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Oração em família 

Amor a Maria e ao Rosário 

          PALAVRA DO PÁROCO 
                    Hei, CATÓLICO! 
             Você vive a fé católica? 
 

Neste mês gostaria de compartilhar com você as princi-

pais coisas que um católico deve saber e se esforçar para viver. 

Se por acaso perceber que não está em dia com a fé católica, 

não se desespere. Se arrependa, faça uma boa confissão e acre-

dite que é possível fazer melhor. 

 
Um católico vai à Missa todo Domingo e Dia Santo de guarda e, se pode, também vai durante a semana; 

Um católico visita o Santíssimo Sacramento e tem vida de oração; 

Um católico reza o Pai Nosso, Ave Maria, Glória ao Pai, a oração ao Anjo da Guarda e outras mais no decorrer do dia; 

Um católico faz o sinal da cruz sempre que passa diante de uma igreja; 

Um católico reza pela manhã, durante as refeições e ao fim do dia; 

Um católico sabe de cór os 10 Mandamentos da Lei de Deus e procura vivê-los; 

Um católico traz no coração e medita os 12 artigos do Credo (Profissão de Fé); 

Um católico sabe da importância dos 7 sacramentos para a salvação da sua alma e, por isso, procura vivê-los; 

Um católico ama a Santíssima Eucaristia e para ele não há nada neste mundo mais importante do que a Santa Missa; 

Um católico ama a Virgem Maria como sua mãe na ordem da graça e propaga sua devoção; 

Um católico ama a oração do Rosário e procura rezá-lo com frequência; 

Um católico ama o Papa e sempre defende a Igreja; 
Um católico não critica seus pastores, mas ora por eles; 

Um católico procura imitar o exemplo dos santos; 

Um católico pensa no céu e se esforça para nele entrar; 

Um católico sabe que o inferno é uma possibilidade e a teme; 

Um católico se esforça para salvar a sua alma e a dos seus irmãos; 

Um católico está sempre pronto para dar razão da sua fé; 

Um católico ama a Igreja enquanto Mãe e Mestra e guarda seus ensinamentos no coração; 

Um católico está sempre disponível para a verdadeira caridade a quem quer que seja. 

 

Católicos batizam as crianças ainda cedo e não adiam a entrada delas na vida da graça; 

Católicos ensinam as criancinhas a rezar;  

Católicos colocam as crianças em idade oportuna no catecismo; 

Católicos rezam em família; 

Católicos leem a Bíblia e meditam suas palavras; 

Católicos são crismados quando atingem a idade da maturidade; 

Católicos se confessam com frequência; 

Católicos rezam pelas vocações sacerdotais; 

Católicos se casam na Igreja, pois sabem a importância do matrimônio cristão; 

Católicos chamam o padre para levar os sacramentos aos seus irmãos impossibilitados de ir à igreja; 

Católicos desejam o padre na hora da morte para os últimos sacramentos; 

Católicos são provados, mas sabem viver pela fé; 

Católicos sabem dar testemunho de sua fé onde vivem e nos lugares que frequentam. 

 
E a lista poderia ser ainda maior... Mas estas são as principais coisas que, assim como o ar, a água e o alimento, 

devem naturalmente fazer parte da vida de um católico. (continua na próxima página →) 

Confessar-se com frequência 

Ler a Bíblia 

mailto:nossotempo@paroquiaimc.com.br
http://www.paroquiaimc.com.br/
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E agora reze comigo: SENHOR DEUS bondoso, que nos enviastes Vosso Filho, Nosso Senhor Jesus Cristo, para 

nos ensinar o caminho da salvação e que abriu para nós as portas do Paraíso, ensinai-nos a perceber que este mesmo ca-

minho se percorre mediante a Vossa Igreja, fundada sobre a rocha da fé e da verdade, e dai-nos o Espírito Santo para ser-

mos dóceis a esta realidade e assim possamos cooperar para nossa salvação e a de nossos irmãos. Amém.  

Deus abençoe você e sua família! 

