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PALAVRA DO PÁROCO 

Fazei esta experiência comigo – diz o 
Senhor dos exércitos. (Ml 3,10) 

 
Amado irmão, amada irmã! Gostaria com essa 

mensagem de falar da importância para a vida de fé que é 
ser dizimista fiel e generosamente. 
 O dízimo é uma prática religiosa muito antiga. Já 
podemos notar seus sinais nos tempos de Abel, o justo: 
“Abel, por sua vez, ofereceu os primeiros cordeirinhos e a 
gordura das ovelhas. E o Senhor olhou para Abel e sua 
oferta...” (Gn 4,3-4). As ofertas de Abel não são quaisquer 
ofertas, mas as primícias. O que agradou o Senhor em rela-
ção a oferta de Caim. O dízimo deve ser a primeira decisão 
ao se receber o salário mensal, isto é, a primícia! 
 O dízimo aparece desde cedo integrado ao ato de 
adoração. Como nos mostra o voto de Jacó em Betel: “Esta  
pedra que ergui como coluna sagrada será transformada em 
casa de Deus, e eu te darei o dízimo de tudo o que me de-
res” (Gn 28,22). Com isso vemos que o dízimo é bíblico e 
quer dizer “a décima parte”. É a melhor parte, pois será en-
tregue a Deus como reconhecimento de Sua bondade e pro-
vidência. Com isso vemos que a prática do dízimo está in-
timamente vinculada à vivência do primeiro mandamento 
que é o amor de Deus sobre todas as coisas. 
  
A própria vida de fé dos israelitas encarrega-se de organizar 
a prática do dízimo, o que será assumido pela Escritura Sa-
grada: o dízimo é uma parte significativa da colheita; que 

