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POR QUE PROCURAIS ENTRE OS MORTOS AQUELE QUE ESTÁ VIVO? [2] A FESTA DA MISERICÓRDIA [3] 
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E stamos vivendo um tempo de profunda ale-
gria: celebramos a Ressurreição de Jesus. É 
uma alegria verdadeira, profunda, baseada 

na certeza de que Cristo ressuscitado não morre mais, 
mas está vivo e ativo na Igreja e no mundo. Tal certeza 
mora nos corações dos crentes daquela manhã de Pás-
coa, quando as mulheres foram ao sepulcro de Jesus e 
os anjos disseram a elas: “Por que procurais entre os 
mortos Aquele que está vivo?” (Lc 24, 5). Essas palavras 
são como uma pedra milenar na história, mas também 
uma “pedra de tropeço”, se não nos abrimos à Boa Notí-
cia e pensarmos que dá menos cansaço um Jesus mor-
to que um Jesus vivo! Em vez disso, quantas vezes, no 
nosso caminho cotidiano, temos necessidade de ouvir 
dizer “Por que estais procurando entre os mortos Aque-
le que está vivo?”. Quantas vezes nós procuramos a vida 
entre as coisas mortas, entre as coisas que não 
podem dar vida, entre as coisas que hoje são 
e amanhã não serão mais, as coisas que 
passam… “Por que procurais entre os 
mortos Aquele que está vivo?”

Temos necessidade disso quando nos 
fechamos em qualquer forma de egoís-
mo ou de autopiedade, quando nos dei-
xamos seduzir pelos poderes terrenos 
e pelas coisas deste mundo, esquecendo 
Deus e o próximo, quando colocamos as nos-
sas esperanças em vaidades mundanas, no dinhei-
ro, no sucesso. Então a Palavra de Deus nos diz: “Por 
que procurais entre os mortos Aquele que está vivo?”. 
Por que estás procurando ali? Aquela coisa não pode te 
dar vida! Sim, talvez te dará uma alegria de um minu-
to, de um dia, de uma semana, de um mês… e depois? 
“Por que procurais entre os mortos Aquele que está 
vivo?”. Esta frase deve entrar no coração e devemos re-
peti-la. “Por que procurais entre os mortos Aquele que 
está vivo?” Hoje, quando voltarmos para casa, digamos 
essa frase no coração, em silêncio, e nos façamos esta 
pergunta: “Por que eu, na vida, procuro entre os mortos 
Aquele que está vivo?”. Fará bem a nós.

Não é fácil ser aberto a Jesus. Não se deduz aceitar a 
vida do Ressuscitado e a Sua presença em meio a nós. 
O Evangelho nos faz ver diversas reações: aquela do 
apóstolo Tomé, aquela de Maria Madalena e aquela 
dos dois discípulos de Emaús: faz bem a nós confron-
tarmo-nos com eles. Tomé coloca uma condição à fé, 
pede para tocar a evidência, as chagas; Maria Madale-
na chora, ela O vê, mas não O reconhece, dá-se conta 
de que é Jesus somente quando Ele a chama pelo nome; 

os discípulos de Emaús, deprimidos e com sentimen-
tos de derrota, chegam ao encontro com Jesus deixan-
do-se acompanhar por Aquele misterioso andarilho. 
Cada um por caminhos diversos! Buscavam entre os 
mortos Aquele que está vivo e foi o mesmo Senhor a 
corrigir a rota. E eu, o que faço? Qual rota sigo para 
encontrar o Cristo vivo? Ele estará sempre próximo a 
nós para corrigir a rota se nós tivermos errado.

“Por que procurais entre os mortos Aquele que está 
vivo?” (Lc 24, 5). Esta pergunta nos faz superar a ten-
tação de olhar para trás, para aquilo que foi ontem, e 
nos impele a seguir adiante rumo ao futuro. Jesus não 
está no sepulcro, é o Ressuscitado! Ele é o Vivo, Aque-
le que sempre renova o Seu corpo, que é a Igreja, e o 
faz caminhar atraindo-o para Ele. “Ontem” é o túmu-

lo de Jesus e o túmulo da Igreja, o sepulcro da 
verdade e da justiça; “hoje” é a ressurreição 

perene rumo à qual nos impele o Espírito 
Santo, doando-nos a plena liberdade.