Pe. Alexandre Alessio, CR 

Pároco 

 

Anticoncepcional: um veneno para a mulher 
Os efeitos devastadores da pílula para o organismo 

     (Por Pe. Luiz Lodi / fonte: zenit.org)   

              (Esta matéria foi dividida em duas partes e será apresentada em duas edições do Nosso Tempo.) 1ªparte: 

Na base do crânio existe uma glândula em forma 

de pera chamada hipófise. Na mulher, a hipófise é res-

ponsável por lançar no sangue a cada mês o hormônio 

folículo-estimulante (FSH), que provoca o amadureci-

mento de um óvulo no ovário. Sem o FSH, não 

há ovulação. 

Durante a 

gravidez, a mulher 

não ovula. Por quê? 

Porque a hipófise dei-

xa de enviar o FSH, 

uma vez que o orga-

nismo está esperando 

o nascimento da cri-

ança que já foi conce-

bida. 

O que a pílula 

(ou injeção) anticon-

cepcional faz é enganar a hipófise, dando-lhe 

uma mensagem falsa de gravidez. A droga anticoncepci-

onal é constituída de dois hormônios: estróge-

no e progesterona. Quando são lançados na corrente 

sanguínea, eles vão até a hipófise e informam (falsamen-

te) a essa glândula que a mulher está grávida. Enganada 

por essa mensagem, a hipófise deixa de produzir o FSH, 

à espera de que a criança – que não existe – venha a nas-

cer. Assim, a mulher para de ovular. Deixando de produ-

zir um óvulo, ela deixa de conceber. 

De tudo o que foi dito, percebe-se que a pílula 

anticoncepcional não é um remédio, mas um veneno. Ela 

não cura um organismo doente. Ao contrário, ela faz com 

que o ovário – que está funcionando bem – pare de fun-

cionar. 

Você não chamaria de remédio a um comprimido 

que alguém tomasse para fazer que o coração – que está 

batendo - parasse de bater; nem a uma injeção que al-

guém tomasse para fazer que o pulmão – que está respi-

rando – deixasse de respirar; nem a uma pomada que al-

guém aplicasse para que os olhos – que estão enxergando 

– parassem de enxergar. 

Pelo mesmo motivo, não é coerente que se chame 

de “remédio” a uma combinação de hormônios que se 

toma para paralisar os ovários. A pílula anticoncepcional 

é um veneno no sentido próprio da palavra. 

 O efeito dela, porém, não se limita aos ovários. A 

ingestão artificial de hormônios desequilibra o sistema 

endócrino e causa danos a todo o organismo. Alguns 

desses danos são narrados a seguir. (veja no Nosso Tempo 

Nº 27) 

 

6º ANIVERSÁRIO DE ORDENAÇÃO DO PADRE ALEXANDRE 

   Em 5 de setembro nosso 

querido Padre Alexandre celebra seu 6º 

ano de sacerdócio. Todos eles dedicados 

ao serviço do Reino de Deus na Igreja 

aqui em Franco da Rocha.  

 Pastor da primeira Igreja de 

Franco da Rocha, já desde quando ainda 

era Diácono, e também Cidadão Francor-

rochense - desde 26/11/2010 - o Padre 

Alexandre possui uma fabulosa e incan-

sável criatividade evangelizadora. Ele 

usou desta criatividade para realizar em 

nossa cidade inúmeras obras evangelizadoras, 

dentre as quais citamos: Projeto Jesus ao 

Centro, Web TV Jesus ao Centro, site da Pa-

róquia Imaculada Conceição, movimento de 

jovens Um Ano Para Jesus. Realiza ações 

evangelizadoras como o Poderoso Cerco de 

Jericó (já na sua 11ª realização em outubro) e 

Novena de São Miguel Arcanjo (já na sua 

quarta realização em andamento neste mês), 

criou a Missa da Família mensal em nossa 

cidade; e agora provavelmente teremos a 

mesma semanalmente, recriou o grupo de 

Glândula Hipófise 

Ordenação do Padre Alexandre 5/9/2009 
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Filhas de Maria, este informativo que você está lendo foi 

recriado por ele, o Terço dos Homens também foi criado 

depois que ele se tornou nosso Pastor, criou a Campanha do 

telhado que depois virou Campanha da Reforma, conser-

tando o telhado da Matriz e reformando todo o espaço in-

terno e externo da Igreja Matriz além de toda a parte de ins-

talação elétrica (ainda em andamento), de som e equipa-

mentos de segurança, proporcionando aos fiéis um espaço 

extremamente agradável, seguro e evangelizador, além de 

ter criado espaços internos dignos para os trabalhos volun-

tários. Ainda na Campanha da Reforma, restituiu à Matriz o 

confessionário que havia se perdido em uma das enchentes 

da cidade, está restaurando o harmônio do século passado. 

