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 Palavra Amiga 

 
Acabaram-se as férias ! A bem da verdade, devemos 
convir em que a Igreja não tira férias, graças a Deus. 
As “atividades normais” permanecem inalteradas: 
secretaria, sacramentos, missas, devoções etc.  
Algumas “pastorais” sim, tiveram seu período de 
recesso que terminou, e agora retornam 
rejuvenescidas: as pastorais sociais, catequéticas, 
musicais,etc.  
O ano passado teve seu “carimbo” com a JMJ e a 
visita do Papa ao Brasil. Este ano, vamos ter o 
campeonato de futebol e as eleições... E no campo 
religioso? Que lhes parece? Deixar como está para 
ver como é que fica? ... A pastoral com mais 
membros que temos, é a da saúde, pois graças a 
Deus, não temos “doentes” para tantos “ministros”... 
Em que atividade paroquial gostariam eles de 
estender seu trabalho? Parece-me um tema 
interessante para a próxima “ assembléia paroquial” 
do dia 22, além da apresentação dos programas de 
cada pastoral para até Cristo Rei. 
                                                                          PV                                                                                                                        
                                                                                                                                             
 Ação Comunitária e participativa                                                                  

 
A fé é para o homem, o que o oxigênio é para o ser 
vivo, penso eu. Não falo aqui, especificamente de fé 
religiosa. Se não acreditássemos naquilo que vemos 
ou ouvimos, naquilo que estudamos ou presenciamos, 
que motivação teríamos para viver? Sabiamente o 
Vaticano estabeleceu o Ano da Fé, certamente, para 
que acordássemos e puséssemos todo nosso potencial 
a serviço da Igreja. Não diz o velho refrão: “ a união 
faz a força”? Vamos pois, oferecer um pouquinho de 
nós para que se concretize essa união universal tão 
necessária aos dias de hoje. 
                                                                            Anice 
 

   Ação Missionária 
A Campanha da Fraternidade 2014 tem por lema “é 
para  liberdade que Cristo nos libertou” e tema 
“Fraternidade e tráfico humano” 
 
Esta campanha vem atender o clamor do povo que 
clama a Deus pelo direito de continuar vivo. 
A 08/02/14 estivemos  na Arquidiocese de Ribeirão 
Preto explanando o tema da campanha da 
fraternidade para os coordenadores da mesma.   

 O encontro contou com a presença do Sr. Arcebispo 
Dom Moacir Silva, que fez a abertura  com a oração 
da manhã e uma reflexão sobre o tema.. O encontro 
foi coordenado pelo Pe. André, tendo a participação 
de aproximadamente de 200 pessoas. O tema tráfico 
humano foi amplamente discutido, com 
apresentações temáticas: prostituição, trabalho 
escravo e tráfico de órgãos humanos. No período da 
manhã falou o Sr. Arcebispo. A  introdução foi feita 
pelo Pe.  André. Houve  uma apresentação de 20 
minutos e projeção de um víeo de mais 20 minutos 
por Maria Elilda. Em seguida, a palestra do senhor 
Valter. E já no fim da manhã a palestra do irmão 
Francisco. Terminado o almoço, todos se dirigiram 
ao auditório. A jovem jornalista Camila falou sobre 
os Jovens e foi muito impactante. 
Das 15 até o encerramento às 17h00, Elilda falou 
para um auditório cheio de jovens que pareciam não 
se cansar, e apesar do calor que era intenso, todos 
permaneceram firmes até o fim. 
Pe. André fez o encerramento com uma oração 
convidando a todos a impor as mãos sobre Elilda e 
rezar por ela. A oração foi bonita e emocionante. 
Elilda ficou emocionada como o carinho da 
assembléia. E também com o exemplo dado pela 
Arquidiocese de Ribeirão Preto no empenho e 
compromisso com a Campanha da Fraternidade. O 
que deve servir de exemplo não só para nós do 
Estado de São Paulo, mas para todo o País. 
A nossa esperança na campanha da fraternidade de 
2014 é que todos os que têm a responsabilidade em 
defender a vida onde quer que ela esteja ameaçada, se 
juntem nesta campanha em defesa da vida e da 
dignidade da pessoa humana. O projeto é de Jesus 
Cristo. O povo de Deus quer viver!  
                                               Maria Elilda dos Santos 
 

 Agenda 

15/02 (sáb): Missa às 17:30h.  

16/02 (dom): Missa dos dizimistas e Aniversariantes do 

mês às 10:00h.  Missa do Grupo de Nª. Sra. de 

Shoenstatt  Domingo do dízimo – a equipe fará a coleta 

antes e após as missas:10:00h e 17:30h. 

22/02 (sáb):  Missa às 17:30h  
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23/02 (dom): Missa às 10:00h . Após a Missa, 

Assembléia Paroquial para entrega dos planejamentos de 

cada pastoral para 2014. Almoço festivo. Missa às 17:30h 

01/03(Sáb) Exercitações de carnaval das 8:30h às 18:30h 

02/03 (Dom) Missa da Irmandade às 10:00. Exercitações 

das 08:30 às 18:30h 

03/03 (Seg) Exercitações das 08:30h às 18:30h. 