Hoje é dirigida também a nós essa in-
terrogação. Você, por que procura en-
tre os mortos Aquele que está vivo? 
Você que se fecha em si mesmo depois 

de um fracasso e que não tem mais a for-
ça de rezar, por que procura entre os mor-

tos Aquele que está vivo, você que se sente so-
zinho, abandonado pelos amigos e talvez também 

por Deus? Por que procura entre os mortos Aquele que 
está vivo, você que perdeu a esperança e que se sente 
aprisionado pelos seus pecados? Por que procura en-
tre os mortos Aquele que está vivo, você que aspira à 
beleza, à perfeição espiritual, à justiça, à paz?

Precisamos ouvir, repetir e recordar sempre a adver-
tência do anjo! Essa advertência, “Por que procurais 
entre os mortos Aquele que está vivo”, ajuda-nos a sair 
dos nossos espaços de tristeza e nos abre aos horizon-
tes da alegria e da esperança. Aquela esperança que 
remove as pedras dos sepulcros e encoraja a anunciar 
a Boa Nova, capaz de gerar vida nova para os outros. 
Repitamos esta frase do anjo para tê-la no coração e 
na memória e depois cada um responda em silêncio: 
“Por que procurais entre os mortos Aquele que está 
vivo?” Vejam, irmãos e irmãs, Ele está vivo, está co-
nosco! Não caminhemos para tantos sepulcros que 
hoje nos prometem alguma coisa, beleza, e depois não 
nos dão nada! Ele está vivo! Não procuremos entre os 
mortos Aquele que está vivo! Obrigado.

Por que procurais entre os mortos Aquele que está vivo?
Papa Francisco nos motiva a nos abrirmos à esperança que remove as pedras dos “sepulcros” atuais

F O R M A Ç Ã O
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N o segundo domingo da Páscoa, conhecido 
também como “Domingo Branco”, muitas 
pessoas recordam o dia da sua Primeira 

Comunhão, ou da sua Comunhão Solene. Isso porque, 
em anos idos, era nesse dia que se celebrava, preferen-
cialmente, a Primeira Comunhão das crianças. Era uma 
bonita forma ligar a Eucaristia à Páscoa, completando, 
dessa forma, a alegria pela ressurreição de Jesus. 

Também no segundo domingo da Páscoa a Igreja ce-
lebra a Divina Misericórdia, convidando-nos a nos 
aproximar de Deus sem medo de ser menospreza-
dos ou rejeitados. É um ensino bastante diferente 
daquilo que muitos de nós aprendemos na infância, 
quando éramos alertados a ter medo de Deus por-
que Ele nos iria castigar pelos pecados cometidos. 
Aliás, ainda hoje é comum escutar a afirmação de 
que “Deus não mata, mas castiga”.

A motivação para colocar o segundo domingo da Pás-
coa como o Domingo da Divina Misericórdia encontra 
amparo na consciência de que “foi na ressurreição que 
o Filho de Deus experimentou de modo radical a mise-
ricórdia do Pai, que é mais forte do que a morte” (João 
Paulo II, Carta Encíclica Dives in misericordia). Depois 
de ter passado pela dor do abandono e pela morte na 
cruz, “Cristo revelou o Deus do amor misericordioso, 
precisamente porque aceitou a Cruz como caminho 
para a ressurreição”. A experiência que o próprio Cris-
to fez da misericórdia do Pai levou-O a nos ensinar 
que Deus é Pai de Misericórdia, que vai ao encontro do 
filho que O havia abandonado cobrindo-O de beijos, 
conforme nos ensina a parábola do Pai de Miseri-
córdia, também conhecida como parábola do Filho 
Pródigo (Lc 15,11-32).