O CEPASP (antigo Salão Paroquial) está passando por uma 

reforma completa, assim como a Casa Paroquial, que é pa-

trimônio da Paróquia está também em reforma e já vai ini-

ciar a iluminação externa da Igreja Matriz, para deixa-la 

mais bonita também por fora, à noite. Tudo Isso é o que 

podemos lembrar sem recorrer a registros e anotações, mas 

há muito mais que foi feito e não nos lembramos de mo-

mento. 

 Vamos dar parabéns ao Padre Alexandre pela pas-

sagem de seu aniversário de sacerdócio e também por ter 

feito tanta coisa para nós e por nós em tão pouco tempo. 

 Vamos presentear o Padre com o mesmo que ele já 

pediu há dois anos atrás: Bastante oração pela sua vida e 

sacerdócio. Vamos também reavivar  a campanha da Re-

forma para que as obras possam continuar. 

                                                                                 Lucio de Souza  

LANÇAMENTO: 

FAMÍLIAS EDIFICADAS NO SENHOR 
 Este é o nome do segundo livro do Padre Alexandre  que será lançado este 

mês, mas que na verdade, foi escrito antes do “SEJA CORAJOSO E VÁ À CONFI-

SÃO” já lançado com grande sucesso durante o Poderoso Cerco de Jericó de julho. 

 O livro “FAMÍLIAS EDIFICADAS NO SENHOR”, será lançado pela Editora 

Canção Nova em 10 de setembro, em evento transmitido pela TV Canção Nova, du-

rante a Quinta Feira de Adoração que será coordenada pelo Padre Alexandre. Es-

tamos nos organizando para ir ao evento, na cidade de Cachoeira Paulista e dar to-

do o apoio ao nosso querido Padre neste momento tão importante. A Maria Helena 

está contratando ônibus. Quem se interessar, fale com ela pelos telefones 

48113810 ou 975368269 (vivo). O preço da passagem é R$58,00 (já incluso a cai-

xinha do motorista). Venha conosco!!!  

 Ao Padre Alexandre os parabéns da equipe de colaboradores do Nosso 

Tempo, nossos votos de sucesso e de muitas bênçãos de Deus para a sua vida. 

 

NOVENA DE SÃO MIGUEL ARCANJO 
 Vai até 26/09 em nossa paróquia, a Poderosa novena de São Miguel Arcanjo.  

Aos sábados na Missa do Avivamento da Igreja Matriz às 19 horas. 

  

QUARESMA DE SÃO MIGUEL ARCANJO. 

 A Quaresma de São Miguel Arcanjo deve ser rezada, diariamente, entre os dias 15 

de agosto e 29 de setembro, dia da Festa de São Miguel. Podendo ser rezada também em 

outras épocas do ano por um período de 40 dias. 

PARA SE PREPARAR PARA ESTA QUARESMA É NECESSÁRIO: 

● Acender uma vela abençoada diante de uma imagem 

ou estampa de São Miguel 

● Oferecer uma penitência durante os 40 dias; 

●  Fazer o sinal da cruz; 

● Rezar as orações da Quaresma de São Miguel Arcanjo todos 

os dias. 

 

CAPA DO LIVRO FAMÍLIAS EDIFICADAS NO SENHOR 

SÃO MIGUEL ARCANJO 
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Dê cada um conforme o impulso do 

seu coração, sem tristeza nem 

constrangimento. Deus ama que dá 

com alegria (2Cor 9,7) 

SER DIZIMISTA 
Por Rosely Genovali 

 Ser dizimista é um gesto de agradecimento, é um ato 

de humildade, não é de Deus viver na escuridão da mesqui-

nhez. 

 Com o seu dizimo é possível arrumar a casa de Deus, 

fazer a manutenção e serviços que permitam que ela funcio-

ne, isso requer trabalho e dedicação sempre contando com a 

ajuda de nossos fieis. 

 A igreja tem gastos obrigatórios como água, luz, fun-

cionários, reparos e outros. Tudo para da melhor forma, reali-

zar um bom trabalho de evangelização. 

