira da PSexta-feira da Paixão doaixão doaixão doaixão doaixão do

SenhorSenhorSenhorSenhorSenhor

Sepultura (2º dia)Sepultura (2º dia)Sepultura (2º dia)Sepultura (2º dia)Sepultura (2º dia)

Sábado SantoSábado SantoSábado SantoSábado SantoSábado Santo

RRRRRessurreição (3º dia)essurreição (3º dia)essurreição (3º dia)essurreição (3º dia)essurreição (3º dia)
Domingo da Páscoa:

Noite santa da Vigília Pascal,
Domingo da RDomingo da RDomingo da RDomingo da RDomingo da Ressurreiçãoessurreiçãoessurreiçãoessurreiçãoessurreição

(“In albis”)(“In albis”)(“In albis”)(“In albis”)(“In albis”)
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É na Sexta-feira da Paixão do Senhor, com o altar totalmente despojado (sem cruz, castiçais ou toalha), que a Igreja
expressa um profundo pesar mediante a “prostatio” (prostração). Remonta ao séc. II a observância do jejum pleno de 40
horas, sinal da participação no sacrifício de Cristo. Sobressai, na liturgia, a teologia da cruz inspirada em São João, instigando
uma amorosa contemplação do sacrifício cruento, fonte da nossa salvação. É importante distinguir o luto do aspecto da
humilhação e da morte, sempre inseparavelmente ligado à glorificação de Cristo. A oração universal, conservada dos

primeiros séculos, encerra a Liturgia da Palavra. Elemento fundamental deste dia
é a proclamação da paixão de Cristo (cf. Jo 18 – 19), que gera o ato de
apresentação e adoração da cruz (acompanhada dos primorosos “Lamentos do
Senhor”), vigente em Jerusalém já no séc. IV. Este rito não é uma veneração da
imagem do crucifixo; em vez de se celebrar a eucaristia, através dele se torna
presente o verdadeiro mistério da cruz.

O Sábado Santo é alitúrgico, pois a Igreja se abstém do sacrifício da Missa
enquanto, junto ao sepulcro, permanece meditando silenciosa e confiante a Paixão
e Morte do Senhor. A alegria do convívio fraterno é renunciada, só havendo a
Liturgia das Horas e nela se evocando o repouso de Cristo depois do vitorioso
combate da cruz. Intui-se um preenchimento mariano: toda fé da Igreja está
recolhida em Maria, que permanece sozinha sob a cruz. O mistério salvífico da
descida de Cristo ao mundo da morte (cf. 1Pd 3, 19; Lc 9, 22), evidenciando que
nenhum homem pode se assenhorear de seu destino, precisa acalentar nossa espera
da Ressurreição, quando enfim nos entregamos às alegrias da Páscoa, que
transbordarão por cinqüenta dias (até Pentecostes).

Desde o séc. II, a Vigília Pascal é repleta de significados, que compõem o
sentido batismal, não se limitando à terceira parte da Vigília (a liturgia batismal),
composta pela bênção da água batismal e a renovação das promessas do batismo
(renúncia a Satanás e profissão de fé), mas está em vigor desde a celebração da
Luz (ou Lucernário), com a bênção do fogo novo e preparação do círio, procissão
e proclamação da Páscoa (“Exultet”). Esta primeira parte da Vigília recorda a
advertência do Evangelho (cf. Lc 12, 35s) de se encontrarem vigilantes, tendo
nas mãos lâmpadas acesas, à espera do Senhor. O círio pascal tem suas
antiquíssimas raízes no costume romano de iluminar a noite com muitas lâmpadas,
onde se via simbolizado Cristo, “luz do mundo” (Jo 1, 9), ressuscitado de dentro
da noite da morte. Importa mais o
significado pascal da luz (= vida
nova) que a bênção do fogo.

A Liturgia da Palavra leva à
meditação das maravilhas
realizadas por Deus desde o início
pelo seu povo que confiou em sua
promessa.  O aleluia, arrebatador

canto de núpcias, tal como emergir da tumba de Adão que se vai iluminando
no abraço da Ressurreição, é entoado solenemente. A plenitude é alcançada
pela Eucaristia (quarta parte), ação de graças em virtude da imolação do
Cordeiro, nossa Páscoa.

