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Agosto é mês vocacional Festejamos todas as
vocações: casados, solteiros e consagrados. A
expressão vocação vem da palavra latina quervox que
dizer voz ou chamamento. Ser vocacionado é ser
chamado por Deus a uma missão. Sua voz é criadora.
No Gênesis lemos que Deus disse: faça-se! E tudo foi
criado. Jesus, ao ver alguns pescadores na praia,
disse-lhes: segue-me! E eles o seguiram. Ainda hoje
Sua voz nos convoca e nos provoca a darmos sentido,
gosto e rumo à existência, tornando-a boa e útil para
nós mesmos e para os outros.

A Igreja ensina que a vocação está ligada ao nosso
estado de vida. Para casar-se é preciso ter vocação,
pois disto depende nossa felicidade. Para ser padre ou
religioso consagrado vale a mesma regra. Um solteiro
ciente de sua vocação é feliz, pois não se sente solitário
e entregue à depressão, mas solidário e entregue à
comunhão, à amizade.

A primeira virtude que funda e mantém
viva a vocação é o amor. Ela nos faz unidos a Deus e
entre nós. Deus éAmor (1Jo 4,8), Ele não sabe ser e
viver de outro modo senão amando. Por isso

estimula à vivência em família, em
comunidade de fé.

Todos nós viemos de uma família. A
família é a pupila dos olhos de Deus, pois
ele mesmo vive e convive como família:
Ele é Pai, Filho e Espírito Santo. A

vocação familiar, o cuidado e o carinho
entre os esposos e deles com os filhos,
exige um amor puro e humilde. Quem

ama verdadeiramente cuida, dialoga, perdoa,
sacrifica e acolhe. Todas as pessoas são
capazes de constituir uma família, sejam elas
solteiras ou casadas.A Igreja é a família comum

da qual todos nós participamos e pela qual
cada uma exerce sua vocação.

Na bíb l ia Deus apresentou-se
primeiramente como um Pai. Esta é a maneira com que
quer se relacionar conosco. Disto surge também a
nossa responsabilidade, que é a de nos tornarmos todos
irmãos, sem limites e sem preconceitos.

Que bom que a velha e terrível idéia de um Deus
distante e castigador foi substituída pela imagem
misericordiosa do Pai, revelada por Jesus. E por isso
nos ensina a orar, dizendo: “Pai Nosso...” (Mt 6,9-13).

Ao se fazer família, o Senhor mostra o que quer para
nossas famílias e para nossa Igreja: Ele deseja que
sejamos a sua imagem e semelhança (Gn 2,26-27). Por
isso precisamos proteger nossas famílias porque é nela
que se aprende aquilo que é mais importante na vida: o
amor. A família é a escola do amor. Nela se educa para
os limites, sacrifícios, afetos e virtudes. Apesar de um
mundo de mudanças, Deus e sua Palavra não mudam.
Dotou-nos de uma vocação para que façamos um
mundo melhor. Pergunte-se: como estou administrando
minha vida e exercendo minha vocação em prol dos
outros? Que este mês de agosto seja mais uma
oportunidade para darmos graças pela vocação
recebida e aumentar o zelo e o compromisso de
contribuir com nossos serviços na comunidade de fé, a
Igreja.

Pe. Éderson da Rosa Pereira

vocação para o amor
Agosto:



CONVITE ESPECIAL
Ei, jovem!
Convite especial pra você:
Participe do Grupo de Jovens
“MANTO DE MARIA”

Encontros aos domingos às 16h00.

Esperamos você!

FINADOS

Leonidia Maria da Costa
Lucia Gomes Navarro
Maria Aparecida Fragoso Calasso
Maria Augusta de Souza Ballotin
Maria Clara Ribeiro da Silva
Maria Cristina Russo Mota
Maria das Graças Xavier dos Santos
Maria de Deus Costa
Maria Lucia Teixeira Rodrigues
Maria Teresa F. Fernandes
Maria Teresa Vidal
Nadir da Silva Rodrigues
Neda Mozol Gobbato
Neusa Regina Gusão de Oliveira
Nilo Antonio da Silva
Nilsa Aparecida Sabino
Nivanildo Prospero Duarte
Pedro Rodrigues Nogueira
Roberto Sandes
Sandra Aparecida dos Santos Dobrioglo
Sergio Buscarioli
Sergio Marques dos Santos
Severina Maria da Conceição
Sueli Tereza Baron Mantelli
Thiago Marques dos Santos
Valmir Rodrigues de Oliveira
Valquiria Maria Freire
Vania Bosquet Maeda
Vicente Lemos
Vilma Biazon Gongora
Wilson Lopes