Enquanto nos debruçamos sobre a misericórdia divi-
na somos também desafiados a fazer da misericórdia 
uma das nossas virtudes cotidianas. João Paulo II di-
zia que “a mentalidade contemporânea tende a tirar 
do coração humano a ideia da misericórdia”. Em seu 
lugar, prefere a palavra “justiça”, que muitas vezes é 
usada como sinônimo de “vingança”. É o que se per-
cebe em algumas manifestações populares em que a 
racionalidade cede lugar ao ódio.

João Paulo II prega que “o amor se transforma em mi-
sericórdia quando vai além da norma exata da justiça; 
norma precisa e, muitas vezes, por demais restrita”. É 
o que Jesus propõe ao dizer que são “felizes os miseri-
cordiosos” porque também eles “encontrarão miseri-
córdia” (Mt 5,7).

Faço votos que nos abramos à misericórdia de Deus 
e acolhamos o dom da paz que nos é almejado pelo 
Ressuscitado. Ao mesmo tempo convido a nos em-
penharmos a também sermos misericordiosos e 
promotores da paz. 

Por Dom Canísio Klaus
Bispo de Santa Cruz do Sul (RS)

A Festa da
Misericórdia
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Obras Sociais
de nossa Paróquia

S ão as obras de caridade, cuja fi nalidade ver-
dadeira é o amor, que unem plenamente o fi el 
a Cristo e fazem dele parte viva de Seu Corpo. 

A caridade desinteressada e liberal gera alegria, paz e 
misericórdia, é amizade e comunhão. Por isso a Igre-
ja, ciente de seu papel evangelizador e social, mantém 
diversas obras de caridade pelo mundo todo, com o 
auxílio de seus fi éis, objetivando enxergar o rosto de 
Cristo em cada pessoa e assim manter viva a fé.

A Paróquia Nossa Senhora do Brasil cumpre com a 
missão dada por Cristo de promover o Evangelho e 
ajudar os mais necessitados. É uma comunidade que 
reza e também trabalha muito. Durante todo o ano 
são promovidos bazares, coletas solidárias, jantares, 
leilões, além do engajamento no dízimo e das doações 
espontâneas. Outra fonte importante para a captação 
de fundos é o Guia de Noivos, que desde a primeira 
edição utiliza a arrecadação de seus anúncios para o 
suporte a dezenas de projetos.

HISTÓRICO DE PROJETOS 
APOIADOS PELO GUIA 
DE NOIVOS:
2008 e 2009: compra do local e construção da Paró-
quia Nossa Senhora dos Espinhos e ajuda ao centro 
social da Paróquia São Vito.
2010: reforma do Centro de Pastorais Sociais da Ar-
quidiocese de São Paulo.
2011: reforma da Creche Nossa Senhora do Brasil e 
doação especial à Cáritas.
2012: reforma da Paróquia Santa Mônica e apoio à 
Fraternidade O Caminho.
2013: segunda fase da reforma da Paróquia Santa Môni-
ca, ajuda na aquisição de equipamentos para a Paróquia 
Nossa Senhora Aparecida e São Matias e na construção 
de parte de uma escola no Haiti com a Missão Belém.
2014 e 2015: manutenção da Creche Nossa Senhora do 
Brasil e Missão Belém.
2016: reforma da Paróquia Bom Jesus do Brás.

CASA NOSSA SENHORA 
DO BRASIL — CRECHE 

SÃO JUDAS TADEU
Rua Fradique Coutinho, 956

Vila Madalena – São Paulo, SP
Telefone: (11) 3812 6848

É destinada ao atendimento 
da população de baixa 

renda, de 108 crianças que 
moram no entorno ou em 
bairros distantes e cujos 
pais trabalham próximo, 
com faixa etária de 3 a 6 

anos. Oferece alimentação, 
alfabetização, evangelização, 

aula de música, artes e 
computação.

