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                É Páscoa: deixemo-nos tocar por esta maravilhosa graça! 

Meu amado irmão, minha 

amada irmã em Cristo Ressuscitado, 

Salve Maria! 

É a Páscoa do Senhor! Demos 

graças a Deus! Após termos vivido 

intensamente o Tempo da Quaresma 

com a oração mais intensificada, a 

leitura da Palavra de Deus, as obras de 

caridade e a penitência que manifesta 

desejo de conversão, podemos cele-

brar a Páscoa. De coração purificado e 

preparado podemos nos deixar tocar 

por maravilhoso mistério de graça.  

A Páscoa de Nosso Senhor 

nos toca profundamente! Não apenas 

relembramos ou fazemos alusão a um 

evento distante de nós, mas verdadei-

ramente celebramos mediante os sa-

cramentos e a inteira Liturgia da Igreja 

a atualidade do Mistério Pascal de 

Cristo: Ele está vivo no meio de nós 

para renovar todas as coisas! Aleluia! 

Assim sendo, gostaria de utili-

zar como mensagem de Páscoa para 

nós um texto tirado da Carta de São 

Paulo aos Filipenses, capítulo 3, versí-

culos 8 ao 14. Leia com atenção. 

Irmãos: 8Na verdade, conside-

ro tudo como perda diante da vanta-

gem suprema que consiste em conhe-

cer a Cristo Jesus, meu Senhor. Por 

causa dele eu perdi tudo. Considero 

tudo como lixo, para ganhar Cristo e 

ser encontrado unido a ele, 9não com 

minha justiça provindo da Lei, mas 

com a justiça por meio da fé em Cris-

to, a justiça que vem de Deus, na base 

da fé. 10Esta consiste em conhecer a 

Cristo, experimentar a força da sua 

ressurreição, ficar em comunhão com 

os seus sofrimentos, tornando-me se-

melhante a ele na sua morte, 11para 

ver se alcanço a ressurreição dentre 

os mortos. 12Não que já tenha recebi-

do tudo isso, ou que já seja perfeito. 

Mas corro para alcançá-lo, visto que 

já fui alcançado por Cristo Je-

sus. 13Irmãos, eu não julgo já tê-lo 

alcançado. Uma coisa, porém, eu 

faço: esquecendo o que fica para trás, 

eu me lanço para o que está na fren-

te. 14Corro direto para a meta, rumo 

ao prêmio, que, do alto, Deus me 

chama a receber em Cristo Jesus. 

 Este trecho da Escritura Sa-

grada contém um itinerário para nos 

deixarmos alcançar pelo Mistério Pas-

cal de Cristo no quotidiano de nossas 

vidas, ou seja, para que possamos de 

fato viver a Páscoa e todos seus efeitos 

de graça em nossas almas. Eis o itine-

rário: 

 

1. Conhecer a Cristo – Muito mais que uma figura ideologizada ou caricaturada de Cristo, ou seja, deturpada, é 

necessário que progridamos no conhecimento do Filho de Deus humanado, sobretudo através das Escrituras 

Sagradas, a Bíblia, da qual coração são os Evangelhos, mas também da Igreja, por Vontade Divina, guardiã 

do Depósito da Fé. 

2. Experimentar a força da Sua Ressurreição – Significa fazer a experiência de ‘ser testemunha’ do “sepulcro 

vazio” e de ‘ver’ o Senhor Ressuscitado. Aqui se faz necessária a virtude teologal da fé, pois a Ressurreição é 

uma realidade: á medida que me deixo tocar por esta graça posso colher na minha vida sinais eloquentes da 

presença do Ressuscitado. 

3. Ficar em comunhão com Seus sofrimentos – Aquele que faz a experiência do encontro com o Ressuscitado 

sabe bem que Ele é aquele que “foi crucificado, morto e sepultado (...) esteve morto, mas agora vive pelos sé-

culos” de modo a não perder-se diante dos sofrimentos e dificuldades desta vida. O que deseja a glória do 

‘ 
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Ressuscitado, deve abraçar também a Sua Cruz na cruz de cada dia. Aqui, inclusive o sofrimento, pode se 

tornar participação no Mistério Pascal de Cristo. Reforça o ânimo e enche de esperança. 