Memória e expectativa, presença e comemoração.
Cristo é real e verdadeiro nas celebrações!

“A luz de Cristo que ressuscita resplandecente dissipe as trevas de nosso
coração e nossa mente”.

“Ressuscitei, ó Pai, e sempre estou contigo: pousaste sobre mim a tua
mão, tua sabedoria é admirável, aleluia!”.

Frei Jacir Silvio Sanson Junior, OAR
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Apostolado da OraçãoApostolado da OraçãoApostolado da OraçãoApostolado da OraçãoApostolado da Oração

Convite EspecialConvite EspecialConvite EspecialConvite EspecialConvite Especial
Dia 29 de abril às 14h30Dia 29 de abril às 14h30Dia 29 de abril às 14h30Dia 29 de abril às 14h30Dia 29 de abril às 14h30

na Pna Pna Pna Pna Pararararar. N. N. N. N. N. Sra. de Lourdes. Sra. de Lourdes. Sra. de Lourdes. Sra. de Lourdes. Sra. de Lourdes
Celebração para os membros do

Apostolado da Oração com
participação de outras Paróquias

da região Lapa.
Reuniões: Toda terceira quinta-feira
do mês, às 15 horas, onde são
realizadas às oração e avisos.

50
anos

AAAAA  devoção ao Sagrado Coração de Jesus teve início no momento
em que, com uma lança, o soldado perfurou o lado de Jesus e
abriu Seu Coração.

A ideia nasceu na França, em uma casa de estudos, quando estudantes
de teologia e filosofia, presos em seus livros e temas escolares, sentiam crescer
o anseio de realizar algum apostolado direto nas paróquias junto ao povo.
Inspirado pelo Espírito Santo, o Pe Francisco Xavier Gautrelet, jesuíta, no
dia 3 de dezembro de 1844 lançou-se em oferecer seus trabalhos e estudos,
sacrifícios e alegrias para serviço da comunidade, em nome do Sagrado
Coração. E assim formou-se o Apostolado da Oração.

No Brasil o primeiro centro do Apostolado da Oração foi fundado 30
de junho de 1867, no Recife na Igreja da Santa Cruz. O primeiro diretor foi

o Pe. Bento Schembri, jesuíta e o Pe. Bartolomeu Taddei foi o 1º secretario nacional no Brasil que defendeu a espiritualidade
do Coração de Jesus em todo o País.

Na Paróquia Nossa Senhora de Lourdes
O grupo do A. O. foi fundado pelo Frei Rosalvo de Miranda, há cinqüenta

anos. Hoje conta com quase sessenta membros, divididos em grupos.
Cada grupo tem uma Zeladora, que responde como comunicação /
integração da equipe. As atribuições da atual gestão divide-se entre:
¨ Coordenadora e Zeladora – Margarida B. de Assis Bueno
¨ Secretaria e Zeladora – Maria Luiza Correia Silva

¨ Tesoureira e Zeladora – Daisy Branco Ricci
¨ Zeladoras: Clementina, Deolinda, Emma,  Enriete, Laura e Terezinha Lino
Compromissos

O compromisso principal do A.O. é rezar todos os dias oferecimentos pelas
intenções da igreja. As intenções são propostas pelo Vaticano e divulgadas na revista mensal MENSAGEIRO.

Na reunião, a Coordenadora reza o terço pelas intenções ou uma dezena, faz a entronização da imagem do coração
de Jesus e a consagração às famílias. São abordados temas simples e fortes, que falam alto nos corações, como Abandono,
Velhice, Pessoas Solitárias, Violência (no universo as pessoas precisam de apoio, compreensão, atenção...).

Nesses momentos é reproduzido o ensejo de que todos nos tornemos sensíveis e comprometidos com a vida em
comunidade e no tratamento das aflições de nosso mundo.

Além dessa tarefa silenciosa e contínua, esse grupo é um dos mais dispostos aos serviços de nossa Paróquia. Seus
membros se revezam nos serviços de apoio a organização de cerimônias, festas, ornamentação, limpeza e qualquer necessidade
para a qual se precise de mão de obra.  Ou seja, é um grupo que literalmente trabalha com as mãos e o coração.

