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Editorial

Batizados

Matriz no 2º
Sábado às 10h
Santo Antônio
3º Sábado às 19h
Santa Luzia
1º Sábado às 19h
Imaculada
1º e 3º Domingo às 8h
Rosário
3º Domingo às 17h
Santo Expedito
2º Domingo ás 09h30

Toda vez que
falamos
de
Espírito Santo,
nós católicos
e s t a m o s
falando
de
Deus,
mas
falando como quem não sabe
exatamente como Ele é.
Certamente, o Espírito Santo,
que nós dizemos ser a
terceira pessoa da Santíssima
Trindade, do Deus que é Uno
e Trino, certamente, Ele não
é uma pomba, e também
não é língua de fogo, não é
vento impetuoso.
Quando a Bíblia se referiu a
sua ação e presença, através
desses sinais, em nenhum
momento ela disse que Ele era
esses sinais. Em nenhuma
passagem a Bíblia diz que o
Espírito Santo é uma pomba.
Como Ele também, não é
línguas de fogo e não é vento.
Ele fez uso desses sinais para
lembrar que estava presente,
mas o Espírito Santo de Deus,
- Aquele que vem do Pai e do

Filho, para nos santificar e
aperfeiçoar – é um mistério tão
grande quanto é os mistérios do
Pai e do Filho.
Nós cremos na existência do
Espírito Santo, porque Jesus disse
que O enviaria, deixando claro em
muitos dos seus discursos que o
Espírito Santo não é Ele e não é o
Pai, que o Pai não é Ele e não é o
Espírito Santo, e que Ele indo para
o Pai, nos enviaria o Espírito Santo,

que é dele e é o Pai.
Portanto, Jesus deixa
claro que, Ele e o Espírito
Santo não são a mesma
pessoa divina, e nem o Pai
e o Espírito Santo são a
mesma pessoa divina. Mas,
o Espírito Santo procede
dele e do Pai. Então nós
dizemos que o Espírito
Santo é amor, e não temos
muitas expressões para
explicar o inexplicável;
sabemos que Ele existe;
que atua; e não sabemos
muito mais do que aquilo
que está escrito na Bíblia e
aquilo que os teólogos –
depois
de
muitos
aprofundamentos
–
colocaram como pontos de
fé para nossa reflexão. De
qualquer maneira, um
católico sabe que Deus é
Pai, Jesus é o Filho e o Filho
voltando ao Pai, nos enviou
o Espírito Santo.

EIS AQUI A SERVA DO SENHOR
Padre Túlio Marcos, SCJ

No mês de maio,
inicia-se, em nossa
Igreja, os chamados
“meses temáticos”. Meses que
tratam de um assunto a ser
meditado durante o mês, maio
é o mês dedicado a Virgem
Maria. Trago aqui alguns
elementos
retirados
do
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à vida interior. É uma vida de amor,
de união e de imolação.
Das poucas palavras ditas por
Maria a que mais agrada Pe.
Dehon é o “Eis aqui a Serva do
Senhor” que é expresso na frase
latina Ecce Ancilla. Pelo seu Ecce
Ancilla (eis aqui a serva), pelo seu
consentimento, Maria aceitou ser
a Mãe do Redentor. Aceitou a
honra e a dignidade desta
maternidade, mas também os
sofrimentos, os sacrifícios
inerentes. Declarou-se pronta a
cumprir em tudo a vontade de
Deus, a ser sua serva. Nisto
encontramos o ser típico de uma
vítima, nisto consiste a perfeição
de todas as virtudes. Aí está,
também, a fonte das graças e dos
méritos.
O Ecce Ancilla estava nos lábios
e no coração de Maria em todos
os sacrifícios que teve de fazer:
desde a Apresentação no Templo,
quando ofereceu seu Filho como
vítima e ouviu a profecia do velho

Simeão, a fuga para o Egito,
um país estrangeiro e pagão.
Assim foi sempre e em tudo,
até à cruz de seu Filho
agonizante.
Do mesmo modo, no resto
da sua vida ainda longa, após
a Ascensão, seguindo os
desígnios de Deus, consentiu
em tornar-se mãe da Igreja
nascente, fundada no
Sangue de seu Filho, mãe de
todos os fiéis resgatados
pelo Salvador.
Maria estava predestinada
para ser Mãe do seu Deus.
Foi dotada e adornada de
todas as graças e dons.
Contudo, as suas graças e
os seus méritos aumentaram
de dia para dia em
consequência da sua fiel
cooperação, da sua pureza,
do santo e puro amor com
o qual cumpriu à sua missão.
(Cf. Diretório Espiritual, Cap.
11 A Santíssima Virgem
Maria)
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Nossos
patrocinadores:
Vista-se
bem...para ser
bem visto
R. Barão de Piumhi, 53- Formiga
Fone: 3322-1308 - Fax: 3322-1843
Transportes de
passageiros,
cargas,
encomendas e
turismo
Formiga
São Paulo
B.Horizonte
Campo Belo

CASA 505
Temos o presente que
você procura pelo preço
que você deseja.
Fone: 3321-2877

Minas Comercial
Materiais de Construção
R u a : A v. G u i o m a r
Gar cia Neto, 205
Centro
Fone: 3322-2960

PEREGRINAÇÃO DA IMAGEM DE S. RAFAEL NAS
Julieta Voiêtta

A Diocese de Luz
está em festa
em comemoração de
seu centenário. Nossa
Diocese tem como
Padroeiro São Rafael.
No dia 10 de maio de
2017, em Luz, a
Comissão da festa do
centenário da Diocese de
Luz, esteve reunida para
discutir diversas pautas
da grande festa que será
comemorada em 08 de
julho de 2018. O jubileu
iniciou em julho doano de
2017, e umas das
atividades previstas foi a
peregrinação da imagem
do padroeiro da Diocese:
São Rafael.Durante a
reunião, Dom José
Aristeu apresentou a
imagem à Comissão e
definiram o cronograma de
quando cada cidade e
paróquia
acolheria
o
padroeiro diocesano.A missa
de envio do santo ocorreu no
dia 07 de julho de 2017, na
Catedral Nossa Senhora da
Luz, em Luz, por meio das

CIDADES DE NOSSA DIOCESE
mãos de Dom Aristeu, que

entregou a imagem ao
pároco Manoel João Batista, da
Paróquia São Rafael Arcanjo, de
Paineiras, a primeira a receber
a imagem peregrina. A grande
festa do centenário será em 08
de julho de 2018, porém, a
diocese já está comemorando,

e dentro das festividades está
a peregrinação da
imagem
do
p a d r o e i r o
diocesano:
São
Rafael.
A
imagem
peregrina já se
encontra
em
Formiga visitando
todas as Paróquias
e comunidades. De
5 a 11 de maio
estará
na
Paróquia
São
Vicente Férrer e
várias atividades
estão
sendo
preparadas para
esse momento tão
importante para a
Diocese e nossa
Paróquia.
No dia 8 de julho
de 2018, o dia da grande
festa, toda a Diocese estará
reunida em Luz para celebrar
seu jubileu.
Que São Rafael abençoe
nossa Diocese e nossa
Paróquia.
São Rafael, roga por nós!

“NÃO TEMAS, MARIA, PORQUE ENCONTRASTE GRAÇA
JUNTO DE DEUS” LC 1,30

Lurdinha Gomes

Amamos tanto a Maria, que
só em pensar nela, ou mesmo
estar
diante
de
sua
representação em imagem, ou
em um quadro na parede,
nossa mente nos leva à sua
simplicidade, seu gesto
infinitamente dócil à vontade
do Pai. Várias citações bíblicas
veem-nos à mente: “Bendita
és tu entre as mulheres e
bendito é o fruto do teu
ventre” (Lc1,42). “Minha alma
glorifica ao Senhor, meu
espírito exulta de alegria em
Deus, meu Salvador” (Lc1,
46-47). “...realizou em mim
maravilhas, aquele que é
poderoso e cujo nome é santo”
(Lc1, 49). “Sua misericórdia se
estende de geração em
geração sobre os que o
temem” (Lc 1,50). Este
costumesanto de saudar Maria

cresce a cada dia, a cada hora,
pelo mundo afora... Maria, a mãe
de Jesus, é também nossa mãe.
É a ela quem pedimos socorro em
nossas dificuldades e apoio nas
nossas decisões. Sabemos que
tão perto de seu Filho Jesus, ela
não nos nega seu auxílio, sua
ajuda, sua intercessão. Maria sabia
que o povo de Israel esperava um
Salvador, mas julgava-se “fora de
toda a história...” Mas, certa vez,
enquanto orava um Anjo
apareceu-lhe dizendo: “Ave, cheia
de graça, o Senhor é contigo.”
Diante de sua perturbação, o Anjo
lhe disse: “Não temais, Maria, pois
encontraste graça diante de Deus.
Eis que conceberás e darás à luz
um filho e lhe porás o nome de
Jesus. Ele será grande e chamarse-á Filho do Altíssimo e o Senhor
Deus lhe dará o trono de seu pai
Davi. E reinará eternamente na
casa de Jacó e o seu reino não

terá fim.” (Lc1,30-33). Maria
perguntou ao anjo: “Como se
fará
isso,
pois
não
conheçohomem?” (Lc1,34).
Respondeu-lhe o anjo: “O
Espírito Santo descerá sobre ti
e a força do Altíssimo te
envolverá com sua sombra. Por
isso, o ente santo que nascer
de ti será chamado Filho de
Deus” (Lc1,35). “PARA DEUS
NADA É IMPOSSÍVEL!” (Lc1,37).
No final da cena, a pessoa de
Maria se enfraquece e cresce a
do Salvador, mas suas palavras
finais mostram a atitude que
todos nós devemos ter em
relação a Deus: “Eis a escrava
do Senhor. Faça-se em mim,
segundo a tua palavra”
(Lc1,38). Todos nós devemos
ser instrumentos dóceis na mão
de Deus, a fim de que Ele possa
realizar a salvação que tanto
esperamos!

