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PORTANTO, IRMÃOS, EMPENHEM-SE AINDA MAIS PARA CONSOLIDAR O CHAMADO E A ELEIÇÃO DE VOCÊS, POIS, SE AGIREM DESSA FORMA, JAMAIS TROPEÇARÃO. (2 Pedro 1:10)

Solenidade de todos os santos

26 de Novembro - Solenidade de Cristo Rei
Por que Cristo Rei?
No Evangelho de São João nós encontramos a origem da
ideia de Jesus Cristo como Rei. Por ocasião do seu
julgamento, Pilatos pergunta: “Tu és Rei?” E Jesus
responde: “Tu o dizes, eu sou Rei. Para isso nasci e para
isso vim ao mundo, para dar testemunho da verdade.
Todo aquele que é da verdade escuta minha voz” (Jo 18,37).
Desta maneira Jesus se apresenta como o Rei da Verdade. Onde existe
verdade plena, vida, retidão, justiça, verdadeiro amor, aí Jesus é tido como
Rei. Em 1925 o Papa Pio XI instituiu a solenidade de Cristo Rei na Igreja com
o intuito de firmar Jesus como o Rei do Universo. Os reis da terra são
diferentes do nosso Rei Jesus.
E assim celebraremos no dia 26
de novembro que é o último dia
do Ano Litúrgico, a festa de
Cristo
Rei
do
Universo.
Caminhemos com a Igreja e
celebremos alegremente Jesus
como nosso Rei Supremo.
Pe. Alfredo Celestrino.

O mês de Novembro é recheado de feriados
e muitos se remetem ao descanso, viagem,
diversão, porém um deles nos faz refletir e
muitas vezes reviver um momento muito
doloroso quando perdemos um ente
querido. Sim, no dia 02 de Novembro nos
dedicamos a lembrar aqueles que foram
significantes em nossas vidas.
Na Psicologia, o luto é um conjunto de reações diante das perdas, onde havia
um grande investimento afetivo e com o rompimento deste vínculo gera um
esforço psíquico para lidar com a situação.
Esse momento é demasiadamente complexo; há um misto de sentimentos que
podem variar de raiva, abandono, desespero ou ao contrário um
amadurecimento e crescimento diante do fato.
Sendo assim, é importante que a pessoa enlutada possa buscar seus próprios
meios de facilitar a vivência do processo de luto, dentro das suas condições
respeitando assim o seu momento e acreditando que na hora certa haverá um
alívio da tensão sofrida. Uma reflexão:
No luto é importante que não vivamos conforme a sociedade diz ser o modo
verdadeiro, mas sim que possa encontrar o SEU MELHOR CAMINHO PARA LIDAR,
SENDO LIVRE para pensar, agir e sentir como tem que ser para você.
Suzidália Alves – Psicóloga - Dirigente: ECC, Membro Pastoral dos Noivos e EJC.

A festa de Todos os Santos foi instituída para ser um
suplemento aos Santos omitidos, aos muitos santos
que não têm festividade própria ou cuja memória não é
lembrada. De fato, não podemos festejar todos os
santos, tanto por causa da multiplicação de seu
número, que os torna quase infinitos, quanto por causa
de nossa fraqueza e limitação, como também por causa
do pouco tempo disponível, insuficiente.
Sobre a instituição, na Terra, de uma festividade para
todos os santos, mestre GUILHERME DE AUXERRE
fala, na Suma dos ofícios, em seis razões.
A primeira é honrar a divina majestade, pois ao honrar
os santos honramos a Deus, já que honrando os santos
honramos em especial aquele que os santificou. A
segunda razão é minorar nossa fraqueza, já que não
podemos por nós mesmos obter a salvação e temos
necessidade da intervenção dos santos, sendo então
justo que os honremos se quisermos obter seu auxílio.
Lê-se em III reis, capítulo I, que Bersabé, nome que
significa "poço de abundância", isto é, a Igreja
triunfante, obteve por suas preces o reino para seu
filho, ou seja, para a Igreja militante.
A terceira razão é aumentar nossa segurança e nossa
esperança, pela consideração da glória dos santos, que
nos é relembrada na festa que ora celebramos, pois se
homens mortais como nós puderam por seus méritos
ser elevados a tal glória, nós também podemos, pois a
mão do Senhor não diminuiu.
A quarta razão é oferecer exemplos que imitemos,
desprezando, como eles, as coisas da Terra e
desejando os bens do Céu. A quinta razão é pagar o
débito que temos com eles, pois os santos fazem no
Céu festa para nós, os anjos de Deus e as almas dos
santos comemoram com alegria cada penitência feita
por um pecador. Portanto, é justo que os
recompensemos, e como eles fazem por nós uma festa
nos Céus, nós fazemos por eles uma festa na Terra.
A sexta razão é adquirir honra, pois honrando os santos
trabalhamos para nossa própria honra: a festividade
deles é nossa dignidade. De fato, quando honramos
nossos irmãos honramos a nós mesmos, e a caridade
faz com que todos os bens, celestes, terrestres e
eternos, sejam comuns.
Que possamos abraçar esse chamado à santidade,
testemunhando nossa fé nos lugares onde estamos
presente. Recorremos à intercessão de todos os
Santos. Amém. Com meu abraço e minha bênção.
Diácono Mauricio Luz de Lima
Fonte: Revista Vida Pastoral