PARÓQUIA SÃO VITO 
MÁRTIR

Rua Polignano A Mare, 51
Brás – São Paulo, SP

Telefone: (11) 3227 2296
www.festadesaovito.com.br

Uma comunidade irmã da 
Paróquia Nossa Senhora 
do Brasil que é apoiada 

permanentemente em seus 
projetos sociais. Oferece 
atendimento espiritual e 

material para a população 
de baixa renda da região 
do Brás, com distribuição 
de cestas básicas, cursos 
gratuitos de informática, 
modelagem e karatê. É 

conhecida pela tradicional 
festa de rua de São Vito.

S O L I D A R I E D A D E 

“ASSIM COMO O CORPO SEM O 
ESPÍRITO ESTÁ MORTO, É MORTA 

A FÉ SEM OBRAS.” (TG 2,26).
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PASTORAL DA FAMÍLIA

Família:
ambiente de trabalho

O s tempos de hoje promovem cada vez mais a 
importância do trabalho. Mas de que trabalho 
se fala atualmente? A tradução está para “em-

prego”, ou seja, uma atividade remunerada mediante 
um contrato estabelecido entre o trabalhador e uma 
instituição. Fala-se muito, pelas circunstâncias que 
vivemos, da falta de trabalho. Seria melhor afi rmar 
“falta de emprego”. O fato está em que poderá faltar 
emprego, mas para um “fi lho de Deus” nunca faltará 
trabalho, ou seja, empregar esforço físico e ou intelec-
tual para que se realize alguma coisa. 

Essa perturbação conceitual no âmbito familiar afl i-
giu a sociedade moderna, particularmente a partir dos 
anos 1950, quando a mulher passou a desenvolver-se 
de modo cada vez mais infl uente nas atividades exter-
nas de emprego, deixando o trabalho de casa em outro 
plano, que se acumulou. Por outro lado, o homem con-
tinuava dedicando-se ao emprego como seu trabalho e 
as atividades do lar eram vistas como opcionais, segun-
do suas disposições, disponibilidades ou preferências. 
Em outras palavras, para trabalhar é necessário sair de 
casa. Será isso uma verdade? Certamente que não.

No entanto, dessa forma, será que não se passa a 
imagem equivocada aos fi lhos que crescem nos lares 
ouvindo “Seu pai tem que trabalhar e não pode fi car 
aqui”? Na mesma linha, a mãe diz “Eu gostaria de fi car 
mais com você em casa, mas tenho que trabalhar.” A 
consequência imediata disso para as crianças peque-
nas é que em casa não há esse “tal de trabalho”, pois 
é preciso fazê-lo lá fora. Pode-se criar certa repulsa a 
ele, pois afasta os pais da convivência que tanto ne-
cessitam. Quando crescem, os fi lhos passam a ouvir, 
até com tom áspero, “Como você acha que pago todas 
estas tuas coisas que me pede...”. E também “Não pos-
so fi car aqui sem fazer nada. Quem paga tudo isto que 
você tem?”. Fica estabelecido que trabalho é dinheiro 

e sem ele não se vive. Não se come, não se mora, nem 
se compra, não se viaja, não se diverte. Esse trabalho é 
coisa séria, mas o fi lho “só” está estudando, para poder 
trabalhar depois e ganhar dinheiro. 

Mais um tempo se passa e com a autonomia dos fi lhos 
eles encontram seus pais mais raramente – ocupados 
com o trabalho – mas não podem fi car sem o que os 
pais oferecem, fruto do emprego: dinheiro. Assim, o 
vínculo familiar pode fi car por conta da mesada ou do 
cartão de crédito. Exagero? Olhe ao redor e veja o que 
está acontecendo. Os fi lhos crescem um pouco mais. A 
casa pode fi car abandonada. A desordem se estabele-
ce. Os pais reclamam da falta de ajuda: “Aqui ninguém 
faz nada!”. É fato. Talvez porque não aprenderam a 
trabalhar, mas sim a esperar ter um emprego. Na hora 
que possuem um emprego, os fi lhos dispensam a me-
sada e o cartão de crédito, corta-se o “vínculo” fami-
liar. Talvez sintam necessidade de voltar para casa se 
perderem o emprego.