4. Para ver se alcanço a ressurreição dos mortos – Quantos tentaram e tentam dar resposta ao drama da morte. 

O Mistério Pascal de Cristo é a resposta satisfatória, suficiente e completa. Ele Ressuscitou: nossa vida está 

em suas mãos! Não podemos perder de vista então nosso fim último: Cristo morreu e ressuscitou para a nossa 

salvação. Portanto nesta vida devemos operar para que sejamos em grau de ressuscitar com Ele para a Vida 

que não tem fim, a Eternidade. Deste modo precisamos viver como autênticos cristãos que conheçam profun-

damente sua fé, mas que também a vivam. 

5. Corro para alcançá-lo – A graça pressupõe a natureza humana. Precisamos de nossa parte então colaborar 

com a graça maravilhosa de Deus. Nossa corrida, portanto é procurar em tudo fazer a vontade de Cristo, mor-

rendo para nós mesmos, para que Ele viva em nós. Nosso olhar, nosso falar, nossas obras precisam ser as de 

Cristo. Trata-se sem dúvida do nosso esforço pessoal por viver nesta graça, mas também numa confiança in-

condicional e uma dependência filial de Deus. 

6. Visto que já fui alcançado por Ele – Ele nos amou primeiro! Já antes de existirmos, quando “éramos nada” 

Deus nos amou e chamou a vida. Igualmente quando éramos ainda pecadores Ele nos amou e desceu para nos 

erguer a Ele. É claro, portanto que devemos colaborar com a graça maravilhosa da Salvação e ter a consciência 

de que a menor na correspondência de nossa parte é ato de ingratidão e ofensa à Sua Misericórdia. 

7. Esquecendo o que fica para trás, me lanço para frente – Ninguém pode acusar o que Deus justificou. O Mis-

tério Pascal de Cristo encontra ressonância no nosso dia-a-dia quando somos reconciliados com o passado e 

nos enchemos de esperança em relação ao futuro. Na Páscoa de Cristo as feridas e traumas do passados são cu-

radas no bálsamo precioso da reconciliação e não mais remoídas, doloridas e ruminadas. Igualmente cada dia 

traz consigo uma esperança nova, um novo sopro de vida. O cristão não anda para trás. Ele sabe que com Cristo 

o futuro é ilimitado! Aleluia! 

Eis a mensagem que gostaria de dividir com você. E saiba que cada passo deste itinerário nos é garantido em cada 

Sacramento e, de modo muito especial, na Eucaristia e na Confissão. Convido você a percorrê-lo. E mais: procure envol-

ver todos de sua casa! 

Feliz e Santa Páscoa! 

Em Cristo Ressuscitado, 

Pe. Alexandre L. Alessio, CR 

Pároco 

FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA 
DIA 03 DE ABRIL II DOMINGO DA 

PÁSCOA 
Celebramos, com toda a Igreja Católica, no segundo domingo da Páscoa, a 

Festa da Divina Misericórdia, instituída por São João Paulo II. Esta festa teve origem 

na Polônia, em Cracóvia, através das experiências místicas de Santa Irmã Faustina 

Kowalska, e é hoje celebrada no mundo inteiro. 

Nós da Paróquia Imaculada Conceição, temos mais motivos para nos alegrar  

neste dia, pois temos em nossa Matriz a relíquia de São João Paulo II que instituiu 

esta festa na Igreja.  

COLABORE E GANHE: Entre os que colaborarem com quantia a partir de 

R$50,00 na Campanha da Reforma no mês de abril, haverá o sorteio de um quadro da 

Divina Misericórdia idêntico ao que há no corredor da livraria na Matriz. O sorteio 

será dia 30 de abril e a entronização do quadro será feita pelo nosso pároco Padre 

Alexandre na residência do ganhador. 
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MUDANÇAS NOS HORÁRIOS PAROQUIAIS: 
DECRETO VISA MELHORIAS E MAIOR ANIMAÇÃO DA 

VIDA LITÚRGICA E PASTORAL DA PARÓQUIA 
 IMACULADA CONCEIÇÃO A PARTIR DE 1º DE MAIO 

 
DECRETO 03/2016 
Assunto: Melhoria de horários na Paróquia 
 

Feliz e Santa Páscoa à todos! 
 