Junho
2015
de de
2018
Maio
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CONVITE
A PASTORAL FAMILIAR
CONVIDA TODOS (AS) OS
(AS) VIÚVOS (AS) PARA UM
ENCONTRO COM VIÚVOS
(AS)!
DATA: 19 DE MAIO (SÁBADO)
HORÁRIO: 13 HORAS
LOCAL: AUDITÓRIO PAROQUIAL PE.
AURÉLIO.
INFORMAÇÕES NA SECRETARIA PAROQUIAL.
VENHA PARTICIPAR!

07/05
Maria Aparecida (Lila)
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caros irmãos e irmãs,
hoje, iniciamos nossos encontros do
mês de maio e temos o prazer de estar
recebendo, em nossa Paróquia, a
visita do Arcanjo São Rafael,
Padroeiro da Diocese de Luz;diocese
esta que completa 100 anos de
existência. Ele vem nos ajudar a
“recuperar a Luz da fé em Cristo” para
não nos perdermos na caminhada.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Pedimos perdão a Deus
por não termos sido Luz na vida de
nossos irmãos. A figura de um Anjo,
que é o mensageiro entre Deus e nós,
é a própria presença de Deus. E nós,
nada fazemos para estabelecer essa
“ponte” entre Deus e nossos irmãos.
Que as asas de São Rafael levem até
Deus nosso pedido sincero de perdão.
São Rafael, rogai por nós.
TODOS(Cantando) Se ouvir um
barulho perto de você...
LEITOR 1. Houve um encontro
providencial entre São Rafael e Tobias
e aí o projeto divino e o humano se
juntaram e completaram a realização
dos desígnios de Deus com o projeto
humano. O Anjo conhece os caminhos
que o conduzem ao coração humano.
Um Anjo é puro Espírito, pura
inteligência e está sempre junto a

14/05
ACOLHIDA
ANIMADOR: Caríssimos irmãos e
irmãs, celebraremos dia 20 de Maio,
a Festa de Pentecostes, que, nesse
ano, tem como tema: “Como Espírito
Santo superamos a violência” e isso
reacende no coração de cada pessoa
a certeza de que o Ressuscitado
venceu, de uma vez por todas, a
morte e que seu Espírito continua vivo
atuando em favor da vida.
Iniciemos, invocando o Espírito Santo:
Vinde Espírito Santo...Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Que o Espírito Santo nos
perdoe,
por
não
tomarmos
consciência de que Deus nos
impulsiona a termos um mundo mais
irmão. Perdão, porque deixamos que
a violência impere em nossos lares,
pois falta neles, o respeito, a
paciência e a fraternidade. Perdoenos, Divino Espírito Santo, porque
ainda não deixamos que a sua força
aja em nós e a nossa comunidade
ainda não está aberta à sua força
criadora.
TODOS(Cantando) A nós descei,
Divina Luz...
LEITOR 1. O Papa Francisco disse:
“Faz mais barulho uma árvore que cai,
que um bosque que cresce.” E a gente
ouve com mais intensidade o ruído das
mais diversas formas de violência por
todo o mundo e, por isso, somos

ROTEIRO PARA SETORES
Arcanjo São Rafael
Deus que nos conhece em tudo: na
vida e na morte. O êxito de nossa vida
é obra conjunta: nossa e de Deus,
porém, mais de Deus que nossa.
Muitas vezes nos deixamos influenciar
pela ciência e nos tornamos
orgulhosos, prepotentes e insensíveis
ao agir de Deus em nós e no mundo.
O sentido para nossa vida somente é
alcançado pela fé em Deus. São
Rafael é nosso protetor e guia.
TODOS: O abandono à Divina
Providência nos livra das tentações.
LEITOR 2. São Rafael é o Anjo de
Deus enviado para socorrer o justo
em suas provações e, entre elas, a
da incapacidade de estabelecer uma
relação estável, generosa com o
outro. São Rafael é o Anjo da cura,
ele cura a cegueira humana. Cuida
também dos laços entre homem e
mulher, devolvendo ao casal humano
a capacidade de se doarem em
matrimônio. Esse cuidado foi
simbolizado nas figuras de Tobias e
Sara. Tobias é filho único e seu pai
lhe aconselha a procurar alguém para
casar.
Sara
é
uma
parenta
desconhecida de Tobias e já tentara
se casar sete vezes, mas o demônio
Azmodeu matava os noivos na noite
de núpcias. São Rafael, na pessoa de
Azarias, aproxima os dois que se
entendem e se casam.
TODOS: São Rafael, protetor dos
noivos e das famílias, rogai por nós!

LEITOR 3. Deus não nos fez para a
frustação e perdição, mas para a
plenitude da vida, desfrutada na Sua
presença. Ele provê, a cada instante,
e trabalha na nossa plena realização.
Tobit, pai de Tobias, embora justo e
verdadeiro, ficara cego e isso para
ele era um tormento, porque não
podia ver a “Luz do Céu”. Sabia de
sua existência e aguardava o que
Deus lhe reservava. Conduzir Tobit
da escuridão para a luz era tarefa do
Arcanjo São Rafael, pois ele fora
enviado para que Tobit visse, com
seus próprios olhos, a “Luz do Céu”.
TODOS: São Rafael, Arcanjo da
cura da cegueira humana, rogai por
nós!
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: Curar a cegueira
espiritual e física do homem é tão
importante, que Jesus inclui, em Sua
missão, a cura de cegos, pois Ele é a
“Luz do Mundo”.
Cantemos: Sim, eu quero que a luz
de Deus...
Ouçamos: Tobias 11, 1-15ª
PARTILHA
ANIMADOR: 1. O que nos torna
cegos ou indiferentes para as coisas
de Deus?
2. Como remover os obstáculos que
impedem a nossa visão para o que é
divino?
3. O que nos falta para fazer reinar
o amor fraterno?

PRECE
TODOS: Ó São Rafael, que nos
revelais o que Deus reserva para
nós, acompanhai-nos na arriscada
aventura de nos tornarmos
pessoas, chamadas a viver a
“grande alegria”, porque feitas à
Imagem e Semelhança de Deus;
guiai-nos nas noites escuras do
desânimo e das tentações; às
doenças, dai a cura e livrai-nos de
todo mal. Amém!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: A Imagem de São
Rafael vem vestida com um manto,
que indica que seus poderes são
superiores; uma túnica, que lhe
cobre parcialmente os pés e quer
dizer que ele não é de origem
humana. Os cabelos são longos,
como os de Sansão, e representam
a força que vem de Deus. Em uma
das mãos segura um bastão, que
indica que sua missão é nos
acompanhar na caminhada. Na outra
mão, um peixe, que foi de onde tirou
o fel para curar Tobit, mas também,
pode representar a nossa realidade:
Lago de Furnas, Rio São Francisco,
Três Marias. Que São Rafael proteja
a nossa Diocese, que completa 100
anos e está sob sua proteção. Até o
próximo encontro, de Deus quiser.
CANTO: Noites traiçoeiras.

Pentecostes
levados a pensar que o mal da
violência sobressai a todas as
belezas do mundo. Mas nós nos
enganamos. Existe sim, a violência
que destrói, mas há muito mais sinal
de paz e fraternidade que constrói
cada vez mais um mundo melhor. Em
meio à violência o Espírito Santo sopra
sem cessar. A vida tem urgência e não
dá
para
esperar
decisões
governamentais. A ação das pessoas
que condenam e denunciam a cultura
da morte e promovem a vida, revelam
o Espírito.
TODOS: Santo Espírito de alegria e
paz, cura em nós o medo pelo
diferente!
LEITOR 2. O Espírito inspira nossa
criatividade e nos motiva a sair de nós
mesmos, para ir ao encontro do outro
e aí acontece um dom recíproco. O
Espírito é a própria ação de Deus, que
se revela como dom e amor. Ele
suscita,
onde
e
como
quer,comunidades
realmente
fraternas e libertadoras. Pelo amor,
muitos dons se uneme ninguém se
torna uma ameaça para ninguém. A
comunidade
que
é
animada,
conduzida, pelo Espírito Santo, está
sempre em processo de renovação.
TODOS: Isso é um modo de
compartilhar, fazer o futuro
solidariamente fraterno.
LEITOR 3. A relação de Jesus com o
Pai e Espírito Santo é essencialmente

de amor. Existe entre Eles grande
reciprocidade. O Pai, além de enviar
Jesus, também envia o Espírito Santo
para fazer de nós uma comunidade
amorosa. O Espírito Santonos educa
no amor ensinado por Jesus. Se O
amarmos teremos a certeza de
sermos amados por Ele, Jesus.
Teremos, também, a certeza de viver
unidos uns aos outros pelo mesmo e
único Espírito de verdade, amor e
justiça. Pelo Espírito Santo fazemos
memória de Jesus Cristo, isto é,
trazendo para nossa vida a vida de
Jesus. Peçamos ao Espírito Santo
que nos faça criadores e recriadores
de um mundo melhor e mais irmão.
TODOS: Divino Espírito Santo,
descei sobre nós!
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: O Evangelho é a
revelação de Deus, realizada em
plenitude por Jesus Cristo, que é
nossa vida e salvação e nos fortalece
na fé e no ensinamento.
Cantemos: Envia Teu Espírito,
Senhor...
Ouçamos: João 14, 15-21.
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Que tipo de violência
é mais praticada em nossa
comunidade?
2. O que mais tem guiado a nossa
comunidade: a vingança ou a
misericórdia?
3. Como tornar nossa comunidade