04/03 (Ter) Exercitações das 08:30h às 18:30h. 

05/03 (Quar)  Quarta-feira de Cinzas. Início da 

Quaresma. Missas às 12:00h e 17:30h com imposição de 

cinzas. Início da campanha da Fraternidade. 

07/03 (Sex): Via Sacra às 16:00h. Missa às 17:30h 

08/03 (Sáb) Missa às 17:30h. Dia Internacional da 

Mulher. Preparação para o Sacramento do Batismo das 

15:00h às 18:30h. 

09/03 (Dom): 1º domingo da Quaresma   Missa do 

Grupo Jovem às 10:00h.  61 anos de Sacerdócio do Pe. 

Vitor. Missa às 17:30h. Reunião do Conselho Pastoral 

Paroquial (CPP) para a Campanha da Fraternidade, e 

Ministros da Comunhão às 11:00h  Missa às 17:30h. 

10/03 (Seg): Início  Aulas de Alfab.  Adultos das 19:00h 

às 21:30h. 

14/03 (Sex): Via Sacra às 16:00h. Missa às 17:30h 

15/03 (Sab) : Reunião do Grupo Perseverança das 

10:00h às 11:30h  Catequese das 15:30h às 17:00h  

Missa da Catequese às 17:30h. 

16/03 (Dom):  2º domingo da Quaresma. Missas às 

10:00 e 17:30h 

GRUPO DE ORAÇÃO - Sextas das 19:00h às 21:30h. 

YOGA - Aulas às terças das 10:00h às 11:30h. no salão. 

                                       

                                   Ação Litúrgica 
21/02 – São Pedro Damião. Rpn 

22/02 – Cátedra de São Pedro. No símbolo da Cátedra, 

esta festa salienta a missão de mestre e pastor conferida a 

Pedro e a seus sucessores.  

24-02- São Sérgio. Rpn 

27/02 – São Leadro. Rpn  

 

04/03 – São Casemiro. Rpn 

O5-03 – Cinzas – Jejum e abstinência de carne, iniciando 

nossa caminhada quaresmal rumo à Páscoa. Procuremos 

trilhar o caminho da conversão proposto pelo evangelho. 

Vamos vivenciar a campanha da fraternidade cujo tema é 

“Fraternidade e tráfico humano”, com o lema “ É para a 

liberdade que Cristo nos libertou”. 

07/03 – Santas Perpétua e Felicidade. Rpn 

08/03 – São João de Deus.Rpn  

14/02 – Santa Matilde. Rpn                             Cidinha                                                                       

Sinal dos tempos 
Nestes dias de calor muito intenso, aconteceu em 

nossa paróquia um fato singular. Estávamos na missa 

e entrou uma senhora usando o tradicional véu, como 

era costume até o Vaticano II. Pouco depois na 

mesma missa entrou uma elegante paroquiana usando 

um belo chapéu de palha italiana que tirou 

rapidamente assim que sentou no banco. Após a 

missa perguntei a essa senhora porque tirou o chapéu 

e a resposta foi taxativa: “ em sinal de respeito”. 

Ainda hoje, apesar de não ser mais costumeiro o uso 

do véu ou chapéu, continuam sendo um sinal de 

consagração a Deus,                                     Sergio  

                                                                            

Jantar do “Rango” 
Recomeçou no dia 07 de fevereiro o tradicional rango 

da Bom Jesus. O jantar sempre primoroso,  e o 

número  dos participantes sempre aumentando... 

 
Assembléia Paroquial 

  
Realizar-se-á no dia 23 de fevereiro a Assembléia 
Geral de Planejamento 2014. Todas as pastorais vão 
trazer a programação válida até Cristo Rei, a fim de 
montarmos o livreto do Planejamento Anual 2014. E 
depois, nosso tradicional almoço festivo. Venha! 
 

Campanha da Fraternidade 
 
Tema: Fraternidade e tráfico humano 

Lema.; É para a liberdade que Cristo nos libertou (Gl 5,11) 

Procurem  todos os grupos o material  necessário na 

sacristia para poderem  realizar as reuniões da CF. 

 

Exercitações do Carnaval 
Dias 1, 2, 3, e 4 de março das 08:30 às 18:30h, 

realizar-se-ão as 33ª exercitações do MMM, SAC., 

comemorando o 62º aniversário da proclamação do 

MMM por Pio XII a 10/02/52.  

Carnaval feliz é aqui!!! 
Há décadas que o nosso carnaval é curtido no salão 

paroquial. Só se vai prá casa prá dormir (não pode 

ligar a TV!) As refeições são mais pretextos para 

intensificar as uniões dos corações!...  Se você já fez 

pode repetir, que não será repetição! E traga mais 

amigos e mais amigas! Aceite o desafio! Venha curtir 

comunidade num inesquecível carnaval feliz aqui!  

 

SAC do MMM em Minas 
 

Dias 14/02 até 16/02 haverá com  Pe Vitor em Belo 

Horizonte um encontro de aprofundamento para 

lideranças, da espiritualidade de “Jesus no meio de 

nós” ,“Pai, que eles sejam um, como nós somos um, 

para que o mundo creia .” ( Jo. 17,23). 