DIZIMISTAS ANIVERSARIANTES DE AGOSTO

Ana de Jesus Franco

André Ferreira dos Santos

Bartira Motta

Caroline Rosa Campos

Cecilia Arantes Correia de Oliveira

Cicero Gomes da Silva

Cleonice Tozzi

Cristiane Maria dos Santos

Dalva Elena Sanches

Dineia Almeida Caló

Edilza Santos Almeida

Edivânia Barbosa da Silva

Elaine Aparecida de Campos

Ellinton Carlos Paladino

Emerson Jorge Mauricio

Florisvaldo Evangelista de Carvalho

Francisca Dias da Mata

Francisca Eloneide Farias Vieira

Gildete Batista dos Santos

Ilma Augusto Veiga

Ines de Souza Molina

Ivo Firmino de Matos

Izidoro Borghi Gatti

José Bordini

José Claudio Simoncelo

José Geraldo Rocha

José Guilherme

José Roque da Paixão Alves

Katia de Sousa

Katiane dos Santos Soares

Dayane Borges da Silva

Floriza Noli Fernandes

José Laerte da Silva Jesus

Maria Alves Bezerra

Maria Aparecida de Oliveira Bispo

Maria Rosa Baldini Bortali

Olária Aparecida Fossão Machado

Sueli Aparecida Soave

Vanilde Soares de Araujo

BEM-VINDOS NOVOS DIZIMISTAS

SORTEIO ENTRE DIZIMISTAS
No dia 2 de Julho foram sorteadas quatro Bíblias. Os sorteados

foram: André Paulo Marques dos Santos, Cenira Borges Ramalho,
Maria da Conceição Loureiro e Neusa Pereira Marques.

O próximo sorteio será no dia 6 de Agosto.

Missas: Segunda a sexta-feira às 19h30
Terça a sexta-feira às 7h30

Sábado às 16h00
Domingo às 7h00, 8h30, 10h00 e 18h00.

Novena Perpétua de N. Sra. Aparecida:
Quarta-feira às 15h00.

Dia 12 de cada mês:
Missa às 9h00 e 15h00 em louvor a

N. Sra. Aparecida na intenção dos enfermos,
desempregados e pessoas da Terceira Idade.

Expediente:
Diariamente das 8h00 às 11h45

e das 14h00 às 19h00.

OFICINAS DE ORAÇÃO E VIDA

Uma Nova Evangelização

NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA APARECIDA
Jesus nos chama a estar em sua presença e viver

de maneira intensa uma Verdadeira
EXPERIÊNCIA DE DEUS.

15 Sessões de 2 horas cada,
uma vez por semana.

Data 07 de Agosto de 2017 às 19h30,
segunda-feira

Informações e Inscrições Fone: 3461-6435

EPC – ENCONTRO PESSOAL
COM CRISTO

EPC – ENCONTRO PESSOAL
COM CRISTO

Paulo encontrou-se com Jesus no
caminho para Damasco

Você já encontrou Jesus?
Qual o caminho você tem feito?

Você está seguindo Cristo?
Os sinais de Deus estão

acontecendo na sua vida.
Um momento de Oração e Reflexão.

DIA 16 DE SETEMBRO
DAS 7H30 ÀS 17H30.

Faça sua inscrição na secretaria Paroquial

DIA 16 DE SETEMBRO
DAS 7H30 ÀS 17H30.



PERPÉTUA NOSSA SENHORA

TERÇO

O é um momentoTerço dos Homens
profundo de oração para fortalecer a fé

dos homens de Deus. Venha participar e
receba as graças que o Senhor tem

preparado para você, pelas mãos de
Nossa Senhora Aparecida.

Toda
quinta-feira

às 20h.

DOS HOMENS

2. Para inscrição trazer uma cópia da certidão de
nascimento da criança e do RG dos padrinhos.

Não é permitido atraso.