 
pode ser convertida em espécies para facilitar o transporte; 
deve ser entregue no lugar escolhido por Deus, no santuá-
rio; e é destinado à manutenção do lugar de culto, da litur-
gia e dos necessitados (ler Dt 14,22-28; e depois: Dt 
12,6.18; 14,17; 26,11; Nm 18,21ss.29; Lv 27,30-32). No-
tamos ainda que o dízimo é consagrado, ou seja, é separado 
exclusivamente para Deus. 
 O Apóstolo Paulo ratificará o dever de se manter o 
culto na sua integridade: “Aquele que vive do serviço da 
Palavra tire dela o seu sustento” (1Cor 9,14). O que será 
confirmado no Direito Canônico: “Os fiéis têm obrigação 
de socorrer às necessidades da Igreja, a fim de que ela pos-
sa dispor do que é necessário para o culto divino, para as 
obras do apostolado e de caridade e para o honesto sustento 
dos ministros” (Cân. 222 — § 1). 
 Assim entendemos que o que no Antigo Testamen-
to era uma obrigação da Lei – mas não sem as disposições 
da graça, pois também trouxe ensinamentos – todavia será o 
Novo Testamento a dar o verdadeiro teor da prática do dí-
zimo. 
 Ao contrário do Antigo, o Novo Testamento não 
menciona tão especificamente a palavra ‘dízimo’. E quando 
o menciona o faz sempre em tom corretivo à prática externa 
da Lei (leia Mt 23,23; Lc 18,2). Mas fala diversas vezes da 
disposição interior do gesto de ofertar. Podemos perceber 
na necessidade de reconciliação antes de levar a oferta ao 
altar (Mt 5,23-24); que o gesto da oferta não pode ser uma 
tradição vazia (Mt 15,5; Mc 7,11), mesmo sendo uma pres-
crição da Lei (Mt 8,4; Lc 15,14); de que a oferta não pode 
ser vinculada à presunção, como na passagem do fariseu e o 
publicano (Lc 18,12); de que a oferta deve ser a melhor par-
te como no caso do óbulo da viúva (Mc 12,41-44; Lc 21,1-
4); e, por fim, que o gesto de ofertar está ligado à correta 
administração dos bens materiais (Mt 6,19-24; 25,14,30). 
 No início da Igreja os Apóstolos organizavam cole-
tas em prol das Igrejas necessitadas: “Os discípulos então 
decidiram, cada um segundo as próprias possibilidades, 
mandar uma ajuda para os irmãos que viviam na Judéia” 
(At 11,29). “De fato, a Macedônia e a Acaia consideraram 
bom que se fizesse uma coleta para os santos de Jerusalém 
que estão na pobreza” (Rm 15,26). “Quando à coleta em 
favor dos santos, segui vós também as normas que tracei 
para as Igrejas da Galácia” (1Cor 16,1). Entre outros tex-
tos como 2Cor 8,4; 9,1, para Jerusalém; e Gl 2,10, em favor 
dos pobres. 
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DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE
1 ANDRE JESUS C DE OLIVEIRA 9 FILOMENA PEREIRA DE LIMA 21 CLAUDETE MACHADO DE OLIVEIRA 1 SANTA MOREIRA DA SILVA 9 MARIA DE MELO COUTO SILVA 21 NAIR BALDIM1 CERTA MOREIRA DA SILVA 9 VALDELICE SANTANA DO CARMO 22 CASSIANE CAROLINA DE ASSIS3 GISELDA CORREIA DE S. SILVA 10 MARIA ALDENIRA SILVA BARROS 23 ERICA DANIELI OLIVEIRA CHIMENAS3 KELY FABIOLA DE MEDEIROS 11 NEIVA MARIA NASCIMENTO MENDES 23 ROSILDA APARECIDA LOPES3 JOSEFA MARIA GALVÃO DOS SANTOS 11 JANAINA APARECIDA DA SILVA 23 ROSANA APARECIDA CAPUTO RIBEIRO3 DILENE FERREIRA MACHADO 12 MARIA JOSÉ DA CRUZ FREITAS 24 MARIA BENEDITA DAMASCENO ROSA4 VERA LUCIA FERREIRA DE MENEZES 13 ALMERINDA DOS SANTOS MARTINS 24 MARIA ROSA FERREIRA5 THAYNA ALVES PEREIRA 14 ANDREA MOREIRA BRANDÃO 25 GISLAINE APARECIDA SAMPAIO LEITE5 IVONETE GUEDES DA SILVA 14 CAMILA MOTA DA SILVA/DENIS 25 SIMONI SOUZA DO NASCIMENTO5 ROSA JOSEFA DA COSTA SILVA 14 BRUNO SOARES 25 MARIA SOCORRO DA SILVA SPERA5 ANTONIO J, DO NASCIMENTO SOUSA 15 BENEDITA APARECIDA ALVES 28 IVONETE DOS SANTOS FERREIRA6 JANETE LUIZ 15 RONALDO SIMÕES DOS SANTOS 28 ALINE RAPOSO TREVISAN6 NATALIA DO PRADO BALDI 16 MARIA DA PENHA DE CARVALHO 28 PAULO SERGIO KOCH DA SILVA6 VERONICA THOMAZETTO 16 VIRGINIA BRAGA ALMEIDA 29 JOAQUIM DOS REIS SILVA7 FILOMENA GRACINDA DE FREITAS 18 ANGELITA MARIA DA SILVA 29 OTACILIA DAS GRAÇAS JESUS SOUZA7 JAIR DE OLIVEIRA E FILHOS 18 NEUSA DOS SANTOS 29 ANA MARIA ALVES SANTOS7 JUVENIL GABRIEL DOS SANTOS 19 NORMA RIBEIRO DA SILVA 30 MARIA TEREZA DOS SANTOS ATHAIDE8 LUIZ FIRMINO ALVES 19 MARIA DAS GRAÇAS ALVES PEREIRA 30 CATARINA DE JESUS MELO8 VALDEMIRA GOMES CARDOSO 19 PATRICIA APARECIDA CARDOSO DE 30 JOCELMA SANTOS B. DE OLIVEIRA8 ELIZABETE MACEDO FREITAS 21 WALDECYR APARECIDO DA SILVA8 ROSA CRISTIANE DOS SANTOS 21 LETICIA OLIVEIRA SILVA DÍZIMO É DESAPEGO E CARIDADE 