Tríduo - Nossa Senhora das Graças
As Muralhas cairão
Saindo para uma pregação em uma noite de sábado me deparo com uma
multidão de fieis católicos na missa. Aquela cena me encheu de alegria, era
como que a chegada da primavera. A Igreja florida e o povo alegre na
presença de Jesus na procissão, o povo cantava não com tristeza mas, com
ânimo e alegria. Era o último dia do Cerco de Jericó naquela Paróquia.
Naquele momento um insight percorreu minha alma... O que nos impedia de
vivermos esta experiência em nossa comunidade? Qual seria a barreira, a
dificuldade enfrentada? Porque não também fazermos sete dias clamando e
orando juntos a Jesus?

Dias 24, 25, 26 e 27 de Novembro de 2017
TEMA: “O SENHOR FEZ EM MIM MARAVILHAS; EIS
A SERVA DO SENHOR!”
1ª Noite: 24/11 - Sexta-Feira às 20hs - Missa.
Subtema: A família Santuário de Nossa Senhora.

Digo que muitas vezes a dificuldade começa na nossa própria ignorância e
medo. Pedi autorização ao nosso Pároco, que sorridente me disse, “Pode
quebrar as muralhas”. E assim fizemos nossas orações e suplicas cercando as
muralhas de tantas dificuldades e tribulações durante esses sete dias. A
aceitação da comunidade transparece um povo sedento por Deus. Aqueles que
ajudaram na organização do Cerco foram justamente aqueles que estão nas
Comunidades que ajudam a Paróquia que se dispõem para trabalhar na Messe.
Devemos “escancarar” as janelas abertas pelo Concilio do Vaticano II.
Celebrar com o povo, junto as suas necessidades também espirituais. “O
Vaticano II foi um tempo de graça. O Espírito Santo voltou a ocupar o primeiro
lugar na vida da Igreja. Nos textos conciliares fala-se do Espírito 258 vezes. Foi
como um Pentecostes para os bispos e a partir deles para a Igreja inteira. A
Igreja foi abraçada pelo Espírito e ela abraçou o mundo inteiro e entrou em
diálogo amistoso com ele, sem reprovações nem condenações, com uma
palavra salvadora nos seus lábios.” (Pe. Vicente Borragán Mata, OP)

Responsável: Com. N. Sra. da Salette.
Presidente: Pe. Bolívar.
2ª Noite: 25/11 - Sábado às 19hs - Adoração.
Subtema: Com Nossa Senhora, imploramos os dons
do Espírito Santo.
Responsável: Comunidades de N. Sra. de Lourdes e
Aparecida.
Presidente: Frei Edvan.
3ª Noite: 26/11 - Domingo às 18hs - Celebração da
Palavra.

A liturgia deve estar arraigada ao povo e o modo que ele celebra faz toda a
diferença. Que o Sínodo Arquidiocesano de São Paulo que é nossa grande
metrópole possa rever, renovar e revitalizar como assim diz nosso Arcebispo
Dom Odilo Pedro Scherer, sem se depreender de suas raízes. Mas tendo a
consciência que até mesmo uma antiga arvore produz frutos novos. Frutos
esses que são parte do mesmo processo de germinação. Que o Espírito Santo
germine em nossos corações o amor aos Sacramentos e o zelo pela casa do
Senhor. Que floresça uma linda primavera dentro de toda a Igreja
Arquidiocesana de Nossa Cidade. Lembremo-nos: o Senhor está no meio de
nos.

Subtema: Nossa Senhora pedimos libertação.

Texto: Anderson Galvão Albuquerque

Endereço: Rua Diego de Lousada, 117 - Jd. Ataliba Leonel.