 Temos certeza  que você se sente feliz quando sua 

casa está arrumada, bonita e enfeitada. Deus também! Pense 

nisso! Realize seu ato de gratidão e agradecimento. 

 Seja um dizimista isso fará bem a você, faça sua ins-

crição, para isso você pode procurar a Secretaria Paroquial 

ou a Pastoral do Dizimo com Maristela, Isabel ou Rosely. 

  E você, irmão e irmã, que já é dizimista, que Deus o abençoe! 

      PARABÉNS AOS DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE SETEMBRO 

                                        

DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE

1 NEIDE SOUZA DE FREITAS 10 ARISTIDES SIDNEI LISBOA 19 MARLENE RIBEIRO NOVAES

1 VERONICA DE PAIVA 10 ANA MARIA ALVES DA SILVA CUNHA 20 MARIA DAS GRAÇAS SANTOS

1 DARCY APARECIDA NEVES 10 ROSEMARY APARECIDA S. MACEDO 20 JOSENI COSTA DA ROCHA

1 SORAIA NUNES GUERREIRO 10 MARCIO FERREIRA DA SILVA 20 WILLIAN ARANTES OLIVEIRA

1 DENISE SILVA C. TEIXEIRA 11 MIRIAN FERREIRA NEVES 20 LINDAURA DIAS TEIXEIRA DOS SANTOS

3 MARIA DE MIRANDA SILVA 11 DANIELE CRUZ DA MATTA DE GODOI 21 ARLETE DE OLIVEIRA

3 JOSEFA MABEL GOMES DA SILVA 11 ADRIANA RODRIGUES FIGUEIREDO 21 JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS

3 EDNA MARIA TORRES 11 RAIMUNDO GENTIL DA SILVA 21 CELIANE APARECIDA SCHUETZKI

3 FRANCISCO GONÇALVES DE JESUS 12 MARIA ANGELITA NETA INACIO 22 BELARMINA MARIA SANTOS

5 PALMIRA BARBOSA DE ALMEIDA 12 RAFAEL CARVALHO NASCIMENTO 22 IARA COSTA TEIXEIRA BRUNO

5 VALDENI ARAUJO PICON 12 ADRIANA MARIA CORREGGIARI 22 MARLIETE NEGREIROS DE CARVALHO

5 FRANCISCA LUCENA DA SILVA GALANTE 13 ELENICE LASZLO HUNGRIA DOS SANTOS 23 BERNADETE APARECIDA DA SILVA

5 SANDRA IZABETI AUGUSTA DA SILVA 14 ROSILENE FELIX DE LIMA 23 ANA APARECIDA SOARES

6 VANDERLI MARIA DA SILVA 14 ROSIMAR JOSÉ COSTA FERREIRA 23 SIRIVAL DONIZETTI DE SOUZA

6 ACACIA CELINA DE JESUS 15 ALESSANDRO GOMES DE BRITO 24 EDINA EXPOSTO DE MORAES

6 ALICE DE SOUZA IANSEN 16 SELMA MARIA DOS SANTOS DA COSTA 24 CAMILA FUENTES GARCIA

6 LUZIA ANTONIA LIMA SOUZA 16 LUZIA APARECIDA DE OLIVEIRA 25 MARILENA SANTOS SILVA

7 RENATO CARVALHO DO NASCIMENTO 16 ZILDA FONSECA AVELAR 27 DANIANE FERREIRA LIMA

7 MARIA DE FATIMA DANTAS MEDEIROS 16 MARIA DA SILVA COELHO 27 DENISE MARIA RIBEIRO DA SILVA

7 GILCA APARECIDA VIEIRA MACHADO 16 NOEL FRANCISCO ARAUJO 28 MARIA DE LOURDES FERNANDES

8 JOSÉ AGOSTINHO DAS NEVES TEIXEIRA 16 FABIANA GOMES DE PAIVA 28 MARIA LUCIANA ALVES DOS SANTOS

9 DENAIR APARECIDA AUGUSTO RIBEIRO 18 DARCILENE ANTONIA. AP. DE ALMEIDA 29 ROSANGELA ZEN

9 BRUNA MARIANA DA SILVA 19 MARIA CESAR DE LIMA DOS ANJOS 30 VALDOMIRO BISPO DOS SANTOS

9 RITA GONÇALVES DE LIMA SANTOS 19 RAIMUNDO NONATO DA SILVA 30 MARIA DE LOURDES DA SILVA

9 FATIMA PEDROSA PEREIRA 19 ROSA ANICETA LEONEL SER DIZIMISTA É DE DEUS
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 SÃO COSME E SÃO DAMIÃO 
 No dia 26 de setembro, 