 Assim percebemos que o gesto de ofertar deve ser 
antes de tudo uma decisão interior e não pura obrigação e 
sempre em favor da Igreja de Deus. A tal ponto que o teor 
do gesto de ofertar muda radicalmente o seu eixo de uma 
prática externa para uma oferta existencial. Assim dirá São 
Paulo: “Eu vos exorto, irmãos, a oferecerdes vossos corpos 
em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus: este é o vosso 
verdadeiro culto” (Rm 12,1). Pois é esta a condição do ho-
mem novo: entregar, como Cristo, a própria vida. 
 Deste modo salta diante de nós o significado do dí-
zimo como uma prática de pessoas livres e desapegadas dos 
bens materiais. Enquanto há tantas razões para ser dizimis-
ta, há pelo menos duas que podem explicar o fato de não o 
ser ainda: a ignorância da fé e o apego aos bens materiais. 

 Se com a prática do dízimo se recebe as bênçãos e 
promessas bíblicas da Divina Providência, por outro lado, o 
fato de ser dizimista já é um reconhecimento destas mesmas 
bênçãos e promessas já realizadas. Se você já é dizimista 
em nossa amada paróquia, nosso muito obrigado! Se você 
ainda não é, nosso convite para que se deixe tocar e faça es-
ta experiência tão bonita de fé; inscreva-se e faça parte des-
ta família em nossa amada paróquia! 
 Deus abençoe! 
 Salve Maria! 
 
 Pe. Alexandre L. Alessio, CR  Pároco

 MUITO OBRIGADO IRMÃO DIZIMISTA 
 Após esta bela “Palavra do Pároco”, só temos a 
agradecer a você irmão dizimista que já entendeu sua res-
ponsabilidade com a manutenção da evangelização em nos-
sa paróquia através da entrega de suas primícias. Mas ou-

samos lhe pedir que nos ajude a esclarecer aos irmãos que 
quer por ignorância da fé, quer por apego aos bens materi-
ais ainda não contribuem para a construção e manutenção 
do Reino de Deus. Mais uma vez, nosso muito obrigado. 
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  As imagens nos mostram: muito já foi, 
está sendo feito e ainda falta ser feito. Mas duas coisas 
temos que destacar: a primeira é que a reforma é con-
tínua, nunca parou até hoje. E veja que já são mais de 
dois anos de trabalho. A segunda é que tudo que foi e 
está sendo feito, só se tornou realidade graças à sua fi-
el e generosa participação na Campanha da Reforma, 
pelo que somos gratos a vocês, nossos fiéis colabo-
radores.  
 Além do que vimos nas imagens, já estão em 
andamento a reforma do harmônio, a construção do  

monumento da Imaculada em praça pública, e a refor-
ma do telhado da casa paroquial. Precisamos iniciar a 
reforma do Altar da Imaculada que foi tomado pelos 
cupins, a iluminação externa da Matriz, a reforma das  
cozinhas do Centro Pastoral e da Matriz, , etc. 
  Por isso tudo, você pode ver como é importan-
te para a Paróquia Imaculada Conceição a continuida-
de de sua participação generosa na Campanha da Re-
forma. E aproveitemos, pois nosso Padre, com muita 
vontade, coragem e criatividade, está nos proporcio-
nando locais dignos para evangelização e celebrações. 

  
PARA VOCÊ QUE AINDA NÃO PARTICIPA E QUER ABRAÇAR NOSSA CAUSA: 

 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, PEDINDO DINHEIRO PARA QUALQUER COISA QUE SEJA, FUJA. ESSA PESSOA NÃO É DIGNA DE SUA ATENÇÃO. 