O trabalho procede de um mandato de Deus: “O Senhor 
Deus tomou o homem e o colocou no jardim de Éden, 
para cultivar e guardar” (Gen 2,15), antes do pecado ori-
ginal. O ambiente de família deve ser o centro de orien-
tação e formação para a importância do trabalho, inde-
pendente do emprego ou profi ssão que se desenvolverá 
mais tarde. De fato, o trabalho nos acompanha desde 
que nascemos, em pequeninas coisas conforme as nos-
sas possibilidades. E no trabalho – laboriosidade – não 
podem faltar algumas características fundamentais 
que devem estar associadas à educação das virtudes: 
ordem, perseverança, alegria, generosidade... Esse es-
pírito de serviço que os pais, sem perder a autoridade, 
devem passar aos fi lhos para que façam do trabalho um 
instrumento de santifi cação e de união virtuosa, cujo 
salário é a convivência amorosa em lares “luminosos e 
alegres” (São Josemaría Escrivá).

Encontramos nas palavras de São Paulo muitas orien-
tações para uma valorização do trabalho: “Levai uns as 
cargas dos outros, e assim cumprireis a lei de Cristo” 
(Gal 6,1-2). Cada um conforme a sua possibilidade. E 
dessa forma ouviremos do Apóstolo: “Meus amados 
irmãos sede fi rmes e constantes, trabalhando sem-
pre e cada vez mais na obra do Senhor, sabendo que o 
vosso trabalho não fi cará sem recompensa diante de 
Deus” (1Cor 15,58). 

Em maio comemora-se São José Operário, Padroei-
ro das Famílias. Que ele nos abençoe e ilumine cada 
vez mais no caminho do trabalho em vida familiar 
ao lado de sua esposa, Santa Maria, ele com quem o 
Menino-Deus – “o Filho do carpinteiro” – aprendeu 
desde cedo a trabalhar. 

Por Dr. Valdir
Pastoral da Família
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A Páscoa continua em Pentecostes: Jesus Se 
oculta de seus discípulos “segundo a carne”, 
mas para permanecer com eles depois de su-

bir aos céus envia seu Espírito (cf. Rm 1,3-4; 2Cor 5,6). 
“Esta segunda presença é melhor que a primeira por-
que universal (isto é, não mais limitada no tempo e 
no espaço à Palestina somente), mas interior e efi caz” 
(cf. Cantalamessa).

A vinda de Cristo foi preparada pelos profetas e anun-
ciada pelo precursor João Batista.

A vinda do Espírito Santo foi anunciada pelo próprio 
Jesus. Ele foi o precursor do Paráclito quando nos 
prometeu dizendo: “Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará 
outro Paráclito, isto é, o Consolador, para que fi que 
eternamente convosco” (Jo 14,16).

Quando nos perguntam quem é o Espírito Santo, res-
pondemos que é a terceira Pessoa da Santíssima Trin-
dade e achamos que com isso já dissemos tudo. Se nós 
não nos aprofundarmos no conhecimento de Deus e 
do Seu Espírito por meio da Palavra, não poderemos 
saber o que Ele é para nós e muito menos tomar pos-
se de Suas promessas, pois o Espírito Santo Se revela 
onde é acolhida a palavra de Deus.

Ele é realmente uma pessoa! Cristo nos diz a respeito 
Dele: que é mandado, que vem, que mora. São Pau-
lo diz que reza dentro de nós com gemidos inefáveis, 
que distribui Seus dons à Igreja. Os teólogos dizem 
que é o amor do Pai e do Filho, um amor tão forte 
que não acaba nunca e que é “o modo de ser’’ de Deus.

Deus Se deixa encontrar! A nós basta somente desejar 
conhecê-Lo com um coração humilde e sincero, pois 
Deus Se revela aos simples e Se esconde dos soberbos.