lembramos dois dos santos mais 

citados na Igreja: São Cosme e 

São Damião, irmãos gêmeos, mé-

dicos de profissão e santos na vo-

cação da vida. Viveram no Oriente 

(Cilícia, Ásia Menor, entre os sé-

culos III e IV), e, desde jovens, 

eram reconhecidos como médicos. 

Com a conversão, passaram a ser 

também missionários, ou seja, ao 

unirem a ciência à confiança no 

poder da oração, levavam a mui-

tos a saúde do corpo e da alma. 

 Viveram na Ásia Menor, 

até que, devido à perseguição de 

Diocleciano, no ano 300 da Era 

Cristã, foram presos por serem 

considerados inimigos dos deuses e 

acusados de usar feitiçarias e meios 

diabólicos para disfarçar as curas. 

Tendo em vista esta acusação, a 

resposta deles era sempre: Nós cu-

ramos as doenças em nome de Je-

sus Cristo e pelo Seu poder. 

 Diante da insistência dos 

perseguidores da fé cristã, com rela-

ção à adoração aos deuses, respon-

deram: “Teus deuses não têm poder 

algum, nós adoramos o Criador do 

céu e da terra” 

 São Cosme e São Damião 

jamais abandonaram a fé cristã e fo-

ram decapitados no ano de 303. São 

considerados os padroeiros dos far-

macêuticos, médicos e das faculda-

des de medicina. 

 Senhor, dai-nos uma fé viva, 

livre de todas as misturas, uma fé 

nova, traduzida na vida e no amor 

aos irmãos. Por isso, proclamamos o 

Senhorio de Jesus em nossas vidas, 

pois os santos não precisam de ali-

mentos, pois eles já contemplam o 

Alimento da Vida, que é o próprio 

Senhor. 

  

 Oração: 

 São Cosme e Damião, que, 

por amor a Deus e ao próximo, vos 

dedicastes à cura do corpo e da al-

ma de vossos semelhantes. Aben-

çoai os médicos e farmacêuticos, 

medicai o meu corpo na doença e 

fortalecei a minha alma contra a su-

perstição e todas as práticas do mal. 

Que vossa inocência e simplicidade 

acompanhem e protejam todas as 

nossas crianças. Que a alegria da 

consciência tranquila, que sempre 

vos acompanhou, repouse também 

em meu coração. Que vossa prote-

ção, São Cosme e Damião, conser-

ve meu coração simples e sincero. 

Senhor nosso Deus, que dissipais as 

trevas da ignorância com a luz de 

Cristo, vossa Palavra, fortalecei a fé 

em nossos corações, para que ne-

nhuma tentação apague a chama 

acesa por vossa graça. Por Nosso 

Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na 

unidade do Espírito Santo. 

 

 ATENÇÃO PARA ESTE 

RECADO: 

Na Igreja muitos santos são estigma-

tizados pelo misticismo devido ao 

choque de culturas. Nada contra ou-

tras culturas, mas é sempre muito 

bom lembrar a verdadeira origem 

dos fatos. Muitos de nossos santos 

são cultuados também no candom-

blé e em outras religiões, mas a his-

tória é bem diferente. Na época da 

escravatura no Brasil, os escravos 

africanos criaram uma maneira cria-

tiva e inteligente de enganar os se-

nhores de Engenho. Invocavam os 

seus deuses Orixá, Oxalá, Ogum 

como São Sebastião, São Jorge e 

Jesus, e os negros bantos identifica-

ram Cosme e Damião como os ori-

xás Ibejis em um sincretismo religio-

so. E fizeram o mesmo com outros 

santos também, como São Jorge, 

Santa Barbara, entre outros. O sin-

cretismo religioso é um fenômeno 

que consiste na absorção de influên-

cias de um sistema de crenças por 

outro. 