em um terreno fértil de dons?
PRECE
TODOS: Senhor, que o Espírito
Santo nos torne atentos à criação,
aos irmãos e irmãs, que sofrem
exclusão e nos faça perceber sua
ação amorosa e misericordiosa em
todas as culturas e religiões e nos
abra ao diálogo inter-religioso.
Senhor, que Teu Espírito Santo
derrame sobre nós a capacidade de
estar atentos aos “sinais dos
tempos” e assim ser testemunhas
do seu amor, onde há cultura de
morte. Que o Espírito Santo nos
faça julgar e agir, inspirados pela
Palavra. Amém!
Pai Nosso...Ave Maria... Divino
Espírito Santo, descei sobre nós!
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: As fronteiras do
Espírito não são definidas e sua ação
é imprevisível. Com um sopro de
liberdade e de amor nos leva ao
Reino de Deus. Não somos capazes
de avaliar a sua ação. Ela ultrapassa
nossas medidas e, em sua atividade
constante, nos abala, seguindo
sempre a sua vontade, que é
voltada para a nossa felicidade. O
Espírito Santo nos conduz ao
caminho da verdade plena.
Até o próximo encontro, com graça
de Deus.
CANTO: Eu sei que é seu esse
lugar...
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21/05
ACOLHIDA
ANIMADOR: Irmãos e irmãs da
comunidade, nesse mês de maio,
dedicado a Maria, queremos aclamála com o belo título de Mãe dos
Pecadores.
Iniciemos, cantando: Em nome do
Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Maria Santíssima, a vós
entregamos nosso pedido de perdão,
para levar ao Seu Filho. São muitas
as faltas por nós cometidas: egoísmo,
falta de fé, injúria. Vós, que sois a
Mãe dos Pecadores, obtendes para
nós, seus filhos, a graça do perdão.
Não queremos mais pecar, para
sermos contados entre seus filhos
prediletos. Jesus, ouvi a voz
intercessora de Vossa Mãe e
concedei a nós o perdão de nossos
pecados.
TODOS (Cantando) Renova-me...
LEITOR 1. A Santíssima Virgem Maria,
a Mãe da Misericórdia, tem um grande
amor para com os pecadores. Ela tem
o espírito semelhante ao de Jesus
Cristo, por isso é tão compassiva e
clemente com todos, como é a Divina
Misericórdia. São Bernardo já dizia:
“Senhora, revestistes o Sol (Verbo
Divino) da carne humana, mas Ele vos
revestiu também de seu poder e de
sua misericórdia.” Por sermos tão

28/05
ACOLHIDA
ANIMADOR : Queridos irmãos e
irmãs, estamos terminando nossos
encontros do mês de maio. No dia 31
se celebra a Solenidade de Corpus
Christi, “O Corpo de Deus”. Grande é
a nossa alegria de católicos, que, com
essa festa, nos lembramos, que a
Eucaristia é “ Vida na Igreja e da
Igreja” Iniciemos, cantando: Em
nome do Pai...
PEDIDO DE PERDÃO
ANIMADOR: Perdão, Senhor Jesus,
que, encerrado em seu Sacrário,
passa o dia a nos esperar. E nós não
vamos. Sabemos que estais presente
na Hóstia Consagrada e não vos
procuramos. Muitos duvidam de sua
Presença na Eucaristia e não vos
defendemos. Passamos dias sem nos
aproximar da Mesa Sagrada e não
sentimos falta. Por tudo isso, perdoainos.
TODOS(Cantando) Eu quisera,
Jesus adorado...
LEITOR 1. A Festa de Corpus Christi
foi instituída pelo Papa Urbano IV,
para ser celebrada no domingo após
o Pentecostes. O mistério Eucarístico,
consiste na consagração do pão, que
se torna Corpo de Cristo e no vinho
que se transubstancia em Sangue de
Cristo e, esse ato, renova o sacrifício
de Jesus na Cruz. Durante a Santa
Ceia que precedeu a morte de Jesus,
Ele instituiu a Sagrada Eucaristia e,
consequentemente, o sacerdócio. A
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Mãe dos pecadores
pecadores, temos medo de nos
aproximar de Deus, mas não
devemos temer recorrer a Maria,
“pois nela nada nos inspira o temor”.
Nossa Senhora é santa, imaculada,
Rainha do céu e da terra e Mãe de
Deus, mas, ao mesmo tempo, é uma
criatura como nós. O coração de Maria
está aberto para todos, para que
possamos receber a sua misericórdia.
TODOS: Maria está sempre
buscando almas a quem possa dar
vida e salvação.
LEITOR 2. Maria hospedou Jesus em
seu ventre e a Ele pede a paz para o
mundo, a salvação para os perdidos,
a vida pelos mortos pelo pecado.
Podemos recorrer sempre a ela na
esperança de nos salvar pela sua
intercessão. Maria é salvação, vida,
esperança, conselho, refúgio, auxílio.
O mundo clama por mulheres
benditas, para serem sinal da ternura
tão esquecida. Maria é bendita, bem
aventurada, feliz e é por isso que
dizemos: “Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós pecadores.”
TODOS: As mãos misericordiosas
de Maria nos acompanham hoje e
nos conduzirão, temos a certeza, à
Casa do Pai.
LEITOR
3.
Nossa
Senhora,
prontamente, nos auxilia quando
nós, pobres pecadores, a invocamos

com confiança. Somos todos filhos de
Eva, réus da mesma culpa e
condenados
à
mesma
pena.
Andamos por esse mundo, nesse vale
de lágrimas, banidos da nossa Pátria,
que é o Reino dos Céus, chorando
por tantas dores, que nos afligem no
corpo e no espírito. Mas seremos
muito felizes se nos dirigirmos à
Consoladora dos Aflitos, Refúgio dos
pecadores, grande Mãe de Deus,
Maria Santíssima. Bem aventurados
somos nós que a invocamos com
devoção e confiança, pedindo sua
intercessão e seu auxílio.
TODOS: Somos pobres pecadores
que caminhamos nesse vale de
lágrimas!
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR:
Durante
o
ano
celebramos
muitas
festas
e
solenidades em honra a Maria e
sabemos que o sábado lhe é
especialmente dedicado. Mas a que
mais nos encanta é a Visita de Maria
à sua prima Santa Isabel.
Cantemos: Nessa travessia, Santa
Mãe Maria...
Ouçamos: Lucas 1, 36-45
PARTILHA
ANIMADOR: 1.Por que Maria foi às
pressas?
2. Quem era a criança que se agitava
no ventre da mãe?

3. Por que Isabel chamou Maria de
bem aventurada?
PRECE
ANIMADOR:
Hoje, nas nossas preces, vamos
rezar um mistério do terço e cada um
coloque as suas intenções. Se
quiserem façam isso em voz alta, ou
no fundo do coração.
Pai Nosso... 10 Ave Marias... Glória...
“Santa Mãe de Deus, derramai sobre
a humanidade inteira as graças
eficazes de vossa santa intercessão.”
Salve Rainha
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Maria é Mãe dos
pecadores, e, principalmente,
daqueles que querem se converter.
Se somos desejosos de nos emendar,
vamos recorrer a essa Mãe da
Misericórdia e a encontraremos
pronta a nos abraçar e socorrer. O
Papa Gregório VII dizia: “Desiste da
vontade de pecar e você achará
Maria, mais pronta em amar você que
sua própria mãe”. Para sermos filhos
amados de Maria, temos que ter a
pureza que imita a dela, nos
arrepender e fazermos uma boa
confissão. Aí sim, seremos acolhidos
por ela. Até o próximo encontro,
querendo Deus.
CANTO: Maria, minha Mãe Maria...

Corpus Christi
História nos conta que, em 1209, na
Diocese de Liége, na Bélgica, uma
freira agostiniana, chamada Juliana
de MontCornillon, teve visões de
Cristo, dizendo que gostaria que o
Mistério da Eucaristia fosse celebrado
com destaque.
TODOS: A Igreja pede, nessa Festa,
quese honre Jesus Cristo, peça
perdão e proteste contra os que
negam a Sua presença na Hóstia
Santa.
LEITOR 2. A Procissão de Corpus
Christi é a mais importante
manifestação pública de fé dos
católicos; é a certeza de que Jesus
está realmente presente no Pão e
Vinho Consagrados. O Corpus Christi
relembra o sacrifício de Jesus, é o fim
das festas pascais e a retomada do
Tempo Comum. A Igreja Católica
mostra que todos os atos de Jesus
foram realizados pela nossa salvação
e para que a nossa vida tenha um
sentido maior que a nossa limitação
humana alcança. Fomos criados para
a alegria e a felicidade de estarmos
sempre junto ao Pai.
TODOS: A Eucaristia é a
comunicação do Amor de Deus por
nós.
LEITOR 3. Além da nossa fome física,
temos fome de vida, de amor, de
eternidade. O sinal do Maná trouxe
em si também essa dimensão: era a
figura do alimento que satisfaz essa
fome profunda que há no homem.