Visando melhorar e animar ainda mais a vida litúrgica e pastoral em nossa paróquia, e em comunhão com 
o Conselho Pastoral Paroquial, fazemos saber que a partir do dia 1º de Maio entrará em vigor novos horários 
e alterações em outros. A saber: 
 

1. A Missa pelas Famílias deixará de ser celebrada uma vez por mês ao primeiro domingo e será cele-
brada semanalmente, às quintas-feiras, às 20h na Igreja Matriz; 

2. Ainda nas quintas-feiras, Dia de Adoração na Igreja Matriz, haverá às 19h30 uma breve procissão com 
o Santíssimo Sacramento pela Praça Pe. Alexandre Botinelli, concluindo-se com a Solene Bênção do 
Santíssimo, esta como já é de costume, e a seguir proceder-se-á com a Santa Missa pelas Famílias; 

3. Nesta Missa semanal pelas famílias as intenções pelos falecidos há sete dias serão mencionadas co-
mo se faz nos fins de semana – isto é, sem a oração especial pelos enlutados ao fim da mesma Mis-
sa; 

4. A Missa pelos Falecidos e enlutados continuará, portanto terça-feira às 19h30 e denominada Missa da 
Esperança; 

5.  A Celebração da Palavra, que tem lugar às quartas-feiras às 19h30 deixará de existir e, no entanto no 
mesmo horário tomará lugar o Grupo de Oração, ao qual se pede de iniciar-se às 19h30 com a Ora-
ção do Santo Terço e às 20h o grupo de oração – com término previsto para às 21h30. Faça-se lem-
brar que neste mesmo dia há Missa às 15h na Igreja Matriz e às 19h30 na Igreja Nossa Senhora de 
Fátima; 

6. O Terço dos Homens será transferido para as terças-feiras, após a Missa das 19h30; 
7. A Missa conhecida como “do Avivamento” será celebrada aos domingos às 19h; 
8. Aos sábados continuará sendo celebrada Missa às 19h, porém de preceito. Nesta Missa poderão 

acrescentar-se as intenções pelos falecidos há sete dias como se faz nos dias de semana; 
9. Sendo que será aberto aos sábados novos horários para casamento: 20h30 e 21h – impreterivelmen-

te. 
10. Fica estabelecido que a Missa de quarta-feira às 19h30 na Capela N. Sra. de Fátima do Jd. Cruzeiro 

ao invés da novena terá bênção da Saúde, da água e dos artigos religiosos ao seu fim.    
 
Faça-se ler este decreto e fixá-lo em todos os meios de comunicação paroquial a partir da presente data. 

De modo que a Coordenação Paroquial de Liturgia e demais pastorais em questão possam em tempo hábil 
articular-se na organização e implementação destas melhorias. 

Igualmente, fazemos saber em tempo que este decreto vigorará em caráter experimental a partir da data 
estabelecida por seis meses e caso haja real necessidade após avaliação por parte do Pároco, do Conselho 
Pastoral Paroquial e da Coordenação Paroquial de Liturgia ele poderá ser retificado; do contrário será confir-
mado pela própria prática. 

 
Franco da Rocha/SP, 08 de março de 2016 AD 
 
 
 
Pe. Alexandre L. Alessio, CR 
Pároco 
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DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE DIA ANIVERSARIANTE
1  ROSA MARIA S ILVA V IVEIROS 8  CLEUZA ROSA LINS DOS SANTOS 2 0  MARTA REJANE DOS SANTOS