Renovação de corações
Nos dias de hoje com tanta tecnologia e informações, o ser humano é envolvido por uma quantidade imensa de estímulos

e preocupações rotineiras. Tem seu tempo totalmente tomado por fatos terrenos e temporais, esquecendo de colocar em
prática princípios que ele reconhece como importantes, mas que ficam deixados para “depois”.

Por isso, assim como em outros grupos do A.O., a maioria do membros está na melhor idade. Adquiriam experiência de vida e
tem muito com que contribuir e ensinar. Mais do que seu tempo, tem a força de vontade viva e a certeza de que o alento e a
verdade da vida encontram-se na fé e na oração.

O grupo quer se renovar e interagir, por isso convida aos irmãos que não esperem pela “melhor idade” para integrar um
pastoral como essa.

Que venham muitos, que o coro das orações se torne cada vez mais forte, que  a diferença seja sentida em nosso meio,
para que nossos irmãos se beneficiem das graças do Senhor por nossas atitudes e preces.

Texto de Margarida Bueno e Elisete N. Oliveira
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ACONTECEU EM NOSSA PARÓQUIA

NNNNNo mês de fevereiro vivemos  momentos de devoção e alegria, proporcionados pelos eventos
que marcaram a festa de Nossa Senhora de Lourdes.

De forma singela e com muita fé, o Tríduo a Nossa Senhora foi celebrado nos dias 8, 9 e 10,
nas missas das 19:00 horas, com as bênção da Cruz, da Água, e no terceiro dia dos Terços e
Objetos de devoção.

No dia 11, Nossa Senhora de Lourdes foi solenemente lembrada na Missa de Unção dos
Enfermos (15:00 horas) e na Missa das 19:00 horas, seguida de uma confraternização e
descontração no lanche e bolo preparado com muito carinho.

Domingo, dia 13, a procissão seguiu pelas ruas do bairro, como pode ser visto nas fotos,
levando a imagem de Nossa Senhora de Lourdes e a demonstração de fé de nossa comunidade.
Em seguida, foi celebrada a Missa da Padroeira, seguida de um agradável e saboroso almoço
festivo, com a animação da orquestra Sanfônica, que encantou com sua atuação.

Fevereiro – Festa da Nossa Padroeira

Missa e Confraternização dia 11 de Fevereiro - 19 horas

Lembrar que Nossa Senhora, nas diversas formas com que se mostrou ao mundo, indicou o terço como fonte para
fortalecer a fé, aproximar-se de atitudes divinas e receber graças. A partir principalmente de Lourdes, dá uma ênfase toda
especial à oração do Rosário.

Depois da Santa Missa, o Santo Rosário é a mais poderosa arma contra o maligno e seus seguidores, que procuram
perder as almas. É um meio de salvação dos mais poderosos e eficazes que nos foi oferecido pela Divina Providência.

O Rosário soluciona inúmeros problemas, assegura a salvação eterna e antecipa a implantação no mundo do Reino
do Imaculado Coração de Maria.

Procissão e Missa dia 13 de Fevereiro - manhã
Fotos: Frei Roolfo, OAR e Luis EduardoFotos: Frei Roolfo, OAR e Luis EduardoFotos: Frei Roolfo, OAR e Luis EduardoFotos: Frei Roolfo, OAR e Luis EduardoFotos: Frei Roolfo, OAR e Luis Eduardo
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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 MARÇO
Ana M. O. Galante; Antonio A. Rodrigues; Carmella J. Chiarella; Cláudio Rodrigues; Dina P. Polidoro; Enisio A. Teves;
Idalina Ferreira; Iolanda M. R. Guillamon; Izilda S. Nunes; José Celoti; José R. Mazzi; Madalena M. S. P. Vieira; Maria da Paz
de Melo; Maria de L. Althemam; Mauro J. Meyer; Nelson M. da Silva; Raquel B. Pessa; Raquel R. C. Borges; Regina V. de
Oliveira; Ricardo L. de Paula; Romildo Luchetta; Santa I. S. Pereira; Sueli A. Torres; Tadeu C. Ferreira; Teresinha R. N. Abreu;
Thainá de P. Oliveira; Victório Carmello