Os negros bantos identificaram 

Cosme e Damião como os Ibejis: 

são divindades gêmeas, sendo cos-

tumeiramente sincretizadas aos san-

tos gêmeos católicos [Cosme e Da-

mião]. A grande cerimônia dedicada 

a Ibeji acontece no dia 27 de setem-

bro, quando comidas como caruru, 

vatapá, bolinhos, doces, balas (as-

sociadas às crianças, portanto) são 

oferecidas tanto a eles como aos 

frequentadores dos terreiros. Para 

nós, católicos, este é o dia de São 

Vicente de Paulo. Por isso, há o cos-

tume de distribuir doces e comidas 

às crianças no dia 27, que também 

foi um costume introduzido pelo 

candomblé. 

FONTE: Canção nova 
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SETEMBRO: O MÊS DA BÍBLIA
 O mês de setembro, para 

nós católicos do Brasil é o mês dedi-

cado à Bíblia, isso desde 1971. Mas 

desde 1947, se comemora o Dia da 

Bíblia no ultimo domingo de setem-

bro. O mês de setembro foi escolhi-

do como mês da Bíblia porque no 

dia 30 de setembro é dia de São Je-

rônimo (ele nasceu em 340 e faleceu 

em 420 dC).  

 São Jerônimo foi um grande 

biblista e foi ele quem traduziu a Bí-

blia dos originais (hebraico e grego) 

para o latim, que naquela época era 

a língua falada no mundo e usada na 

liturgia da Igreja. Hoje a Bíblia é o 

único livro que está traduzido em 

praticamente todas as línguas do 

mundo e está em quase todas as 

casas, talvez nem fazemos idéia, 

mas a Bíblia é o livro mais vendido, 

distribuído e impresso em toda a his-

tória da humanidade. 

 A Bíblia – Palavra de Deus – 

é o fruto da comunicação entre Deus 

que se revela e a pessoa que acolhe 

e responde à revelação. Por isso a 

Bíblia é formada por histórias de um 

povo, o Povo de Deus, que teve o 

dom de interpretar sua realidade à 

luz da presença de Deus e compre-

ender que a vida é um projeto de 

amor que parte de Deus e volta para 

Ele. 

... “Lâmpada para os meus pés e luz 

para os meus caminhos”... Somos 

convidados a uma reflexão mais es-

pecífica nestes dias que se seguem. 

Nesse mês da Bíblia somos convi-

dados a estudar e refletir sobre esse 

maravilhoso livro que têm tanto a 

nos revelar e instruir. 

Fonte: site www.paulus.com.br. 

ARCANJOS MIGUEL GABRIEL E RAFAEL 
 29 de setembro. Com ale-

gria, comemoramos a festa de três 

Arcanjos neste dia: Miguel, Gabriel e 

Rafael. A Igreja Católica, guiada pelo 

Espírito Santo, herdou do Antigo 

Testamento a devoção a estes ami-

gos, protetores e intercessores que 

do Céu vêm em nosso socorro pois, 

como São Paulo, vivemos num cons-

tante bom combate. A palavra  “Ar-

canjo” significa “Anjo principal”. E a 

palavra “Anjo”, por sua vez, signifi-

ca  “mensageiro”. 

 São Miguel: 

 O nome do Arcanjo Miguel 

possui um revelador significado em 

hebraico: “Quem como Deus”. Se-

gundo a Bíblia, ele é um dos sete 

espíritos assistentes ao Trono do Al-

tíssimo, portanto, um dos grandes 

príncipes do Céu e ministro de Deus. 

No Antigo Testamento o profeta Da-

niel chama São Miguel de príncipe 

protetor dos judeus, enquanto que, 

no Novo Testamento ele é o protetor 

dos filhos de Deus e de sua Igreja, já 

que até a segunda vinda do Senhor 

estaremos em luta espiritual contra 

os vencidos, que querem nos fazer 

perdedores também. “Houve então 

um combate no Céu: Miguel e seus 

anjos combateram contra o dragão. 

Também o dragão combateu, junto 

com seus anjos, mas não conseguiu 

vencer e não se encontrou mais lu-

gar para eles no Céu”. (Apocalipse 

12,7-8). 