 
 

SALAS DE REUNI-
ÃO, CATEQUESE E 

ORAÇÃO, ME-
LHOR EQUIPADAS

 

SUPORTE DE TETO PARA PROJETOR MUL-
TIMÍDIA. FALTA AINDA O PROJETOR 

HOLOFOTES PARA ILUMINAR O CRUCI-
FICADO – RAZÃO DE NOSSA IGREJA 

QUATRO LUMINÁRIAS QUADRADAS DE 
ALTA LUMINOSIDADE E BELEZA 

TELA PARA PROJEÇÃO FIXA NA PAREDE  

BANHEIROS ACESSÍVEL (À ESQUERDA) E MASCULINO COM PI-SOS E PAREDES JÁ REVESTIDOS E FIAÇÃO ELÉTRICA PASSADA 
BANHEIRO NOVO NA COZINHA DO SALÃO SU-PERIOR DO CEPASP -  MAIS COMODIDADE 

ACIMA: PORTA DE AÇO NA ENTRADA COM OS PONTOS DE CORROSÃO REMOVIDOS E MUDANÇA NO SISTEMA DE ABERTURA E FECHAMENTO – MAIS BELEZA, MAIS VEM-TILAÇÃO E MAIOR ESPAÇO INTERNO. 

E A REFORMA NÃO PARA  
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NOSSOS VOLUNTÁRIOS - por Rosely Genovali 
 Neste mês, estamos iniciando a coluna “Nossos Voluntários”, dirigida pela nossa colunista Rosely Genovali. O 
objetivo desta coluna é homenagear àqueles que doam seu tempo e seu talento em prol da evangelização. Ao mesmo 
tempo, estamos divulgando os movimentos, ministérios, grupos, equipes e pastorais de nossa paróquia, para que você 
leitor possa analisar com qual se identifica mais, e juntar-se a nós tornando-se um voluntário também. 
  Iniciamos com as Pastorais da Criança e do Dízimo. Boa Leitura. 

PASTORAL DA CRIANÇA  
 A Pastoral da Criança, organismo 
de Ação Social da Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil – CNBB, é uma or-
ganização comunitária, de atuação nacio-
nal, que tem seu trabalho baseado na soli-
dariedade e na partilha do saber. O seu ob-
jetivo é promover o desenvolvimento inte-
gral das crianças carentes, da concepção 
aos seis anos de idade, em 
seu contexto 
familiar e co-
munitário, a 
partir de ações 
preventivas de 
saúde, nutri-
ção, educação 
e cidadania, 
realizadas por 
voluntários capacitados.  
 
 A Pastoral da Criança de Franco 
da Rocha, vinculada à Paroquia Imaculada 
Conceição, conta com o trabalho da líder 
Jovercina Domingos Callho, conhecida por 
“Jô”, que vem realizando atendimentos a 
15 crianças do Jardim Cruzeiro e 15 crian-
ças da Vila São Benedito. 
 
 São realizadas, mensalmente, visi-
tas domiciliares visando acompanhar o de-
senvolvimento dessas crianças bem como 
conscientizar as mães sobre a importância 
do leite materno, nas visitas são verificadas 
se as crianças estão com as vacinas em dia, 
caso não esteja, são encaminhadas ao posto 
de saúde. Durante a visita as mães recebem 
também orientações sobre higiene, educa-

ção, alimentação e sobre a importância dos 
1.000 dias de vida de um bebe (período da 
data da concepção até 02 anos de idade). 
 

 As crianças são pesadas mensal-
mente, como forma de controlar possível 
caso de desnutrição ou obesidade, enquan-
to aguardam a vez, a líder conta com o 
apoio de voluntários num espaço criado 

para lazer e brincadeiras, proporcionando 
distração e alegria às crianças, esses aten-
dimentos são realizados na Capela Nossa 
Sra. de Fatima e na Capela São Benedito. 