ANIVERSÁRIOS DIZIMISTAS - MÊS ABRIL
Antonio A. Cabral; Antônio Bartolomeu Proença. Aparecida M. da S. Almeida; Bernadeth  I. F. Cruz; Clementina Sartorelli;
Eglair T. G. do Nacimento Cruz; Eliar R. Marques; Francisco R. de Abreu; João S. Ferreira; José A. M. da S. Neto; José C.
Lodetti; José R. Avelar; Juventina M. de S. Assis; Keila C. R. da Silva; Leonilda M. da Silva; Maria da C. da S. C. de Sá; Manoel
da S. Lobo; Maria Júlia P. Sellan; Maria Lúcia P. Renófio; Mariza Gennarini; Olinda B. Botelho; Paula C. Sellan; Reinaldo
Jeronymo; Setuo Noda; Sonia M. N. da Silva

EM TEMPO / ERRATA DOS  ANIVERSARIANTES DE FEVEREIRO: Maria dos Santos Soares; Jesus Portes Vieira

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 3853-4311
Email: lilenglishteacher@yahoo.com

Ser CristãoSer CristãoSer CristãoSer CristãoSer Cristão

Próximas missas: 20 de março e 17 de abril, às 10h.

DizimistasDizimistasDizimistasDizimistasDizimistas
Vários de vocês estão com os dados cadastrais

desatualizados ou incompletos, por isso não têm recebido
as correspondências de nossa paróquia ou seu nome não
tem aparecido na lista de aniversariantes. Por favor, entrem
em contato com a secretaria paroquial para atualizá-los.

PPPPPor definição, cristão é aquele que professa sua fé em
Jesus Cristo, aquele que é adepto e segue seus
ensinamentos.

Mas ser cristão é muito mais que isso.
Ser cristão é ser diferente, é olhar para o mundo com os

olhos de Deus, amar o irmão sem julgá-lo, é reconhecer no
outro a presença de Cristo, é reconhecer que foi criado a
imagem e semelhança de Deus (Gn 5,1), e em reconhecimento
a isso, dar um passo além. É reconhecermos que fazemos
parte dos planos de Deus e que temos nossa responsabilidade.

Ser cristão é não nos omitirmos. É sairmos de nós
mesmos e da segurança de nossas casas e irmos ao encontro
com Deus, ao encontro com o outro. É não estarmos alienados
da nossa realidade, mas atentos aos desafios do nosso tempo.

O dízimo é uma oportunidade de não nos omitirmos, de
ajudarmos o próximo nas necessidades concretas e espirituais,
através de suas 3 dimensões: religiosa, social e missionária
(conforme explicamos no jornal do mês passado).

Deus está presente cotidianamente em nossas vidas,
nestes gestos de amor. Quando estendemos a nossa mão,
quando oferecermos nosso ombro, quando olhamos o outro
com misericórdia, Deus aí está.

Texto
Katia Felippe Ohtani

Março 2011
Dia Sem Horário Atividade
04 sex 18h 1ª sexta Hora Santa e Missa
08 ter Carnaval

09 qua 19h 4ª feira de Cinzas
11 sex 19h Missa e Bênção dos Enfermos
17 qui 20h Preparação de Pais e Padrinhos p/ Batismo

19 sab 08h30 Bazar Beneficente
15h Reunião da Legião de Maria
18h Missa Solene São José

22 ter 15h Missa Santa Rita e chá
26 sab 14h30 Missa c/ Oração de Cura e Libertação

Abril 2011
Dia Sem Horário Atividade
01 sex 18h 1ª sexta Hora Santa e Missa

Retiro dos Grupos de Ruas

09 sab 08h30 Bazar Beneficente
10 dom 10h Batismo das crianças da Catequese -

Colégio Madre Paula
11 seg 19h Missa e Bênção dos Enfermos

14 qui 20h Preparação de Pais e Padrinhos p/ Batismo
16 sab 08h30 Manhã de Espiritualidade em preparação

para  Semana Santa

15h Reunião da Legião de Maria
21 qui Feriado de Tiradentes - 5ª Feira Santa
22 sex 6ª Feira Santa

23 sab Sábado de Aleluia
24 Dom Páscoa da Ressurreição de Nosso Senhor
29 sex 14h30 Apostolado da Oração - Missa dos 50 anos

30 sab 14h30 Missa c/ Oração de Cura e Libertação