Responsável: N. Sra. do Carmo.
Presidente: Diácono Maurício.
DIA DA FESTA 27/11 - SEGUNDA-FEIRA ÁS 20hs
Presidente: Pe. Alfredo MS.
Missa, procissão após a missa e partilha bolo.

ANO DO LAICATO VAI ESTIMULAR PROTAGONISMO DOS CRISTÃOS LEIGOS
A Igreja no Brasil vai celebrar, no período de
26 de novembro de 2017, Solenidade de
Cristo Rei, a 25 de novembro de 2018, o
“ANO DO LAICATO”. Na segunda reunião
ordinária do Conselho Permanente deste
ano, realizada de 20 a 22 de junho, foi
apresentado o projeto preparado pela
Comissão Episcopal Especial para o Ano do
Laicato e em breve as Dioceses e Prelazias
receberão as orientações metodológicas de
como se preparar e celebrar em suas
comunidades. O tema escolhido para animar
a mística do Ano do Laicato foi: “Cristãos

“Isto leva o cristão Leigo a tornar-se, de fato,
um missionário na família e no trabalho, onde
estiver vivendo”, disse o bispo. O Ano do
Laicato terá como objetivo geral: “Como
Igreja, Povo de Deus, celebrar a presença e a
organização dos cristãos Leigos e Leigas no
Brasil; aprofundar a sua identidade, vocação,
espiritualidade e missão; e testemunhar Jesus
Cristo e seu Reino na sociedade”.

Pretende ainda: “Dinamizar o estudo e a
prática do documento 105: ‘Cristãos
Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade’
e demais documentos do Magistério, em
especial do Papa Francisco, sobre o
Laicato; e estimular a presença e a
atuação dos cristãos Leigos e Leigas,
‘verdadeiros sujeitos eclesiais’ (DAp, n.
497a), como “sal, luz e fermento” na Igreja
e na Sociedade.

Leigos e Leigas, sujeitos na ‘Igreja em saída’,
a serviço do Reino” e o lema: “Sal da Terra e
Luz do Mundo”, Mt 5,13-14. Segundo o bispo

de Caçador (SC), dom Severino Clasen,
presidente da Comissão Episcopal Especial
para o Ano do Laicato, pretende-se trabalhar
a mística do apaixonamento e seguimento a
Jesus Cristo.

Fonte: CNBB
Texto: Nelson Teixeira - Leigo Saletino e Presidente
do Conselho de Leigos da Região Santana

Sinais que você precisa usar óculos
Veja alguns detalhes do seu dia a dia que podem indicar se você
apresenta algum problema de visão:
Quando você está na frente do computador e começa sentir um
mal-estar nos olhos; ou então quando precisa esticar um
pouquinho mais o braço para conseguir ler aquele livro no final do
dia; quando vê alguém na rua de longe e não consegue identificar
quem é; pois é, talvez você precise usar óculos!

Acesso à Universidade
Em 20 de novembro é reconhecida a data em comemoração ao Dia
da Consciência Negra que traz toda uma trajetória histórica de luta.

Casos de ametropia - ou problema de vista - são cada vez mais
comuns, especialmente miopia e fadiga visual. As rotinas de
trabalho superintensas, sono alterado, muito tempo em frente ao
computador, celular... E, para completar, você está ocupado
demais para marcar aquela consulta com o oftalmologista.
Para lhe ajudar a descobrir se algo anda errado com a sua visão,
listamos alguns sinais que podem indicar que você precisa de
óculos corretivos com urgência. Vem com a gente!
1º - Sentir dor de cabeça
Aquela dorzinha chata que lhe acompanha há tempos está
tentando avisar-lhe que você talvez precise de óculos, mas você
não está dando bola.
É claro que dor de cabeça pode ser causada por vários motivos,
mas fique atento à frequência da dor e observe em que região ela
se concentra. Se o foco da dor for a testa, há grandes
possibilidades de você precisar usar óculos.
Então, já marque uma consulta com seu oftalmologista de
confiança e livre-se logo deste incômodo!