 
 Embora seja um lindo trabalho 
realizado pela Pastoral da Criança, faltam 
voluntários para poder expandir a outros 
bairros, se você tem interesse em participar 
procure a Jo ou a Secretaria Paroquial, 
lembrando que a Pastoral é uma missão de 
fé, é acreditar na Palavra de Deus e sempre 
seguir o lema da pastoral que é: Para que 
todas as crianças tenham vida■ 

  

PASTORAL DO DÍZIMO 
 A Pastoral do Dízimo é responsável pela organização do dízimo. É necessário um trabalho árduo no sentido de evangelizar o Povo de Deus para que a organização do dí-zimo seja eficiente. 
 A Equipe da Pastoral do Dízimo da Paróquia Ima-culada Conceição conta com o trabalho voluntário de suas coordenadoras: Maristela Lauriano, Isabel Cristina Pimen-ta e Cleide Ramalho. 

JÔ - VOLUNTÁRIA LIDER DA PASTORAL DA CRIANÇA E VOLUNTÁRIA NA PASTORAL DA ACOLHIDA. 

PESAGEM MENSAL – ALEGRIA DAS CRIANÇAS 
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 O objetivo primeiro da Pastoral do Dízimo é:  
Conscientizar os fiéis sobre a dimensão bíblica, teológica e espiritual do Dízimo;  
Mostrar que o Dízimo é um ato de fé, de esperança e de ca-ridade; 
Testemunhar a alegria de uma vida agradecida a Deus, através da oferta mensal do Dízimo;  
Apresentar o Dízimo como condição central da experiência de comunhão e participação e, portanto, da experiência de ser e de agir como Igreja.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 O papel preponderante da equipe da Pastoral do Dí-zimo é o de ser conscientizadora, mas há tarefas a serem executadas, tais como cadastro de dizimistas, redação e de correspondências diversas aos dizimistas, confecção de car-tazes, participações eventuais nas celebrações comemorati-vas e muitas outras circunstancias que podem surgir. 

 Considerações a respeito do dízimo: 
 Com o dizimo aprendemos a Agradecer e amar a Deus, porque devolvemos a Ele um pouco do muito que Ele nos dá. Ao contribuir com o dizimo descobrimos a alegria de servir. 
 E o serviço é fruto do amor que se doa sem esperar nada em troca. O dizimista fiel, consciente e generoso é fe-liz porque aprendeu a amar de todo o coração, inclusive re-partindo o que possui. Optar pelo dizimo é entrar na escola do amor, a escola de Jesus. 
 Ao contribuir com o dizimo, o dizimista prova que acredita na igreja e em sua missão e que assume com os demais irmãos na fé a sustentação da obra de Deus. 
 O dizimista aprende a ser grato para com todos. A palavra obrigado está sempre em seu coração e em seus lá-bios, é agradecido em tempo integral, pois se educou para descobrir o quanto Deus e o outro são importantes em sua vida. 
 Você que sente vontade de se inscrever como dizi-mista, procure a Equipe de Plantão durante as missas ou na secretaria da Paróquia, fazendo seu cadastro. 
 E você que suspendeu temporariamente a sua con-tribuição, renove a sua aliança de gratidão com Deus. 
 Que Deus abençoe a todos: aos dizimistas porque entendem sua responsabilidade e necessidade de contribuir e aos não dizimistas para que sejam tocados em seus cora-ções e entendam a sua responsabilidade e juntem-se a nós, dizimistas frequentes.■ Fonte: www.paroquia imc.com.br  

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

MÊS DE NOSSA SENHORA DA CONCEIÇÃO APARECIDA  PADROEIRA DO BRASIL

LIVROS DO PADRE ALEXANDRE: “FAMÍLIAS EDIFICADAS NO SENHOR” E “SEJA CORAJOSO E VÁ À CONFISSÃO” 

1ISABEL, MARISTELA E CLEIDE - VOLUNTÁRIAS DA PASTORAL DO DÍZIMO 
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DIA EVENTO DIA EVENTO
01  TODOS OS SANTOS 26 REUNIÃO FORANIA – PARÓQUIA N. SRA. GRAÇAS – CAIEIRAS – 9h