Deus não é insensível ao momento histórico e pessoal 
de cada um de nós, Seus fi lhos amados! Ele sabe do que 
estamos precisando. Sabe do quanto necessitamos de 

consolação. Tendo buscado soluções enganosas e acre-
ditado em falsas promessas, o homem foi se afastando 
da verdadeira fonte do amor e sente-se desesperança-
do. Tem necessidade de consolação para viver, pois está 
inquieto, sente solidão, cansaço, medo do futuro, sen-
te-se desprotegido, ameaçado pela falta de segurança e 
não percebe que seu afastamento de Deus é a origem de 
tudo isso. Mas Deus, que é amor, em sua infi nita miseri-
córdia quis oferecer ao homem sua consolação. 

Essa consolação foi encarnada uma primeira vez 
em Cristo, que passou a Sua vida na terra curando 
e consolando os doentes, as viúvas, os necessita-
dos: ‘’Vinde a Mim todos vós que estais aflitos sob 
o fardo, e Eu vos aliviarei’’(Mt 11,28). Antes de par-
tir deste mundo Jesus rogou ao Pai que nos envias-
se outro consolador, o Paráclito, que permaneceria 
para sempre conosco! Não só estará conosco como 
permanecerá dentro de nós (Jo 14,17)!

A CONSOLAÇÃO DE DEUS É SEU 
AMOR DENTRO DE NÓS FEITO PESSOA
O que devemos fazer para receber essa consolação? 
Por que nos sentimos tantas vezes privados dela?

A 1ª razão: porque não recorremos a ela. Buscamos ou-
tros meios, que são puramente humanos, como o pra-
zer, a riqueza, as distrações, e tudo isso é passageiro.

A 2ª razão: porque não somos sufi cientemente humil-
des e Deus opta por consolar os humildes (2Cor 7,6).

A 3ª razão: falta de intimidade com Deus, que só nos é 
concedida por meio da oração.

Peçamos a Nossa Senhora, Mãe da Misericórdia, Con-
soladora do Afl itos e mulher orante, que tenhamos um 
coração sempre aberto a acolher o Espírito e sermos nós 
também consolo efi caz para os que estão ao nosso redor. 

“Consolai, consolai 
Meu povo!”

(Is 40,1)

G R U P O  D E  O R A Ç Ã O
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Mãe de todos 
os homens

Por Santo Agostinho

A admirável santidade de Maria é 
fruto da graça de Deus que a cumu-
lou, em vista de sua missão. A Vir-

gem Maria representa o que de mais digno, 
puro e inocente poderia oferecer esta nossa 
terra a DEUS, a fi m de que o Filho de Deus se 
dignasse a baixar até ela.

O fato de ser Mãe de Cristo traz a Maria lu-
gar único no mistério da redenção, já que 
por meio dela é que veio ao mundo o Salva-
dor. Essa cooperação na obra da Salvação 
faz de Maria, espiritualmente, a Mãe de to-
dos os homens.

Tudo quanto pudermos dizer em louvor de 
Maria Santíssima é pouco em relação ao que 
merece por sua dignidade de Mãe de Deus.

As orações de Maria Santíssima junto a 
Deus têm mais poder junto da Majestade 
Divina que as preces e intercessão de todos 
os anjos e santos do Céu e da Terra.

S em alegria não se 
pode viver. Por isso 
é preciso sonhar 

com a alegria, por maiores 
que tenham sido as nossas de-
cepções. É o que vamos tentar 
fazer, com a ajuda de Deus, na 
nossa expedição ao longo des-
tas páginas. 

Quem não quer uma vida ale-
gre? Ao decorrer da vida, de-
paramos com muitas placas 

que parecem indicar o caminho para a alegria. Acon-
tece, porém, que nem todas são confi áveis e muitas são 
até contraditórias entre si. Anunciam a estrada para 
um jardim colorido, mas desembocam no pântano 
fétido e escuro do consumismo, do prazer egoísta, do 
rancor, da solidão, da tristeza.. .

Que caminho seguir afi nal? Onde encontrar as verda-
deiras alegrias? O que o autor nos mostra aqui é que 
elas podem ser encontradas em toda parte – na famí-
lia, no trabalho, no descanso, no sofrimento, nos pra-
zeres sadios –, desde que avancemos pelo caminho que 
o próprio Deus nos abriu: o Amor.