Jesus nos dá esse alimento: Ele é,
verdadeiramente, o Pão Vivo que
desceu do Céu e dá a vida ao mundo.
Seu Corpo é, sem dúvida, uma comida
que mata a fome da nossa alma e
Seu Sangue mata a sede de Amor e
de Fraternidade que temos em nós.
Não se trata apenas de um alívio
momentâneo que mata a fome, pois
o Corpo de Cristo é o Pão capaz de
nos dáa Vida Eterna, sabemos que a
sua substância é o Amor. O Corpo de
Cristo, com a ação do Espírito Santo,
nos socorre nas angústias e
sofrimentos.
TODOS: Graças louvores sejam
dadas a todo momento, ao
Santíssimo
Diviníssimo
Sacramento.
A PALAVRA DE DEUS
ANIMADOR: O Amor de Deus por nós
é tão grande que nos alimenta com
seu próprio Ser; amor gratuito,
sempre disponível a cada pessoa com
fome e necessitada de revigorar suas
forças.
Cantemos: Bendito, louvado seja...
Ouçamos: Marcos 14, 12-16 e 22-26
PARTILHA
ANIMADOR: 1.O que é a Nova
Aliança?
2. O que significa para nós o Sangue
derramado?
3.Que valor foi pago pela nossa
salvação?
PRECE
TODOS: Senhor Jesus, que por amor

aos homens, ficais dia e noite nesse
sacramento, todo cheio de
misericórdia e de amor, esperando,
chamando e acolhendo a todos os
que vêm visitar-vos e eu creio que
estais presente ali. Adoro-vos do
abismo do meu nada e dou-vos
graças, por todos os vossos
benefícios, especialmente por vos
terdes dado a mim, neste
sacramento e me terdes concedido
Maria por advogada. Meu Jesus,
amo-vos de todo meu coração.
Daqui em diante, fazei de mim o que
quiseres. Amém!
Pai Nosso... Ave Maria... Glória...
Graças e louvores sejam dadas
atodo momento, ao Santíssimo
Diviníssimo Sacramento ( 3 vezes)
ENCERRAMENTO
ANIMADOR: Se olharmos à nossa
volta, percebemos que há a oferta de
alimentos que satisfazem mais.
Alguns são nutridos pelo dinheiro,
outros pelos sucessos, vaidades,
orgulho, poder. Mas, o que realmente
alimenta e nos satisfaz, é aquela que
o Senhor nos dá. É diferente e pode
até parecer que não é tão saboroso.
O Pai disse: “Eu te alimentei com o
Maná que não conhecia”. O nosso
Maná é a Eucaristia e se faz
“memorial” do gesto redentor de
Jesus. Até o próximo mês, se Deus
quiser. Vamos nos dar o abraço da
Paz.
CANTO: Glória a Jesus na Hóstia...
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A JOVEM DE NAZARÉ
Josiane Alves

O mês de maio é consagrado
a Maria, exemplo de vida para
todos os jovens. Maria é
modelo de jovem liberta e
assumida. Liberta das garras
do pecado original com todas
as suas consequências. Liberta
dos farisaísmos e legalismos de
sua época e de seu povo.
Liberta de si mesma e de seus
projetos pessoais para dizer
SIM ao acolhimento do
Salvador. Liberta da posse de
seu próprio Filho para poder
entregá-lo por todos nós à
morte, e morte de cruz, pois
essa era sua missão. Jovem
liberta por excelência, e por
isso, jovemfeliz.
Maria, exemplo de jovem
mulher de fé. Liberta e
assumida, podia e sabia crer.
Sabia
crer
em
seu
Deus,mesmo quando algumas
coisas pareceram absurdas:
ficar grávida sem conhecer
homem algum; engravidar por
obra do Espírito Santo. Ela
sabia que para seu Deus, nada
era impossível, ou tudo era
possível. Porque acreditou, o
Senhor fez nela maravilhas,

como em nenhuma outra
mulher.
Maria, jovem mestra da
oração. Sua alegria era falar
com Deus. Sua oração era
estar mergulhada no profundo
amor a seu Deus, com o Deus
Criador de todas as coisas;
com o Deus Salvador da
humanidade que crescia em seu
ventre, que foi amamentado e
educado por ela. Ela estava
repletado Deus Amor, o Espírito
Santo que a tinha engravidado
e feito dela a mãe de Deus.
Maria, jovem modelo de
humildade, de fidelidade, de
amor ao próximo, de trabalho
e dedicação ao próximo. Maria,
jovem cheia de esperança,
alegria, otimismoe idealismo.
Maria, jovem que lutou
comgarra para alcançar seus
objetivos, e com firmeza
buscou o bem de todos, mas
sempredócil à vontade de seu
Deus. Maria, modelo de todas
as virtudes, olha por nossa
juventude que quer ser como
você. Conduza nossos jovem
a seu Filho Jesus. Salve Maria!

SÃO VICENTE FÉRRER PODE SER
DECLARADO DOUTOR DA IGREJA

Em

uma recente carta
pastoral, escrita por ocasião do
ano Santo Vicentino, o
Arcebispo de Valência, Cardeal
Antonio Cañizares, anunciou que
diferentes entidades eclesiásticas
da Espanha e da França estão
trabalhando para que São
Vicente Férrer seja declarado
como doutor da Igreja universal.
“Estão sendo dados os passos
convenientes para promover a
causa do doutorado universal da
Igreja de São Vicente Férrer”,
explicou. Segundo o purpurado,
estão
sendo
realizados
encontros com a Ordem de São
Domingos, a Faculdade de
Teologia de São Vicente Férrer,
a Universidade Católica de
Valência e o Capítulo de
Cavaleiros Jurados de São
Vicente Férrer, e a Diocese de
Vannes.
Concluindo sua mensagem, o
Cardeal Cañizares pediu orações
para que “Deus nos conceda
chegar à feliz termo esta

iniciativa tão justa como
perseverante” e “para que se
realize conforme o querer de
Deus” e o “bem da Igreja”.
Já no ano de 2016 o Capítulo
dos Cavaleiros Jurados de São
Vicente Férrer de Valência
assinaram um documento em
união com altas autoridades
civis e eclesiásticas da cidade
de Vannes, França, onde o
santo faleceu, para pedir sua
declaração como doutor da
Igreja.
Caso o processo seja
aprovado, São Vicente Férrer
se tornará o quinto doutor da
Igreja de origem espanhola, ao
lado de Santo Isidoro de
Sevilha, São João da Cruz,
Santa Teresa de Ávila e São
João de Ávila. (EPC)
Conteúdo
publicado
emgaudiumpress.org, no
h t t p : / /
l i n k
www.gaudiumpress.org/
content/94430#ixzz5DJbq0VjK

5° PRINCÍPIO LIBERTADOR:
A CULPA
Cristina Melo

Chegou a hora da
reflexão sobre o sentimento de
culpa e as consequentes inércia
e insegurança na resolução de
conflitos. Precisamos assumir a
responsabilidade daquilo que
pode ser feito para enfrentar
uma situação difícil, saindo da
imobilidade. Ficar parado não
resolve. Buscar culpados para
tudo que acontece é desperdício
de tempo.
O sentimento de culpa torna
as pessoas indefesas e sem
ação. “A culpa mantém os pais
no desamparo”. Queimar as
bruxas, que nos assombram, e
causam problemas não os
resolvem.
Devemos sair da escravidão
provocada pela culpa, deixando
de ser reféns das escolhas dos
outros, dependentes do
dependente. Transformar a
energia negativa da culpa em

energia positiva para a ação
transformadora nos dará
confiança, pois esta ação irá
trazer resultados.
Sem culpa, reafirmaremos
nosso amor de modo novo.
Uma luz brilha no túnel da vida.
Conseguimos caminhar em
direção a ela entusiasmados.
Temos que refletir, ainda,
sobre os objetivos específicos
deste 5° princípio que são:
- Identificar a diferença entre
os conceitos de culpa e
responsabilidade
- Identificar responsabilidades
referentes aos diversos papéis
sociais
- Identificar situações de culpa
e os sentimentos dela
decorrentes
- Identificar ações de
resolução de conflitos, a partir
do conceito de responsabilidade

O EXEMPLO DE MARIA
Ana Carolina Lopes Souza

Logo ao iniciar a minha
caminhada na catequese, passei
a ouvir, com mais frequência,
que Maria foi a primeira
catequista e isso sempre me
fazia refletir como uma mulher
tão nova seria capaz de agir
com tanta responsabilidade, em
um
compromisso
tão
importante, além da missão
imensurável de ser mãe de
Jesus.
Quando reflitosobre esse
chamado de Maria, penso
também em mim e nos demais
catequistas que assumiram
essa missão tão grandiosa e
especial. Ela, pessoa simples e
fiel, serviua Deus, doando a
própria vida, para cuidar de seu
Filho, Jesus. Nós, catequistas,
temos a missão de levar adiante
o que foi iniciado por Maria:
evangelizar cada criança e
adolescente, levando-os a um
encontro verdadeiro com o
Senhor.
Seguir os passos de Maria é
estar disponível ao Pai, é ser

missionário e discípulo em
nossos ambientes do dia a dia,
principalmente em nossas
comunidades. É saber viver no
sofrimento do Calvário e na
alegria da Ressurreição. É
caminhar com fé, edificando
sempre a Igreja; ter sempre
esperança a cada conversão,
em cada criança e adolescente
que se torna praticante com os
ensinamentos adquiridos na
catequese.
É impossível não admirá-la e
não compreender que a
primeira catequista é um
exemplo para todos nós.
Exemplo para mim que, em
minha pequenez, ainda tenho
muito que aprender com Ela,
sobre o quanto o meu papel de
catequista faz a diferença no
crescimento das crianças e
adolescentes que acompanho.
Obrigada Maria, por se fazer
presente em minha vida e por
não me deixar desistir, diante de
tantos obstáculos!
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MARIA, A PRIMEIRA OUVINTE DE JESUS
Anuar Teodoro Alves