FESTAS RELIGIOSAS NO MÊS DE AGOSTO
DIA01 – SANTOAFONSO MARIADE LIGORIO – BISPO, DOUTOR E FUNDADOR
Afonso (Itália, 1696-1787), advogado renomado, deixou a profissão pela vida eclesiástica. Para
concretizar o seu ideal de evangelização, fundou a Congregação do Santíssimo Redentor
(Redentoristas), dedicada às missões e ao atendimento dos necessitados. É patrono dos confessores e
moralistas.
DIA02 – SANTO EUSÉBIO DE VERCELLI
Eusébio (Itália, 283-371), bispo de Vercelli, promoveu e testemunhou a fé em Cristo, sofrendo com isso o
exílio.Animou os sacerdotes a viver em espírito de fraternidade e de mútua edificação.
DIA04 – SÃO JOÃO MARIAVIANNEY – PRESBÍTERO E CONFESSOR
João (França, 1786-1859) chegou ao sacerdócio após grandes dificuldades. Por 40 anos foi pároco da
pequena cidade de Ars. Durante seu ministério, atraiu multidões, que acorriam a ele para se confessar
ou se aconselhar. É o padroeiro dos párocos e presbíteros.
DIA06 – TRANSFIGURAÇÃO DO SENHOR
No Monte Tabor, Jesus se manifesta aos discípulos em todo o esplendor de sua vida divina, antecipando
a glória de sua ressurreição. Ele é o Filho querido e amado de Deus, de quem recebeu poder, glória e
realeza. Nesta festa somos convidados não somente a contemplar a face luminosa do Mestre, mas
principalmente ouvir sua voz e seguir seus passos. Na primeira semana deste mês vocacional,
comemoramos a vocação para o ministério ordenado: diáconos, padres e bispos. Celebremos em
gratidão pelo nosso pároco e por todos os padres, neste seu dia.
DIA08 – SÃO DOMINGOS – PRESBÍTERO E FUNDADOR
Domingos de Gusmão (Espanha, 1170-1221) é, com Francisco de Assis, um dos patriarcas da
santidade cristã e um dos grandes reformadores da Igreja do século 13. Respondendo aos desafios do
seu tempo, fundou a Ordem dos Frades Pregadores (Dominicanos).
DIA10 – SÃO LOURENÇO – DIÁCONO E MÁRTIR
Lourenço (Espanha, séc.3º), padroeiro dos diáconos, viveu profundamente a fé e dela deu testemunho
com ousadia e bom humor. Sofreu o martírio após distribuir aos pobres as posses que o imperador havia
exigido para sí e apresenta-los como os verdadeiros tesouros da Igreja.
DIA11 – SANTACLARA– VIRGEM E FUNDADORA
Clara (Itália, 1193-1253), a primeira mulher que se entusiasmou pelo ideal de Francisco deAssis, fundou
com ele a segunda ordem franciscana, as Clarissas, e soube transformar os longos anos de
enfermidade em apostolado fecundo. É a padroeira da comunicação televisiva.
DIA12 – SANTAJOANAFRANCISCADE CHANTAL
Joana (França, 1572-1641), esposa e mãe, viveu profundamente os conselhos evangélicos. Ficando
viúva, dedicou-se a obras de caridade para com os pobres e doentes sob a orientação de são Francisco
de Sales, com quem fundou a Ordem da Visitação.
DIA14 – SÃO MAXIMILIANO M. KOLBE – PRESBÍTERO E MÁRTIR
Maximiliano Maria (Polônia, 1894-1941), religioso franciscano conventual, sacerdote exemplar,
missionário e ardoroso devoto de Nossa Senho0ra, foi feito prisioneiro num campo de concentração
nazista, onde se ofereceu para morrer no lugar de um pai de família. São João Paulo 2º proclamou-o
“patrono do difícil século 20”.
DIA21 – SÃO PIO 10º - PAPA
José Sarto (Itália, 1835-1914), bispo de Mântua e patriarca de Veneza, subiu à cátedra de Pedro com o
nome de Pio 10º (1903). Seu lema – restaurar todas as coisas em Cristo – traduziu-se num programa de
renovação e reformas, uma espécie de preliminar ao Vaticano 2º.
DIA22 – NOSSASENHORARAINHA
Memória instituída por Pio 12, visa aproximar a realeza de Maria à sua gloriosa assunção ao céu. A
realeza messiânica é o estado a que são destinados todos os cristãos, já revestidos da dignidade real do
Senhor no batismo.
DIA23 – SANTAROSADE LIMA– PADROEIRADAAMÉRICALATINA
Isabel (Peru, 1586-1617), apelidada Rosa em virtude de sua beleza, é a primeira santa do continente
americano. Modelo de penitência e oração, viveu a simplicidade da vida laical na Ordem Terceira
Dominicana. Na serenidade em meio às muitas provações, imitou Cristo pobre e crucificado.
DIA24 – SÃO BARTOLOMEU –APÓSTOLO
Bartolomeu (Palestina, séc,1º), chamado Natanael, é apresentado a Jesus por Filipe. Israelita sem
falsidade, vence o preconceito e faz belo ato de fé: “Mestre, tu és o Filho de Deus, tu és o rei de Israel”.
Segundo antiga tradição, foi evangelizador da Índia e daArmênia, onde encontrou o martírio.
DIA28 – SANTOAGOSTINHO – BISPO E DOUTOR
Agostinho (Argélia, 354-430), espírito afoito e sedento de verdade, transitou por diversas correntes
filosóficas e seitas até chegar ao cristianismo, graças à influência de santo Ambrósio e às orações da
mãe, santa Mônica. Foi bispo de Hipona e o maior entre os padres e doutores da Igreja latina.
DIA29 – MARTÍRIO DE SÃO JOÃO BATISTA
João, o precursor do Messias, morre por ser fiel à sua missão e denunciar a injustiça dos poderosos. Ele
é o amigo que exulta ao ouvir a voz do esposo e presta reverência a Jesus: “Agora minha alegria se
completou; ele deve crescer e eu diminuir”.
DIA31 – SÃO RAIMUNDO NONATO
Raimundo (Espanha, 1200-1240), sacerdote e missionário, chamado “Nonato” (não nascido) por ter
sido extraído das entranhas da mãe já morta, foi um religioso da Ordem dos Mercedários que dedicou a
vida à libertação de escravos cristãos nas regiões sob domínio muçulmano.