AS VERDADEIRAS

FRANCISCO FAUS
QUADRANTE EDITORA
160 PÁGS. / BROCHURA / 14 X 21CM

ALEGRIAS

Junto a porta de entrada direita da igreja

(11) 3082 9786

PARA LERENCONTRO COM MARIA

ADQUIRA ESTE LIVRO
EM NOSSA LIVRARIA



EXPEDIENTE PAROQUIAL

PROGRAMAÇÃO PASTORAL PROCLAMAS

SECRETARIA

Atendimento em dias úteis, das 8h às 19h, e 
aos sábados, das 8h às 13h.
nsbrasil@nossasenhoradobrasil.com.br
(11) 3082 9786

CONFISSÕES

Terças e quintas, das 8h às 12h; ou nos 
horários das missas antes ou após.

MISSAS

Segundas-feiras: 8h, 9h, 12h05, 17h30 e 
18h30. De terças a sextas: 8h, 9h, 12h05 e 
17h30. Sábados: 8h, 9h, 12h e 16h. Domingos: 
8h, 10h, 11h15, 12h30, 17h, 18h30 e 20h.
Para missas individuais, de sétimo dia ou 
outras intenções, verifi car outros horários na 
secretaria paroquial.

BATISMO

Inscrições com antecedência na secretaria 
paroquial. Curso preparatório de Batismo 
para pais e padrinhos, comparecer munidos 
de uma lata de leite, para ser doada para 
instituições de caridade, e documentação. 
A lista de documentos para a inscrição está 
no site da Paróquia. Para mais informações 
ou esclarecimentos procurar pessoalmente a 
secretaria paroquial.

DATAS DO CURSO DE BATISMO

13/3, 17/4, 22/5, 19/6, 17/7, 7/8, 25/9, 23/10, 
6/11 e 11/12.

HORÁRIOS E DIAS PARA BATISMO

Sábados, 13 e 15h (individuais), e domingos, 9h, 
13h30 e 15h30 (individuais) e 14h30 (coletivo).
Os batizados devem ser marcados com certa 
antecedência.

MATRIMÔNIO

Informações sobre datas e horários disponíveis 
para Casamento devem ser solicitadas somente 
na secretaria paroquial pessoalmente.

CURSO DE NOIVOS

O curso se inicia com três encontros às quartas-
feiras à noite, no horário das 20h às 21h30, e 
termina no fi m de semana, incluindo o sábado, 
das 14 às 19h, e o domingo, das 8h30 às 12h. 
A seguir, a Santa Missa com especial intenção 
para os noivos às 12h30.
1º curso: 17/2, 24/2, 2/3, 5/3 e 6/3.
2º curso: 30/3, 6/4, 13/4, 7/5 e 8/5.
3º curso: 18/5, 1/6, 8/6, 11/6 e 12/6.
4º curso: 3/8, 10/8, 17/8, 27/8 e 28/8.
5º curso: 21/9, 28/9, 5/10, 8/10 e 9/10.
6º curso: 9/11, 16/11, 23/11, 26/11 e 27/11.

GRUPO SEMENTES DO ESPÍRITO
Segundas-feiras, às 20h.

GRUPO DE ORAÇÃO ESPÍRITO SANTO
Quintas-feiras, às 14h30.

PLANTÃO DE ORAÇÃO
Terças-feiras, às 15h.
Obs.: é necessário marcar previamente contatando 
uma pessoa responsável nos grupos de oração.

TERÇO DOS HOMENS
Terças-feiras, às 20h30

GRUPO DE JOVENS DIVINO CORAÇÃO
Domingos, às 18h.

APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Missa toda primeira sexta-feira do mês, às 8h.

ORAÇÃO DAS MIL AVE-MARIAS
Todo primeiro sábado do mês, das 10 às 14h.

MISSA DE N. SRA. DE SCHOENSTATT
Dia 17/3, às 12h, e 14/4, às 12h.

RECOLHIMENTO FEMININO
Dia 16/2, tema “Renovação espiritual”.