 

 São Gabriel: 

 O nome deste Arcanjo, citado 

duas vezes nas profecias de Daniel, 

significa “Força de Deus” ou “Deus é 

a minha proteção”. É muito conheci-

http://www.paulus.com.br/
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Confessionário 

do devido a sua singular missão de 

mensageiro, uma vez que foi ele 

quem anunciou o nascimento de Jo-

ão Batista e, principalmente, anunci-

ou o maior fato histórico: “No sexto 

mês, o anjo Gabriel foi enviado por 

Deus a uma cidade da Galiléia, 

chamada Nazaré… O anjo veio à 

presença de Maria e disse-lhe: ‘Ale-

gra-te, ó tu que tens o favor de 

Deus’…” a partir daí, São Lucas nar-

ra no primeiro capítulo do seu Evan-

gelho como se deu a Encarnação. 

 São Rafael:  

 Um dos sete espíritos que 

assistem ao Trono de Deus. Rafael 

aparece no Antigo Testamento no 

livro de Tobit. Este arcanjo de no-

me “Deus curou” ou “Medicina de 

Deus”, restituiu à vista do piedoso 

Tobit e nos demonstra que a sua 

presença, bem como a de Miguel e 

Gabriel, é discreta, porém, amiga e 

importante. “Tobias foi à procura de 

alguém que o pudesse acompanhar 

e conhecesse bem o caminho. Ao 

sair, encontrou o anjo Rafael, em pé 

diante dele, mas não suspeitou que 

fosse um anjo de Deus” (Tob 5,4). 

 São Miguel, São Gabriel e 

São Rafael, rogai por nós! 

 Fonte: Canção Nova. 

 

 

Iniciamos em agosto a reavi-
var a Campanha da Reforma, pois 
ainda há muito que fazer em nossa 
amada paróquia. E sua contribuição 
é muito importante para realizarmos 
tantos trabalhos.  Temos ainda com-
promissos financeiros assumidos por 
ocasião das obras na Igreja Matriz. 
Além disso, está em andamento a 
reforma completa do Centro Pastoral 
Paroquial – CEPASP (antigo Salão 
Paroquial), onde já reformamos 
completamente o banheiro feminino 
e já pintamos o Salão Imaculada. 
Estão em andamento a pintura de 
outras partes do CEPASP. Ainda fal-
ta reformar o banheiro masculino, a 
cozinha inferior, por o piso no hall de 
entrada, finalizar e equipar a cozinha 
superior, fazer a instalação dos 
equipamentos de áudio visual para 
melhorar nossos encontros e even-
tos de evangelização. 

Recentemente, foi necessá-
rio trocar o telhado da casa paroquial 
em caráter de emergência, o qual 
ainda está sendo pago. Está tam-
bém em andamento a pintura geral 

do prédio e obras de conservação e 
melhoria. 

Na Igreja Matriz, muito já foi 
feito, mas ainda faltam algumas coi-
sas importantes. Recentemente fo-
ram descobertos cupins no altar da 
Imaculada, que deverá ser tratado 
com urgência. Também surgiu a 
possibilidade de reformar o antigo 

harmônio da igreja que está deterio-
rado e com cupins. Um perito no as-
sunto irá proceder a restauração do 
harmônio e pretendemos recoloca-lo 
no coro para a Festa da Padroeira 
neste ano. Há ainda outros peque-
nos trabalhos e reformas que preci-

samos dar andamento, como a re-
forma dos antigos vasos do altar, co-
locação do segundo confessionário, 
etc.  

Na parte ex-
terna da Matriz, 
precisamos fazer a 
obra de iluminação 
da fachada, vai res-
saltar a beleza his-
tórica de nossa 
amada Igreja para 
toda a cidade. 

Contamos com a generosi-
dade de sua contribuição para con-
cluir cada uma destas obras inicia-
das e tornar real as que ainda foram 
apenas idealizadas. Ajudando-nos 
nesta empreitada, você vai poder ver 
em cada obra concluída um reflexo 
de sua generosidade 

E perdoe-nos a ousadia, mas 
pedimos ainda algo mais de você: 
convide mais um para esta Campa-
nha da Reforma! Seja um(a) evange-
lizador(a) conosco. A Imaculada 
agradece.

Lembramos que a Campanha é feita apenas pelos boletos que acompanham os informativos. Pedimos 
aos que podem, que façam seus pagamentos nas Casas Lotéricas, pois elas cobram menores taxas que os 
bancos, tornando assim sua contribuição maior para a paróquia. A contribuição mínima é de R$25,00 devido 
aos custos bancários, mas os irmãos podem contribuir com qualquer valor, diretamente nos cofres da Igreja.  