1  LUCAS GOMES 10  SANDRA REGINA WOHLERS 2 1  CLEIDE RAMALHO

1  IDALIA A.  DA S ILVA RODRIGUES 10  IRANILDE CONCEIÇÃO SANTOS 2 2  MARIA ESTELA POLONI LEOCADIO

2  APARECIDA GISELE BISPO 11  MARIA JOSÉ H LOPES 2 4  DENILZA A.  MATIAS SANTOS

4  JESSICA KELER DO NASCIMENTO 12  MAGNA LUCIA RAMALHO F CUNHA 2 4  CLAUDIA VERAS LIMA

4  DIRCE RAMOS DA S ILVA 12  LEONOR DE BARROS 2 4  MARCIA APARECIDA CELESTINO

4  VALDELICE RODRIGUES DE FARIAS 14  MARIA FRANCISCA DA S ILVA 2 5  WAGNER ROCHA FIGUEIREDO

5  S ILVIO V IEIRA DA S ILVA 16  MARIA DAS DORES DE ALMEIDA 2 5  PEDRO ANTONIO CORRIGIARI

5  FRANCISCO BUENO DO PRADO 16  CARMELEIDA SOUZA NOGUEIRA 2 5  ALBERTO L.  PEREIRA NETO

6  ZENAIDE CAVALCANTI LIOBINO 16  S IMONE DAGMAR CHAVES 2 7  ROSALINA S ILVA DE MACEDO

6  ALBERTINA SANTANA DA S ILVA 16  AVANEIDE RIBEIRO DE NOVAIS 2 8  ADELIA DOS ANJOS TOLENTINO

7  TARCILIA CALIXTO GARCILIA 18  ROSIMEIRE MARIA DA COSTA 2 9  MARIA DAS GRAÇAS DO ROSARIO

7  FABIANA MASSA DE OLIVEIRA 18  CREUZA VERAS DA S ILVA 2 9  MANOEL PEREIRA DA S ILVA

8  MARIA SUELEN ALVES DA S ILVA 19  MARIA ROSA SANTANA DA S ILVA 2 9  JOÃO MORETTO

CONSTRUÍMOS COMUNIDADES E PESSOAS 

Nossos colaboradores são devidamente remunerados. 

 Querido dizimista e benfeitor 

em nossa amada paróquia, sua parti-

cipação fiel e generosa nos ajuda na 

manutenção mensal de toda estrutura 

paroquial, bem como nas construções 

e obras de reforma, mas também ela 

nos ajuda a construir pessoas. Sim, 

pessoas! 

 Em cada evento, cada prega-

dor, cada convidado que trazemos o 

fazemos graças a sua fiel e generosa 

contribuição. Em nossa paróquia há 

um time de mais de 200 voluntários 

os quais promovemos proporcionando 

encontros de formação nos mais di-

versos níveis.  

 Temos também um time de 

colaboradores mais próximos que a tempo integral dedi-

cam seu tempo e trabalho em nossa amada paróquia. Te-

mos atualmente 7 colaboradores. São pessoas queridas na 

comunidade e que antes do profissionalismo demonstram 

um amor pela paróquia e pelo trabalho que realizamos.  

 Eles são devidamente remunerados e resguardados 

em todos seus direitos trabalhistas: salário mensal, vale 

transporte, cesta básica, 13º salário, férias, INSS, FGTS, 

etc. Mas acima de tudo em nossa amada paróquia são ga-

rantidas condições de uma verdadeira família de fé, o que 

faz todos felizes e realizados naquilo que fazem. 

 Saiba que sua participação no dízimo mensal e 

outras benfeitorias, como a Campanha da Reforma nos 

ajuda a manter um time capacitado como este! 

 Salve Maria! 

 CAEP – Conselho de Assuntos Econômicos da 

Paróquia. 

  

Da esquerda para a direita: Valmir, Ana, Lucas, Daniela, Bruno, Juliane e Gabriela 
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Devido às fortes chuvas e transtornos com as en-

chentes, nossas perdas passaram de 50 mil Reais. Este mês 

mais do que todos, contamos com sua ajuda material gene-

rosa à nossa amada Igreja Matriz. A Campanha ainda pre-

cisa continuar com as reformas em andamento no CE-

PASP e na casa paroquial. Por isso, agradecemos a você 

que já faz todos os meses sua oferta generosa para a cam-

panha, seu “algo a mais” para a Igreja de 

Nosso Se- nhor, e pedimos que divulgue a seus 

amigos e familiares e peça em nosso nome que eles cola-

borem também com esta causa tão necessária para nossos 

dias e para nossas futuras gerações.  

 QUE DEUS O ABENÇOE. 

 

        COLABORE E GANHE:  
Em virtude da festa da Divina Misericórdia no início de abril, (se-

gundo Domingo da Páscoa) entre os que colaborarem com quantia a partir de 

R$50,00 na Campanha da Reforma no mês de abril, haverá o sorteio de um 

quadro da Divina Misericórdia, idêntico ao que existe no corredor da livraria, 

na Igreja Matriz. O sorteio será dia 30 de abril e a entronização do quadro 

será feita pelo nosso pároco Padre Alexandre na residência do ganhador. 
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DATA EVENTO
2 Confissões para a 1ª Comunhão das crianças da Matriz  - 9h 

2 e 3 Retiro de Lideranças - RCC.