01- S. José Operário- At 14,1928; Sl 145; Jo 14,27-31a
02- At 15,1-6; Sl 122; Jo 15,1-8
03- 1 Cor 15,1-8; Sl 18; Jo 14,614
04- At 15,22-31; Sl 57; Jo 15,1217
05- At 16,1-10; Sl 100; Jo15,1821
06- 6º Dom. Páscoa- At 10,25-48;
Sl 97; 1Jo 4,7-10; Jo 15,9-17
07- At 16,11-15; Sl 149; Jo
15,26-16,4a
08- At 16,22-34; Sl 138; Jo 16,511
09- At 17,15.22-18,1; Sl 148; Jo
16,12-15
10- At 18,1-8; Sl 98; Jo 16,16-20
11- At 18,9-18; Sl 47; Jo 16,2023a
12- At 18,23-28; Sl 46; Jo 16,23b28
13- Ascensão do Senhor- At 1,111; Sl 47; Ef 1,17-23; Mc 16,1520
14- At 15,17.20-26; Sl 112; Jo
15,9-17
15- At 20,17-27; Sl 67; Jo 17,111a
16- At 20,28-38; Sl 68,29-36; Jo
17,11b-19
17- At 22,30.23,6-11; Sl 16; Jo
17,20-26
18- At 25,13-21; Sl 103; Jo 21,1519
19- At 28,16.20.30-31; Sl 10; Jo
21,20-25
20- Pentecostes- At 2,1-11; Sl
103; 1Cor 12,3-7.12-13; Jo 20,1923
21- Tg 3,13-18; Sl 19; Mc 9,1429
22- Tg 4,1-10; Sl 55; Mc 9,30-37
23- Tg 4,13-17; Sl 49; Mc 9,3840
24- Tg 5,1-6; Sl 48; Mc 9,41-50
25- Tg 5,9-12; Sl 102; Mc 10,112
26- Tg 5,13-20; Sl 140; Mc 10,1316
27- Santissima Trindade- Dt
4,32-34.39-40; Sl 32; Rm 8,1417; MT 28, 16-20
28- 1Pd 1,3-9; Sl 111; Mc 10,1727
29- 1Pd 1,10-16; Sl 98; Mc
10,28-31
30- 1Pd 1,18-25; Sl 147; Mc 10,3245
31- Corpo e Sangue de CristoEx 24,3-8; Sl 115; Hb 9,11-15;
Mc 14,12-16.22-26

“Minha mãe e meus irmãos são
aqueles que ouvem a Palavra de Deus,
e a põem em prática” (Lucas 8, 21).
Pensandonessas palavras de Jesus
podemos ver a grandeza de Maria,
Sua mãe e nossa mãe. Mesmo que
algumaspessoas compreendam de
forma errada, como se Jesus estivesse
desprezando ou não dando valor à
sua mãe; a Palavra, na verdade, nos
diz o contrário, Jesus exalta sua mãe
e todo aquele que, como ela,ouve a
Palavra de Deus e a põe em prática.
Maria foi a mãe que sentiu o coração
do seu Filho, aquela que ouviu Jesus
quando Ele começou a balbuciar as
primeiras palavras; aquela que
ensinou seu Filho a falar, aquela que
com Ele aprendeu a falar das coisas

de Deus. Maria viu o Filho crescer e se
tornar cada vez mais íntimo de Seu Pai;
e foi assim com Ele aprendendo a
dimensão mais profunda do Reino de
Deus.
Nossas famílias devem, hoje, se
voltar para esta mulher silenciosa,
humilde, agraciada, serva, plena da
Palavra de Deus. E como família pedir:
‘Maria, nos ajude! Ajude as nossas
famílias a serem como você, ouvintes
da Palavra de Deus, a abrir os nossos
ouvidosao mesmo Espírito que te tocou
e que te fez mãe de Deus e nossa, para
que assim possamos construir um
mundo novo, de justiça e de paz.
A grande lição que Maria dá as
nossas famílias, é ter ouvido a Palavra
de seu Filho Jesus e a colocado em

prática. Às vezes, nós até
escutamos a Palavra de Deus, a
achamos bonita, verdadeira, mas
precisamos fazer com que ela seja
o princípio para a nossas vidas.
‘Princípio’, vem de primeiro, é
aquilo que nos conduz a sermos
daquele ou deste jeito. Por isso,
todos nós devemos olhar para os
princípios que regem a nossa vida.
Nossas famílias estão se
deixando ser iluminadas e
conduzidas pela Palavra de Deus?
Peçamos que Maria, a primeira
ouvinte de Jesus, ajude nossas
famílias anão serem meras
ouvintes da Palavra, mas sejam,
de fato, famílias que ouvem e
colocam em prática a Palavra
ouvida e meditada. Salve Maria!

MENSAGEM DA CNBB AO POVO DE DEUS!
O que vimos e ouvimos nós vos
anunciamos, para que também vós
tenhais comunhão conosco. Ora, a
nossa comunhão é com o Pai e com o
seu Filho Jesus Cristo (1Jo 1,3)
Em comunhão com o Papa Francisco,
nós, Bispos membros da CNBB,
reunidos na 56ª Assembleia Geral, em
Aparecida – SP, agradecemos a Deus
pelos 65 anos da CNBB, dom de Deus
para a Igreja e para a sociedade
brasileira. Convidamos os membros de
nossas comunidades e todas as
pessoas de boa vontade a se
associarem à reflexão que fazemos
sobre nossa missão e assumirem
conosco o compromisso de percorrer
este caminho de comunhão e serviço.
Vivemos um tempo de politização e
polarizações que geram polêmicas
pelas redes sociais e atingem a CNBB.
Queremos promover o diálogo
respeitoso, que estimule e faça
crescer a nossa comunhão na fé, pois,
só permanecendo unidos em Cristo
podemos experimentar a alegria de
ser discípulos missionários.
A Igreja fundada por Cristo é
mistério de comunhão: “povo reunido
na unidade do Pai e do Filho e do
Espírito Santo” (São Cipriano). Como
Cristo amou a Igreja e se entregou
por ela (cf. Ef 5,25), assim devemos
amá-la e por ela nos doar. Por isso,
não é possível compreender a Igreja
simplesmente a partir de categorias
sociológicas, políticas e ideológicas,
pois ela é, na história, o povo de Deus,
o corpo de Cristo, e o templo do
Espírito Santo.
Nós, Bispos da Igreja Católica,
sucessores dos Apóstolos, estamos
unidos entre nós por uma fraternidade
sacramental e em comunhão com o
sucessor de Pedro; isso nos constitui
um colégio a serviço da Igreja (cf.
Christus Dominus, 3). O nosso afeto
colegial se concretiza também nas
Conferências Episcopais, expressão
da catolicidade e unidade da Igreja.
O Concílio Vaticano II, na Lumen

Gentium, 23, atribui o surgimento das
Conferências à Divina Providência e, no
decreto Christus Dominus, 37,
determina que sejam estabelecidas em
todos os países em que está presente
a Igreja.
Em sua missão evangelizadora, a
CNBB vem servindo à sociedade
brasileira, pautando sua atuação pelo
Evangelho
e
pelo
Magistério,
particularmente pela Doutrina Social da
Igreja. “A fé age pela caridade” (Gl
5,6); por isso, a Igreja, a partir de
Jesus Cristo, que revela o mistério do
homem, promove o humanismo integral
e solidário em defesa da vida, desde a
concepção até o fim natural.
Igualmente, a opção preferencial pelos
pobres é uma marca distintiva da
história desta Conferência. O Papa
Bento XVI afirmou que “a opção
preferencial pelos pobres está implícita
na fé cristológica naquele Deus que se
fez pobre por nós, para enriquecer-nos
com a sua pobreza”. É a partir de Jesus
Cristo que a Igreja se dedica aos
pobres e marginalizados, pois neles ela
toca a própria carne sofredora de
Cristo, como exorta o Papa Francisco.
A CNBB não se identifica com
nenhuma ideologia ou partido político.
As ideologias levam a dois erros
nocivos: por um lado, transformar o
cristianismo numa espécie de ONG,
sem levar em conta a graça e a união
interior com Cristo; por outro, viver
entregue ao intimismo, suspeitando do
compromisso social dos outros e
considerando-o superficial e mundano
(cf. Gaudete et Exsultate, n. 100-101).
Ao
assumir
posicionamentos
pastorais em questões sociais,
econômicas e políticas, a CNBB o faz
por exigência do Evangelho. A Igreja
reivindica sempre a liberdade, a que
tem direito, para pronunciar o seu juízo
moral acerca das realidades sociais,
sempre que os direitos fundamentais
da pessoa, o bem comum ou a
salvação humana o exigirem (cf.
Gaudium et Spes, 76). Isso nos