 

ATENÇÃO: O PADRE NÃO MANTÉM PESSOA ALGUMA PEDINDO DINHEIRO EM SEU NOME OU 
EM NOME DA IGREJA. CASO ENCONTRE ALGUÉM QUERENDO SE PASSAR POR REPRESENTANTE 
DO PADRE OU DA IGREJA, FUJA. ESSA PESSOA NÃO É DIGNA DE SUA ATENÇÃO. 

 

   

         Reforma do antigo harmônio 
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ATENÇÃO TODAS AS COMUNIDADES:  
DIA 27/09 MISSÃO JESUS AO CENTRO NAS CASAS DAS            

COMUNIDADES MATRIZ E SANTA TEREZINHA - CENTRO.           

TODOS SÃO CONVOCADOS A PARTICIPAR DESTE EVENTO 

EVANGELIZADOR  DE NOSSA PARÓQUIA 

 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS VER AS FOTOS DE JULHO E AGOSTO? 

 
 

   

DIA HORA EVENTO DIA HORA EVENTO

Aniversário de ordenação Presbiterial do Padre Alexandre CR, Pároco. 27 XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM
Festa Social na Capela São Sebastião Missão Jesus ao Centro (Matriz e comunidade Santa Terezinha Centro)

6 XXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM Dia de São Miguel, São Rafael e São Gabriel.
Festa Social na Capela São Sebastião 19:30 Missa por Libertação (Igreja Matriz)

7 Tarde de Espiritualidade para Catequistas - CEPASP 30 à 02 20:00 Triduo do Padroeiro - Capela São Benedito (Vila São Benedito)
9 20:30 CPAC N.Sra de Fátima (Jd. Cruzeiro)

20:30 CPAC S. Benedito (VL. São Benedito)
20:00 Missa na comunidade Santa Terezinha (Centro). SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS

11 CPAC S. Sebastião (VL. Santista) 20:00 Festa da Padroeira - Comunidade Santa Terezinha (Centro)
20:00 Noite do Pastel com Show de Premios - CEPASP. Missa Solene, bênção das rosas, procissão e bênção do bolo com medalhas 

Festa Beneficente na Capela São Sebastião 19:30 Missa com Benção das rosas - Igreja Matriz
Festa Social na Capela São Benedito. 3 Festa do Padroeiro Capela são Benedito - Vila São Benedito.
XXIV DOMINGO DO TEMPO COMUM 19:00 Missa Solene e Benção do bolo com Medalhas
Festa Social na Capela São Benedito. Missão Jesus ao Centro - Capela São Benedito (Vila São Benedito)
Dia do Resgate XXVII DOMINGO DO TEMPO COMUM
Benção dos pães de Santo Antonio (Igreja Matriz) 08:00 Encontrão de Jovens - CEPASP- 

15 20:00 Formação para MESC´S (CEPASP) 7 20:00 CPP - CEPASP
20:30 Missão Jesus ao Centro (Praça da Matriz) 10 Festa Beneficente na Capela São Sebastião

Atendimento de confissões XXVIII DOMINGO DO TEMPO COMUM
XXV DOMINGO DO TEMPO COMUM Poderoso Cerco de Jericó
1º Primeiro encontro paraoquial das crianças - CEPASP NOSSA SENHORA APARECIDA

21 a 29 Novena Padroeiro nas casas (Capela São Benedito) Vila Benedito. 18:00 Missa seguida de procissão solene - Praça da Matriz
22 a 30 Novena Padroeira nas casas (Centro) Comunidade Santa Terezinha. Benção das crianças

26 19:00 Encerramento da Novena de São Miguel (Matriz)

5

12

10

 AGENDA PAROQUIAL DE SETEMBRO - MÊS DA BÍBLIA

4

12

11

1

13

18

20

29

INÍCIO DE OUTUBRO - MÊS DO ROSÁRIO \MÊS DAS MISSÕES
INICIO DE OUTUBRO

               PROCISSÃO DE SÃO CRISTÓVÃO 

SANTA MISSA COMEMORATIVA DOS 90 ANOS DA DIOCESE DE BRAGANÇA PAULISTA 

LANÇAMENTO DO LIVRO SEJA CORAJOSO E VÁ À CONFISSÃO 