‘‘OBRIGADO POR

VOCÊ EXISTIR!’’

PAI



Fones:
2215-7867 / 2914-0366 / 2061-7711
www.buffettender.com.br

Pense...
Sonhe...

Imagine...
Nós Realizamos!

1ª sexta-feira do mês é
dedicada ao Sagrado Coração de Jesus.

Na nossa paróquia após a celebração da Missa
das 19h30 há a bênção com o Ssmo Sacramento.

1a. quinta-feira de cada mês das 17h00 às 19h00.
Convidamos  todos a participar, principalmente

você, membro das Pastorais da Paróquia.
Será um momento de fé e meditação.

Divulgue... Venha....
Contamos com sua presença...

PASTORAL
DA SAÚDE

Os agentes da
Pastoral da Saúde
estão a disposição

para visitar e levar a
Santa Comunhão

para as pessoas que estão
impossibilitadas de virem a Igreja.

Favor entrar em contato com a
secretaria da Paróquia

para maiores informações.

CURSO DE NOIVOSCURSO DE NOIVOS

Dia 26 de agosto,
sábado das 8h00 às 18h00.

Dia 26 de agosto,
sábado das 8h00 às 18h00.

Para os noivos é um encontro de fé e
alegria, pois estão juntos na oração.
Inscrições na secretaria da Paróquia.

Segunda a sexta-feira
das 8h00 às 12h00

e das 13h00 às 17h00
Aos sábados das

8h00 às 13h00

Pedimos sua generosidade
com doações de roupas,
calçados,  utensílios em
geral e móveis em boas

condições de uso.
Agradecemos sua

colaboração

Pastoral
da Caridade

ajuda com alimentos as famílias necessitadas
cadastradas pela equipe responsável. Para

tanto, solicitamos a doação de alimentos não
perecíveis. Desde já  agradecemos a sua

ajuda e pedimos a proteção de Nossa
Senhora Aparecida para toda sua Família.

ARTIGOS RELIGIOSOS
Venham conhecer a
nova loja!!

BÍBLIA, TERÇO,
IMAGENS E MUITO MAIS!

Segundo semestre 2017.
Estão abertas as inscrições para

Catequese de Adultos,
início dia 05 de agosto (Sábado) das 14h00 às 17h00.

Informações na secretaria da Paróquia.

CATEQUESE DE
ADULTOS 2017

ENCONTRO

DE CORAIS

‘‘MAESTRO SALVATORE’’‘‘MAESTRO SALVATORE’’

24 DE SETEMBRO - DOMINGO

APÓS A MISSA DAS 18H