II DOMINGO DA PÁSCOA – FESTA DA DIVINA MISERICÓRDIA 

Primeira Comunhão das crianças da Matriz

8 a 15 54ª Assembleia Geral CNBB 

8 Missa no Hospital de Clínicas –

Confissões para a 1ª Comunhão das crianças da N. Sra. de Fátima  9h .

Noite Beneficente - Capela São Sebastião .

Noite do Salgado e Show de Prêmios – Capela São Benedito – 

Inscrições para catequese a nível Paroquial para as primeiras turmas .

Reunião de pais com a coordenação paroquial da Catequese .

III DOMINGO DA PÁSCOA 

Primeira Comunhão das crianças da Capela N. Sra. de Fátima.

Tarde de louvor – Igreja Matriz – 14h às 18h (Org.: RCC)

Jornada Apostólica – local a definir (Org. Legião de Maria).

13 Bênção dos Pães de Santo Antônio – Igreja Matriz – 15h

MISSÃO JESUS AO CENTRO – Praça da Matriz – após Missa das 19h30

Atendimento de Confissões até às 22h 

Catecumenato – Entrega dos símbolos dos Apóstolos e da Oração do Senhor – Na Missa das 19h

Confissões para a 1ª Comunhão das crianças da Capela São Sebastião 9h .

IV DOMINGO DA PÁSCOA 

Primeira Comunhão das crianças da Capela São Sebastião

Missa na Comunidade Santa Terezinha  – local a definir – 20h 

Crisma de adultos na Matriz 19h 30min – Celebra Dom Sérgio.

Reunião de catequistas e coordenadores – CEPASP .

Encontro de Catequistas 

22 a 24 Retiro dos Crismandos .

Confissões para a 1ª Comunhão das crianças da Capela São Benedito 9h 

Primeira Comunhão das crianças da Capela São Benedito às 19h

Manhã de Espiritualidade –  Sagrado Coração de Jesus – Fco. Morato (Pastoral da Criança).

V DOMINGO DA PÁSCOA

Início de novas turmas de Catequese - Matriz, N. Sra. de Fátima e São Sebastião.

Encontro da Pastoral dos Homens de Fé. O dia todo no CEPASP.

Crisma na Matriz -10h – Celebra Dom Sérgio.

27 Formação dos MESCs – para Exéquias 20h.

Reunião da Coordenação Pastoral – Cúria – 9h

Aniversário natalício do Pe. Ivan Roberto Danhoni, diretor espiritual do Senatus (Legião de Maria).

Dia de São Luiz Maria Monfort, Padroeiro da Legião de Maria.

30 Aniversário do Pe. Alexandre, CR – Pároco.

DATA EVENTO
VI DOMINGO DA PÁSCOA

ROMARIA DIOCESANA AO SANTUÁRIO DE NOSSA SEHORA APARECIDA 

Com Via Sacra no Morro do Cruzeiro

Cada Comunidade deve organizar ao menos 1 (um) ônibus

3 a 11 Novena Padroeira nas casas – Capela N. Sra. Fátima (Jd. Cruzeiro) ·.

5 Reunião da Forania de Mairiporã – Cristo ressuscitado – Franco da Rocha

Coroação de Nossa Senhora durante a Missa às 19h (Org.: Movimentos Marianos)

Mil Ave- Marias – Matriz 9h (Org. RCC).

7 e 8 Festa social (Show de prêmios) na Capela N. Sra. de Fátima.

DOMINGO DA ASCENSÃO DO SENHOR – 

DIA DAS MÃES - HOMENAGEM ÀS MÃES EM TODAS AS MISSAS

Romaria Diocesana ao Santuário de Aparecida (Org. Legião de Maria).

Homenagem das crianças da Catequese às Mães - Missa das 10h 

10 a 12 Atualização do Clero - Schoenstatt

11 Reunião Geral do Clero - Schoenstatt

AGENDA PAROQUIAL DE ABRIL
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INÍCIO DE MAIO - MÊS DE MARIA

 

 

 

 

 

 

 

 

VAMOS VER O QUE VAI ACONTECER EM ABRIL NA IMACULADA 