compromete profeticamente. Não
podemos nos calar quando a vida
é
ameaçada,
os
direitos
desrespeitados,
a
justiça
corrompida
e
a
violência
instaurada. Se, por este motivo,
formos
perseguidos,
nos
configuraremos a Jesus Cristo,
vivendo a bem-aventurança da
perseguição (Mt 5,11).
A Conferência Episcopal, como
instituição colegiada, não pode ser
responsabilizada por palavras ou
ações isoladas que não estejam
em sintonia com a fé da Igreja, sua
liturgia e doutrina social, mesmo
quando
realizadas
por
eclesiásticos.
Neste Ano Nacional do Laicato,
conclamamos todos os fiéis a
viverem a integralidade da fé, na
comunhão eclesial, construindo
uma sociedade impregnada dos
valores do Reino de Deus. Para
isso, a liberdade de expressão e o
diálogo
responsável
são
indispensáveis. Devem, porém, ser
pautados pela verdade, fortaleza,
prudência, reverência e amor “para
com aqueles que, em razão do seu
cargo, representam a pessoa de
Cristo” (LG 37). “Para discernir a
verdade, é preciso examinar aquilo
que favorece a comunhão e
promove o bem e aquilo que, ao
invés, tende a isolar, dividir e
contrapor” (Papa Francisco,
Mensagem para o 52º dia Mundial
das Comunicações de 2018).
Deste Santuário de Nossa
Senhora Aparecida, invocamos, por
sua
materna
intercessão,
abundantes bênçãos divinas sobre
todos.
Aparecida-SP, 19 de abril de
2018.
Cardeal Sergio da Rocha
Presidente da CNBB
Dom Murilo Sebastião Ramos
Krieger, SCJ
Vice-Presidente da CNBB
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Encontro de
preparação para
Pais e Padrinhos
Dias 09 e 10
Santa Luzia
Quarta e Quinta
às 19:00hs
Atenção:
As inscrições para o
Encontro deverão ser
feitas antecipadamente
na Secretaria Paroquial,
com documento de
identificação.

Dias 26 e 27 de
Maio de 2018.
Sábado às 19h
Domingo às 07h
Salão Paroquial
São Vicente
Férrer

Junho dede 2018
2015
Maio

Ruy Martins

MAGNIFICAT - O CANTO DE MARIA

Todos
nós
conhecemos
o
Magnificat, a oração
belíssima que Maria rezou após ser
saudada por Isabel quando chegou
à sua casa para ajudá-la em sua
gravidez. Trata-se de uma prece
bíblica através da qual Maria,
sendo uma mulher simples, mas
conhecedora da sua religião
judaica, expressou o seu louvor,
mas também o clamor do seu povo.
Na primeira parte do seu canto,
Maria começa louvando a Deus,
seu Senhor e Salvador porque Ele
olhou para sua humildade. Jesus
poderia ter escolhido nascer em
qualquer lugar, de qualquer mulher,
mas escolheu uma mulher pobre,
simples e humilde. Maria
representa todos os pobres, os
excluídos e os frágeis. Maria sabia
disso e por isso mesmo profetizou
que Deus faria dela um modelo de
santidade e de discípula de seu

Filho Jesus: “De hoje em diante, me
chamarão bem-aventurada”. Na
segunda parte do seu canto, Maria
nos fala de um Deus misericordioso,
justo, que se põe ao lado daqueles
que mais precisam de sua ajuda, que
nunca esquece suas promessas e
socorre os famintos e os humildes.
Deus não só quer nos ensinar o valor
da humildade e da simplicidade, mas
quer nos indicar também que está
ao lado daqueles que sofrem, dos
pequeninos da nossa sociedade.
Como nos ensina Pe. Joãozinho, o
Magnificat deve ser um exemplo para
nossa oração pessoal. Começa no
singular, em primeira pessoa, e aos
poucos caminha para o plural e para
o coletivo. Muitas vezes nós somos
tentados a vivermos uma vida de
oração individualista que pensa
apenas no “eu”. Mas, nossa oração
deve equilibrar o singular e o plural,
o individual e o coletivo. Outra
questão importante é que Maria,

MARIA PRESENTE EM CADA
MULHER, EM CADA MÃE

Dalvinha

Falar de Maria
deixa o meu coração em
festa, porque desde
muito cedo ela está
presente em minha vida.
As novenas na roça, a
oração do terço em
família,
tão
bem
conduzida por minha mãe,
e a alegria de coroar a
Imagem da Virgem, na
capelinha, no alto da
colina, enchia as tardes
de domingo do mês de
maio, de encanto ...
Lembro-me como se fosse
hoje: a simplicidade do
altar, a música, a fé, a
esperança...MARIA!
Falar da Mãe é perceber
em cada mulher, um traço sublime
do amor de DEUS, que, ao gerar
Maria, gerou no ventre da
Humanidade um sonho real de
vida!Com Maria aprendemos muito!
Aprendemos como mulher, a força
sem perder a delicadeza, a coragem
sem perder a ternura; aprendemos
a coerência, especialmente, pela
fidelidade ao plano de Deus.Como
Mãe do Senhor, ela soube guardar,
silenciar no seu coração todos os
acontecimentos; ela soube cuidar,
amar e zelar pelo Filho, numa
entrega total, colocando-se

sempre no tempo e
na dependência de
Deus.Maria nos
ensinou também a
humildade, a fé,
apureza
e
agenerosidade de
se
colocar
inteiramente a
serviço da Igreja:
“Ela, mãe de
esperança, no meio
d a q u e l a
comunidade de
discípulos
tão
frágeis: um negou,
muitos fugiram,
todos sentiram
medo. Mas ela
simplesmente estava ali, do modo
mais normal, como se fosse algo
totalmente natural: na primeira
Igreja envolvida pela luz da
Ressurreição, mas também pelos
tremores dos primeiros passos que
devia dar no mundo”, disse o Papa
Francisco.E nosso Papa nos
aconselha: “Maria, a Mãe que Jesus
ofereceu a todos nós, possa sempre
amparar os nossos passos e dizer
ao nosso coração: ‘Levanta-te! Olha
em frente, olha para o horizonte’,
porque ela é Mãe de esperança”.
Ela é Mãe presente! Mãe, agora e
sempre! Amém!

primeiro louva a Deus, mas depois se
lembra do lamento e do sofrimento e
da humilhação do seu povo. E aqui,
também, precisamos aprender com
ela a ter um olhar para o céu,
agradecendo e louvando a Deus
todos os dias. Mas também devemos
ter um olhar para a terra, para as
nossas realidades, para os problemas
que nos cercam e rezar a Deus pelos
nossos irmãos, sobretudo por aqueles
que sofrem e que mais precisam.
O Evangelho de Lucas nos diz que
após a oração do Magnificat, Maria
ficou com Isabel por mais três meses
e depois retornou para sua casa.
Peçamos a Maria que ela, também,
permaneça conosco e nos ensine a
rezar como ela rezou e cuide de nós
como cuidou de Isabel. Lembrando
sempre de que ela, em sua
humildade, se fez servidora de Deus
e por isso encontrou graça diante
Dele.
Nossa Senhora, mãe e mestra
da oração, rogai por nós! Amém!
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PROGRAMAÇÃO
DAS MISSAS DE
NOSSA SENHORA
DE FÁTIMA
DIA 13 DE MAIO
(DOMINGO)
MISSAS:
10:30H - COM.
SERRINHA
14:00H - COM.
TEODOROS

FESTA DE SÃO VICENTE
Padre Marcelo Alves dos Reis, scj.
Este ano, escolhido como Ano do
Laicato para refletir sobre a
importância do trabalho dos leigos,
ficou registrada na festa de S.
Vicente Férrer, a sua importância
no serviço à Igreja. São os jovens
e adultos, os homens e mulheres
exercendo sua missão de cristãos
leigos.
A tradicional festado padroeiro de
nossa cidade e também de nossa
paróquia tem sido, ao longo dos
anos, uma grande demonstração
de comprometimento e de fé.
Durante a semana, os festeiros
receberam a imagem de nosso
santo em suas casas, e lá
organizaram momentos de oração,
reza do terço com amigos,
familiares e a comunidade em geral.
Na sexta e no sábado, tivemos
celebrações eucarísticas, com as
equipes de celebração e Ministérios
de Música empenhados em fazer
um momento litúrgico digno da
festa de S. Vicente.Tudo muito bem
organizado.
O que sempre encanta é a
disponibilidade dos paroquianos de
se reunirem para ajudar e organizar
os festejos: canjica, macarrão na
chapa,
galinhada,
churrasquinhos... e parece que
Deus envia seus anjos para o toque
final, pois tudo é feito em grande