 FIÉIS DEFUNTOS  I DOMINGO DO ADVENTO – ANO C (LUCAS)
  IGREJA MATRIZ 8h, 10h E 19h    INÍCIO DA SEMANA MARIANA – FESTA DA PADROEIRA DE FRANCO DA ROCHA
 IGREJA NOSSA SENhORA DE FÁTIMA 19h   12 HORAS DE ORAÇÃO POR FRANCO DA ROCHA – IGREJA MATRIZ – 8h

04  CPAC N. SRA. FÁTIMA  – 20h30 (ASSEMBLÉIA DA CAPELA)
05  CPAC SÃO BENEDITO (VL. S. BENEDITO) – 20h30 (ASSEMBLÉIA DA CAPELA)
06  CPAC SÃO SEBASTIÃO (VL. SANTISTA) – 20h30 (ASSEMBLÉIA DA CAPELA) DIA EVENTO
07  CHURRASCADA NA CAPELA N. SRA. FÁTIMA (JD. CRUZEIRO)  II DOMINGO DO ADVENTO
08  XXXI DOMINGO DO TEMPOCOMUM   MISSA SOLENE E PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA PELAS RUAS DO CENTRO – 18h
10 REUNIÃO DO CLERO DIOCESANO  SOLENIDADE DA IMACULADA CONCEIÇÃO DE MARIA
13  BÊNÇÃO DOS PÃES DE SANTO ANTÔNIO – IGREJA MATRIZ – 19h30   ANIVERSÁRIO DE VOTOS PERPÉTUOS DO PADRE ALEXANDRE CR, PÁROCO

 NOITE DA PANQUECA COM ShOW DE PRÊMIOS – CEPASP – 20h 10  CONFRATERNIZAÇÃO DO CLERO
  FESTA BENEFICENTE NA CAPELA SÃO SEBASTIÃO (VL. SANTISTA)  ASSEMBLÉIA PAROQUIAL

14  ASSEMBLEIA DIOCESANA DE PASTORAL – BRAGANÇA PAULISTA – 9h   16h – CONFERÊNCIA – IGREJA MATRIZ
 XXXIII DOMINGO DO TEMPO COMUM   17h30 – VÉSPERAS DO ADVENTO
   REUNIÃO DE LITURGIA – CEPASP – 16 h   18h – ROSÁRIO

19  MISSA NA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA (CENTRO) – LOCAL À DEFINIR – 20h  III DOMINGO DO ADVENTO
MISSÃO JESUS AO CENTRO – PRAÇA DA MATRIZ – APÓS MISSA DAS 19h30   ASSEMBLÉIA PAROQUIAL
   ATENDIMENTO DE CONFISSÕES ATÉ ÀS 22h 8h – MISSA – IGREJA MATRIZ

21  MIL AVE-MARIAS – IGREJA MATRIZ – 8h (ORG.: RCC) 9h30min – ASSEMBLEIA – CEPASP
 JESUS CRISTO REI E SENHOR DO UNIVERSO
   CURSO DE NOIVOS – CEPASP – 8h ÀS 17h

INÍCIO DE DEZEMBRO - MÊS DO NATAL DO SENHOR E DA SAGRADA FAMÍLIA

06
08

12

13

29

AGENDA PAROQUIAL DE NOVEMBRO - MÊS DA CAMPANHA DO DÍZIMO

02

14

15

20

22
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

VEM AÍ: SEMANA MARIANA 2015                
DE 28/11 A 08/12 COM: 

● SANTA MISSA DE AVIVAMENTO 
● ADORAÇÃO E BENÇÃO DO SANTÍSSIMO 

● PREGADORES CONVIDADOS 
● TERÇO E OFERTAS DE FLORES    

   DIARIAMENTE 
EM BREVE PROGRAMAÇÃO COMPLETA NOS 
MEIOS DE COMUNICAÇÃO DA PARÓQUIA. 
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Orientações para o dia de Finados 
Aos que visitarem o cemitério e rezarem, mesmo só 

mentalmente, pelos defuntos, concede-se uma Indulgência 
Plenária, só aplicável aos defuntos: diariamente, do dia 1º ao 
8 de novembro, nas condições costumeiras, isto é: confissão 
sacramental, comunhão eucarística e oração nas intenções do 
Sumo Pontífice; nos restantes dias do ano, Indulgência Par-
cial (Enchir. Indulgentiarum, n. 13). 