Uma das garantias conquistadas foi o ingresso à Universidade
Federal, sendo considerado a Lei de Cotas (Lei nº 12.711, de 29 de
agosto de 2012) raciais que embora existam falas preconceituosas
com relação à essa inclusão, mas ela é proporcional e justa,
minimizar desigualdades.
Para pessoas que se declarem, negras, pardas, indígenas ou baixa
renda com histórico de curso em ensino médio público. Como a
busca de cursar uma universidade é um objetivo para muitos
brasileiros, o Info Social informa endereço de algumas Universidades
mais próximas do nosso entorno:
 Faculdade Santa Rita
Av Jaçanã, 648 - Jaçanã
2241-0777 / www.santarita.br
 Faculdade Mozarteum
Rua Nova dos Portugueses, 365 - Santana
32301169 / www.mozarteum.br
 Faculdade Sumaré
Av. Imirim, 1.424 - Santana
2255-6112 / 2238-8758 / www.sumare.edu.br
 PUC - Campus Santana
Rua Voluntários da Pátria, 1.653 - Santana
2226-6170 / www.pucsp.br
 Anhanguera - Campus Marte
Av Braz Leme, 3.029 - Santana
2972-9000 / www.uniban.br
 Unisal - Santa Teresinha
Rua Augusto Tolle, 575 - Santana
2971-6900 / www.unisal.br
 UniSant'Anna - Unidade Santana
Rua Voluntários da Pátria, 257 - Santana
2175-8000 / www.unisantanna.br
 Uniesp - Tucuruvi
Rua Irmãos Pilla, 144 - Tucuruvi
3297-9865 / www.uniesp.edu.br
 Unip - Norte
Rua Amazonas da Silva, 737 Vila Guilherme - 2790-1550 / www.unip.br
 Uninove - Campus Vila Maria
Rua Guaranésia, 425 - Vila Maria
2633-9000 / www.uninove.br
Texto: Simone Carvalho

Aconteceu em Outubro
 SECRETARIA DA PARÓQUIA
SEGUNDA Á SEXTA: Das 08:00h às 18:00h.
SÁBADO: Das 08:00h às 16:00h.
 MISSAS - NOSSA SENHORA DO CARMO
TER/QUA/QUI/SEX: 20:00h. / SÁBADO: 17:00h.
DOMINGO: 08:00h, 10:00h. e 18:00h.
 MISSA - NOSSA SENHORA APARECIDA
Todo primeiro e último Sábado do mês às 18:00h.
 MISSA - NOSSA SENHORA DAS GRAÇAS
Todos os Sábados às 19:00h.
 MISSA - NOSSA SENHORA DE LOURDES
Todos os Domingos às 18:00h.
 MISSA - NOSSA SENHORA DA SALETTE
Todos os Domingos às 10:00h.
 GRUPO DE ORAÇÃO
Toda Segunda-feira às 19:30h.
 TERÇO DOS HOMENS
Toda Quinta-feira às 20:00h.
 ESCOLA BÍBLICA
A cada 15 dias na Quarta-feira às 20:00h.
 AAESP
Terça-feira às 19:30h.
 AULAS DE ARTESANATO GRATUITO
Terça-feira das 14:00hs às 16:00h.
 GINÁSTICA RÍTMICA JAPONESA
Segunda/Quarta/Sexta das 8:00h. às 9:00h.

Neildes Gonzaga G. Lima

Adriana Jesus Soares

Janete Barrocal de Souza

Maria Adriana Colognesi

Alcirete Francisquete
Tavares

Janete Pereira de Jesus
Almeida

Maria Amesinda

Alzira Clara de Oliveira

João Elidio Araujo Cabral

Ana dos Santos

Joaquina Aparecida Andrade Fialho
Edson dos Santos Moreira

Osvaldo Lemes da Silva

Edvaldo Camargo Lima

Paulo Antônio Pereira

anderson bispo da cruz
Angela Maria Nogueira de
Jesus
Aparecida Manganelli

Maria Aparecida Brandão
Maria Aparecida Mendes
Maria Aparecida Morinelli

Esmelindo Gonçalves de
Macedo

Maria de Lourdes Hinoue
Maria do Carmo Dionisio de Sá

Arlete da Conceição Martins Gildasio Nevis de Lima
da Cruz
Helena Matias dos Santos
Bruno Reis de Castro
Silva

Maria Magdala Santos Araujo

Carmelinda Luz de Lima

Ilca Aparecida da Costa

Cleidiana H.O. Silva

José Estevão de Jesus

Maria Rita Marques dos
Santos

Edivalda Alves de Oliveira

José Evandro Bezerra Sales Mauricio Luz de Lima

Marlene P. Souza

Lilia Meira O. da Silva

Maria Marta Inacio

Nair Bergamoschi

Nivanildo Cordeiro da
Silva
Noemia M. S. Santana

Rodrigo Santana Lopes
Sebastiana Batista dos
Santos Oliveira
Sebastião Aparecido
Tavares
Valdelice R. Novaes da
Anunciação
Valdirene Alves do Santos
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