quantidade e fica delicioso!!!
E os leilões? Os envelopes
com doações? E como não
lembrar do apoio do comércio,
das firmas, dos doadores
anônimos que generosos,
colaboraram financeiramente
com a festa ...
O cansaço estava camuflado
no rosto feliz dos festeiros e
seus familiares, das equipes que
percorriam
o
Vicentão.
Animados,
gentilmente
acolhiam a comunidade!
A primeira festa ficou por
conta de Sam Deguejo e
Juliana;na semana seguinte, por
Tunico Borges, Maura e filhos;
em seguida Rony, Glorilza e
filhos; a quarta festeira foi Lezir,
auxiliada por Adriana,Décio e
família. Finalizando José Dehon
e Angelita.
Todos muito empenhados
para que as festas fossem
brilhantes. Aos festeiros e seus
familiares, a certeza de que
d e s e m p e n h a r a m
maravilhosamente a missão que
lhes foi confiada. Um sucesso.
Verdadeiros
campeões.
Parabéns!
A todas as equipes envolvidas,
nossa gratidão!
Deus lhes pague!
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ADILSON DE OLIVEIRA
AFONSO DE SOUZA
AFRANIO SALATIEL DE PAULA
AIRTON ALVES
ALESSANDRA ALVES VIEIRA
ALESSANDRO DOS SANTOS DE
OLIVEIRA
ALESSANDRO RESENDE PIERONI
ALEXANDRE DIEGO MENDONCA
ANA ELISA PEREIRA VAZ
ANA KELLY FONSECA
ANA ROSA DE ALMEIDA
ANGELA MARIA VILANO
ANGELINA VILANO FERREIRA
ANILSON RODRIGUES DA SILVA
ANTONIO DINIZ DIAS SOBRINHO
ANTONIO DONIZETE DA SILVA
ANTONIO GIANASI
ANTONIO NASCIMENTO
APARECIDA NASCIMENTO SILVA
APARECIDA ROSA OLIVEIRA
APARECIDA ROSA TRISTAO SILVA
ARI FRANCISCO DE ALMEIDA
ARILAINE DA SILVA RODRIGUES
ARLENIO GARCIA NOGUEIRA
ARMANDO SYDNEI DE MENESES
ARNALDO CRUZ
BARBARA MARIA DA SILVA
BERNARDO NOGUEIRA PIERONI
BRUNO DE PAULA NASCIMENTO
CARLA TEREZA LIMA GUIMARAES
FARNESE
CARLOS ALBERTO RAMOS
CARLOS GERALDO DE SOUZA
CARLOS ROBERTO DE MELO
CARLOS ROBERTO DE OLIVEIRA
CARMEM ALVES SILVA
CARMEM EFIGENIA DE OLIVEIRA
CELESTE BITTENCOURT REIS
CELESTE VIDIGAL DE CARVALHO
CELI REGINA DE ARAUJO LOPES
CELIO FRANCISCO DE ASSIS
CLAUDIA MARIA RIBEIRO
CLAUDIA SANTOS SOARES SILVA
CLENI DO CARMO SILVA
CLEONIR JOSE DE MOURA
CLERIO JOSE DE MENDONCA
CONCEICAO APARECIDA ALVES
DAMARES MARIA COUTO SA
DANIEL PINHEIRO
DANIELA APARECIDA NUNES
DAVID LOPES DA CUNHA
DAVID PEREIRA VAZ
DEIDE APARECIDA SILVA

DIZIMISTAS

DILCELIO FRANCISCO DE ASSIS
DONEZIO JOSE DA SILVA
DOUGLAS FABIANO DA SILVEIRA
DULCE FERNANDES
DULCIMAR ANDREIA SILVA
EDIMAR DOS REIS DE OLIVEIRA
EDUARDO DE JESUS DE FARIA
EDUARDO FELIX DE OLIVEIRA
EDVALDO VITAL DOS SANTOS
ELIANA DE OLIVEIRA DA SILVA
ELISANIA FRANCISCA OLIVEIRA
DUARTE
ELIZABETH MARIA DE SOUZA
ELIZABETH REZENDE RODARTE
FERREIRA
ELZA ROSA LEAL
ENILSON FRANCINO DE OLIVEIRA
ESMERALDA MARIA DA SILVA
FABIANA AMELIA DO PRADO
SILVEIRA
FABIANE FONSECA CAMPOS
FABIANO MOURA FERNANDES
FERNANDO JOSE DA SILVA
FLAVIO ALEXANDRE PEREIRA DINIZ
FRANCISCO FERREIRA DA SILVA
GABRIEL PEREIRA FILHO
GASPARINA RIBEIRO
GENI BELO PARREIRA
GENY FERNANDES RODRIGUES
GERALDO ALEXANDRE CASTRO
FONSECA
GERALDO CESAR NUNES
GERALDO DONIZETE ELIAS
GERALDO MAGELA DA SILVA
GERALDO
R.SOBRINHO
E
BERNARDINA M.
GILBERTO LOPES DA SILVA
GRAZIELY CRISTINE NASCIMENTO
GUSTAVO MONTSSERRAT
HADAILTON GERALDO SILVA
HELANE ARANTES RODRIGUES
MARCAL
HELENA CAMILA FONSECA SOUZA
HELENA MARIA DA SILVA
HELIA GONCALVES HOSTALACIO
HUMBERTO JOSE DOS SANTOS
INES MARIA PIERONI VECCI
INIS MARIA PIERONI VECCI
ISABEL DE FATIMA SILVA
ISABEL MARIA DE ALMEIDA
ISMAEL JOSE ALVES PACHECO
IVO BRITO BORGES
IZAURA DA SILVA MELO
JANINE APARECIDA DA SILVA

ANIVERSARIANTES DE

JANIR DE MOURA
JAQUELINE APARECIDA NUNES
JAQUELINE MARIA BISPO
JESIANE DE OLIVEIRA
JESUS MENDES
JOAO FRANCISCO RAMOS
JOAO GERALDO NASCIMENTO
JOAO HIGINO DE CARVALHO
JOAO JOSE DE FARIA
JOCELI FRANCISCO CASSULLE
JOSE ALVES PEREIRA FILHO
JOSE ANTONIO DA SILVA
JOSE AUGUSTO RICARDO
JOSE DE ARIMATEIA RAMOS
JOSE FURTADO DE MIRANDA
FILHO
JOSE JOAQUIM PEREIRA
JOSE MARIA DA CUNHA
JOSE MARIA REY CANUTO
JOSE MIZAEL DE MENDONCA
JOSE NASCIMENTO DOS ANJOS
JOSE ORLANDO PINHEIRO
JOSE PINHEIRO
JOSE SEBASTIAO DE OLIVEIRA
JOSEMAR DOS REIS DE
OLIVEIRA
JULIANA MARIA DA SILVA
JUSSARA SILVA VALADAO
KASSIO ANDRADE COSTA
KATIA ALMEIDA FERNANDES
KATIA SIRLENE FERREIRA
KLEYTON EDVAR SOUTO
LAILA
SILVAMARINHO
OLIVEIRA
LAURENTINAALVES CORDEIRO
LAURIZE GOULART
LAVINIA VIEIRA CUNHA
LEANDRO GERALDO DE MELO
LEVILA CANDIDA CHAGAS
LINO ANTONIO GOMES
LIVIA PAULA DE FARIA
LORENA DUARTE VAZ
LOURDES CARVALHO FARIA
LUCAS LIMA DAVI
LUIS EDUARDO DE ASSIS
MOURA
LUIZ ALBERTO BRAGA RODARTE
LUIZ OTAVIO DINIZ
MANOEL ALVES CUNHA
MARCIA CORREA GARCIA DE
OLIVEIRA
MARCIA ELIZABETE LEAL
MARCO TULIO SILVAVELOSO
MARCONI DA COSTA SILVA

MAIO

MARCUS VINICIUS PASSOS DA
SILVA G.
MARDEYHIGINO PEREIRA
MARGARIDA RODRIGUES COSTA
MARIA ALICE MESQUITA
MARIA AMELIA DE MELO
MARIA AMELIA MENDONCA
MARIA APARECIDA D. SILVA
MARIA APARECIDA DA MOTA
MARIA APARECIDA DE CASTRO
MARIA APARECIDA DE CASTRO
MARIA APARECIDA DO COUTO
MARIA APARECIDA FERREIRA
LOURENCO
MARIA APARECIDA FONSECA DA
SILVA
MARIA APARECIDA LEANDRO
MARIA APARECIDA MORAES DA
SILVA
MARIA APARECIDA RANGEL
CANDIDA
MARIA APARECIDA SILVA
MARIA APARECIDA SIMOES
MARIA CLEMENTINA DE JESUS
MARIA DA CONCEICAO CASTRO
MARIA DA CONCEICAO FRADE
MARIA DA CONCEICAO SILVA - DOCA
MARIA DA GLORIA RODRIGUES
MARIA DAS GRACAS CARVALHO
MARIA DAS GRACAS GUIMARAES
MARIA DAS GRACAS SILVA
MARIA DE FATIMA SILVA
MARIA DE FATIMA SILVA VILANO
MARIA DE LOURDES COUTO CORREA
MARIA DE LOURDES DE ARAUJO
FERREIRA
MARIA DE LOURDES SOUZA
MARIA DE PAULA FERNANDES
MARIA DE SOUZA CARRILHO
MARIA DIZONINA SILVA DE
AZEVEDO
MARIA DO CARMO DA SILVA
MARIA DO CARMO MOREIRA
MARIA DO CARMO PEREIRA COSTA
MARIA DO ROSARIO VIANA
TEIXEIRA
MARIA FATIMA DE MENEZES
MARIA FRANCISCA
MARIA FRANCISCA RODRIGUES
MARIA GORETE ARANTES
MARIA GORETTI COSTA ALVARENGA
MARIA HELENA TEIXEIRA PARREIRA
MARIA LUZIA DA SILVA
MARIA MERCES DA SILVA