Ainda neste dia, em todas as igrejas, oratórios públi-
cos ou semi-públicos, igualmente lucra-se uma Indulgência 
Plenária, só aplicável aos defuntos: a obra que se prescreve é 
a piedosa visitação à igreja, durante a qual se deve rezar a 
Oração dominical e o Símbolo (Pai nosso e Creio), confissão 
sacramental, comunhão eucarística e oração na intenção do 
Sumo Pontífice (que pode ser um Pai nosso e Ave Maria), ou 
qualquer outra oração conforme inspirar a piedade e devoção 
(Diretório Litúrgico).  

SANTO DO MÊS: TODOS ELES! 

Em novembro, apesar de termos os dias de Santos muito conhecidos para nós brasileiros, como Santa Cecília, Santa Catarina, Santo André, e outros, não celebraremos a santidade de um cristão que se en-contra no Céu, mas sim, de todos. Isto, para mostrar concretamente, a vocação universal de todos para a fe-licidade eterna. Todos estes combatentes de Deus, merecem nossa imitação, pois foram adolescentes, jovens, ho-mens casados, mães de família, operários, emprega-dos, patrões, sacerdotes, pobres mendigos, profissio-nais, militares ou religiosos que se tornaram um sinal do que o Espírito Santo pode fazer num ser humano que se decide a viver o Evangelho que atua na Igreja e na sociedade. Portanto, a vida destes acabaram virando proposta para nós, uma vez que passaram fome, apelos carnais, perseguições, alegrias, situações de pecado, 

profundos arrependimentos, sede, doenças, sofrimen-tos por calúnia, ódio, falta de amor e injustiças; tudo isto, e mais o que constituem o cotidiano dos seguido-res de Cristo que enfrentam os embates da vida sem perderem o entusiasmo pela Pátria definitiva, pois “não sois mais estrangeiros, nem migrantes; sois concidadãos dos santos, sois da Família de Deus” (Ef 2,19).  Em 01 de novembro, a Mãe Igreja faz este ape-lo a todos nós, seus filhos: “O apelo à plenitude da vi-da cristã e à perfeição da caridade se dirige a todos os fiéis cristãos.” “A perfeição cristã só tem um limite: ser ilimitada” (CIC 2028). 
Todos os Santos e Santas de Deus, rogai por nós! 



                                                                                              Nosso Tempo  
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    VAMOS DAR UMA OLHADINHA NAS FOTOS DE SETEMBRO E OUTUBRO? 

ENCONTRO DE LIDERANÇAS NA CAPELA NOSSA SENHORA DE FÁTIMA NO JARDIM CRUZEIRO EM 07/09/2015 

FESTA EM LOUVOR A SANTA TEREZINHA DO MENINO JESUS NA COMUNIDADE SANTA TEREZINHA – CENTRO EM 01/10/2015 

2MISSÃO JESUS AO CENTRO NAS CASAS DO CENTRO – TERRITÓRIO DA MATRIZ E DA COMUNIDADE. SANTA TERESINHA 

4ENCONTRO DE JOVENS EM 04/10/2015 NO CEPASP - COM A PARTICIPAÇÃO DAS JOVENS FAMÍLIAS DE WILLIAN&KARINE E RONALDO&KELY 

4FESTA E PROCISSÃO DE NOSSA SENHORA APARECIDA E CERCO DE JERICÓ - DE 11 A 14/10/2015 