MARIA NIVEA DA COSTA
MARIA ONYR DE SOUZA E SILVA
MARIA SOCORRO SOUSA DE
OLIVEIRA
MARIA SUELBA LIMA CUNHA
MARIA SUELI ROSA VALADAO
MARLENE COSTA SIMOES
MARLENE DE OLIVEIRA MAGELA
MARLI CONCEICAO DE SOUZA
MAURENI VIANA SILVA
MAURICIO DE PAULA FONSECA
MAYSA JOSIANE PIRES LAUDARES
MEG NAIR DE SOUZA SILVA
MOISES PAULO DE SOUZA LEAO
MORGANA LUIZA DE SOUZA
FRADE
NANCI BRANDAO
NAZARE APARECIDA DE SOUZA
NEIDA MARIA SILVA
NEIDE APARECIDA MALAQUIAS
ATANAZIO
NEURIVALDO MONTSERRAT
NEUSA MARIA SILVA E DIVINO
NEUSA MONTSSERRAT MACEDO
NEWTON FERNANDES E FILHOS
NILZA DOS SANTOS FONSECA
NIRLEI ATANASIA DOS SANTOS
NORMA DE CARVALHO ROCHA
OCILENE APARECIDA ALVES
OLANDINAMARIA DE MELO
OLEMAR JOSE DA SILVA
OLIVIA ALVES VAZ
ONILDA DAMACENO
PATRICIA FATIMA DE MELO
PATRICIA
NASCIMENTO
BAMBIRRA
PATRICIA REIS DE OLIVEIRA
GONCALVES
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA
SANTOS
PAULO MARIA ALEXANDRE
PAULO SILVA
PEDRO HENRIQUE DA COSTA
RAUL JOSE SILVA
REGIANE CARLA ARANTES
REGINA VERA DE CASTRO
GAMBOGGI
REJANE APARECIDA MELO
RENATA CECILIA SILVA
RENATA FERREIRA COSTA
ROMILDA SOARES MAIA
ROSA APARECIDA PIEDADE SILVA
ROSANA PATRICIA RODRIGUES
LOPES

PROGRAMAÇÃO DA VISITA DA IMAGEM DE SÃO RAFAEL
05 À 12 DE MAIO
Dia 03/05 (Quinta-feira) –1º dia –
Tema: Quem é o Arcanjo São Rafael.
Preparação para Acolhida da Imagem
de São Rafael
19:00h – Santa Missa na Matriz
Dia 04/05 (Sexta-feira) –2º dia –
Tema: Deus responde a Oração.
Preparação para Acolhida da Imagem
de São Rafael
19:00h – Santa Missa no Vicentão
Dia 05/05 (Sábado) – 3º dia– Tema:
São Rafael, o Arcanjo da Providência
Divina.
Acolhida da Imagem de São Rafael Missa no Vicentão às 19:00h, junto
com a festividades de São Vicente
Férrer – Missa presidida por Dom
Aristeu
Dia 06/05 (Domingo)– 4º dia –
Tema: São Rafael, Protetor do Justo
Misericordioso.
06:30h - Matriz –Terço
07:00h- Santa Missa na Igreja Matriz
10:00h- Santa Missa Comunidade
Serrinha, com a presença da
Comunidade de Raiz. Após a Santa
Missa a Capela permanecerá aberta
para Orações e Terços
19:30h- Santa Missa na Igreja Matriz
Dia 07/05(Segunda-feira)–5º dia –
Tema: São Rafael, o Arcanjo
Protetor dos Noivos e das Famílias.
07:00h- Santa Missa na Igreja Matriz
Após a Imagem permanecerá na
Igreja para Orações e terços nos

seguintes horários:
12:00h com transmissão pela Radio
Cor, 15:00h e às 18:00h. Após o
terço, saída com a Imagem para a
Comunidade Santa Luzia.
19:30h–Santa Missa naComunidade
Santa Luzia, com a presença da
Comunidade Nossa Senhora do
Silêncio, com a benção dos Enfermos.
Dia 08/05 (Terça-feira) –6º dia –
Tema: São Rafael, o Arcanjo da
nossa plena realização humana.
Durante todo o dia a Imagem
permanecerá na Igreja de Santa
Luzia para Orações e Terços nos
seguintes horários: 07:00h, 09:00h,
12:00h
15:00h – Momento de Oração – RCC
18:00h - Terço, após saída da
Imagem para a Comunidade do
Rosário
19:30h– Santa Missa naComunidade
Rosário, com a presença da
Comunidade Santo Expedito
Dia 09/05 (Quarta-feira) –7º dia
- Tema: São Rafael, o Arcanjo da
Cura da Cegueira Humana.
Durante todo o dia a Imagem
permanecerá na Igreja do Rosário
para Orações e Terços nos seguintes
horários: 12:00h e 18:00h.Após o
terço, saída da Imagem para a
Comunidade São Sebastião (Fazenda
Velha)
19:30h – Santa Missa na Comunidade
São Sebastião (Fazenda Velha), com
a
presença
das

ComunidadesTeodoros e Baiões
Dia 10/05 (Quinta-feira)– 8º dia Tema: São Rafael se dá a conhecer.
07:00h – Santa Missa no Colégio Santa
Teresinha com a Presença da Imagem
de São Rafael, onde permanece para
Orações e Terços.
16:00h – Santa Missa no Asilo com a
Presença da Imagem de São Rafael,
com a benção dos Enfermos.
18:30h – Terço na Comunidade
Imaculada Conceição
19:30h –Santa Missa Comunidade
Imaculada, com a presença da
Comunidade Santo Antônio
Dia 11/05 (Sexta-feira) –9º dia –
Tema: São Rafael e o Constante
Louvor a Deus.
Durante todo o dia a Imagem
permanecerá
na
Igreja
ImaculadaConceição para Orações e
Terços nos seguintes horários: 08:00h
e 15:00h.
17:00h- Saída da Imagem para a
MatrizSão Vicente Férrer
17:30h- Reza do Terço na Igreja Matriz
19:00h –Santa Missa Igreja Matrizcom
a presençade todas as Comunidades,
encerrando a peregrinação de São
Rafael Arcanjo, em nossa Paróquia
Dia 12 de maio (Sábado)–07:00h –
Missa na Matriz, após carreata com a
Imagem de São Rafael para a Paróquia
São Geraldo.

ROSANGELA MARIA DE CASTRO
ROSANGELA PATRICIO ARANTES
ROSELI APARECIDA ALEXANDRE
ROSELI APARECIDA VELOSO LIMA
ROSEMEIRE MARIA DOS SANTOS
ROSENY FAUSTINO NOGUEIRA
RUBENS PAIVA CARDOSO
RUTH GOMES CABRAL
SANDRA MARA LASMAR
SANDRA ORICIO
SAULO RODRIGUES CASTRO
SEBASTIAO DE SOUZA
SEBASTIAO GOMES DE ALMEIDA
SEBASTIAO HERCULANO ROSA
SEBASTIAO JOSE RIBEIRO DA SILVA
SELMO REIS DE CASTRO
SERGIO ALEXANDRE DE FARIA
SERGIO CUNHA
SERGIO DE SOUZA SILVA
SILVIA REGINA LARA AMARAL
SILVIO FRANCISCO DE MENEZES
SIMONE APARECIDA NASCIMENTO
SILVA
SIRLEI PEREIRA
SOLANGE RANGEL RODRIGUES
SONIA A PACHECO SILVA
SONIA APARECIDA DE SOUZA
SONIA MARIA DO PRADO ANDRADE
SORAIA CARDOSO PINHEIRO
TAMARA NASCIMENTO
TAMIRES CRISTINA SOARES
TERESINHA EDNA OLIVEIRA COUTO
TEREZINHA ROCHA DO COUTO
THAIS SILVA ARAUJO
THAIS VELOSO ARANTES MARTINS
THIAGO GONÇALVES DANTAS
TIAGO ARAUJO
UMBELINA SOUZA DE PAULA
VALDILENE TEREZINHA NUNES
VALMIR ALVES ROSA
VANDER LEMOS TAVARES
VERA LUCIA FARIA SILVA
VILMA DAS GRACAS ROSA
VILMA EUSTAQUIA ROSA
VITORIA ALVES RIBEIRO
VITORIA APARECIDA GONCALVES
VITORIA MARIA CHAGAS LIMA
WALISSON LIEBER CARVALHO
WALTER ADRIANO ALVIM DE FREITAS
WELLINGTON LUIS COSTA FARIA
WELTON TEODORO DE MELO
WILLIAM DE FREITAS CARVALHO
ZENAIDE OLIVEIRA SANTOS
ZILDA NOGUEIRA

PROGRAMAÇÃO DE
CORPUS CHRISTI
31 DE MAIO

08:30h – Celebração da Santa Missa
no Ginásio Vicentão e logo em
seguida, Procissão.
Itinerário da procissão:
- Saída do Vicentão pela Praça Aguilar
Lima, Rua Monsenhor João Ivo, Rua
Silviano Brandão, Praça São Vicente
Férrer, Praça Olegário Maciel, Praça
José Barbosa Junior, Praça Olegário
Maciel, Praça São Vicente Férrer,
Igreja Matriz.
Assim,
o
itinerário
será
predominantemente no entorno da
Praça da Matriz e do Colégio Santa
Terezinha, cujo acesso ao Adro da
Igreja poderá ser via passarela da
Praça da Matriz.
Pontos de Benção:
1. Casa da Dona Agda, Rua
Monsenhor João Ivo.
2. Capela do Colégio Santa
Terezinha.
3. Adro da Matriz.
Demais Missas:
Matriz – 19:00h
Comunidade São Sebastião (Fazenda
Velha) – 19:00h
Comunidade Santa Luzia – 18:00h –
Adoração / 19:00h - Santa Missa

ACONTECEU - SEMANA SANTA DE 2018