Dia 15/3, tema “Fortaleza e constância”.

HORA SANTA COM 
EXPOSIÇÃO DO SANTÍSSIMO
Sextas-feiras, às 11h.

ABRIL
2/4 – Eduardo Torre Paulici e Carolina de Carvalho. Felipe Escribano Borges e Karina 
Magalhães Silva. João Paulo Kawaoka Matushita Junior e Marina Andoza Morini. 
Bruno Vasconcelos Barbosa e Grazielle Araújo Souza. Sergio Ribeiro de Souza Junior 
e Silvia Isola de Aro. Aldo Vieira dos Santos e Vanessa Pereira da Costa. 
8/4 – Arthur Borro Junghans e Tássia Juliani Principe.
9/4 – Thiago da Mota Gomes e Gabriela Nascimento Moreira Piai. Eduardo 
Santianni Sobral e Fernanda Chamosa D´Amore.
15/4 – Pedro Vieira Santana Netto e Juliana Oggioni Gaiotti. Ricardo Castanho Pinho 
e Isabella de Barros Cilento.
16/4 – Rafael Kairalla Assad e Tatiana Maksoud Mouaccad.
20/4 – Felipe Joaquim Martins de Souza e Camila Hasselmann Cottar.
22/4 – Felipe Baldini Setti e Marcella Rosa Silva.
23/4 – José Ricardo Sebastião Junior e Priscilla Francescucci Moleiro. Bruno 
Francisco Correa e Bruna Dejavite. Marcelo Silveira Maia e Maria Eduarda Gottardi 
Barbosa Maia dos Santos. Carlos Eduardo Souza de Oliveira e Renata Aparecida 
Lourenço Rufi no Vieira.
25/4 – Antônio Augusto Lemos Ramos  e Gabriela Marques de Paiva.
29/3 – Fabio Augusto dos Santos e Juliana E. de Almeida.
30/4 – Edson Araújo Negreiro e Vanicelia Savegnago. Eduardo Teixeira de Carvalho 
e Natália Lopes B. Sampaio. José Emydio de Natale Prozzi e Bruna Roncatto. Alan 
Willian de Oliveira Lima e Roberta Henbrique da Silva Tizzi. Denis Romagna Bonelli 
e Carolina Soares Bento.

MAIO
4/5 – Mauro Levi D´Ancona e Marina Rolim Borzani Ascar.
6/5 – Rafael Tavares Villar e Jéssica Nunes de Souza. Dhiego Soares Coutinho e 
Michelle Gomes Michele Silva.
7/5 – Eduardo Pontalti e Alessandra Evangelista Munhoz Comenalli. Marcelo 
Francetich Nam e Camila Pinho Brasileiro Martins. Renan Oliveira Rodrigues e 
Pamella Lucchesi Pires. Marcio Tadeu de Morais Nicolini e Vanessa Casillo de 
Espírito Santo. Cesar Nogueira Sousa e Marina Mortatti Campano.
12/5 – Ricardo Giorgi Portolano e Carla Regino Portolano.
13/5 – Rodrigo Serra Pereira e Tauanna Gonçalves Vianna
14/5 – Marcelo Kenji Iritani e Fernanda Gomes Gonçalves. Marcelo Godinho 
Nogueira e Carolina Toscano. Saimon César Felix de Santana e Carolina Alaj de 
Albuquerque. Hudson Fiorot Ilha e Ana Claudia Coenca Maia. Carlos Eduardo 
Lacerda Felício e Vanessa Tirot.
19/5 – Felipe Bellintani e Akassia Arruda Gonçalves.
20/5 – Fernando Giovanetti Bisconcini e Paloma de Pasqual de Cristófaro.
21/5 – Alexandre Curi Arb e Daniela Giusti da Silva. Luiz Fernando Bonacorso da Rocha 
e Danielle Rodrigues de Sousa. Renan Abram de Oliveira e Evelyn Lima da Silva. Caue 
Lourenço e Aline Moter Roncato. Denis Sampietro Uzal e Caroline Lamboglia.
27/5 – Bruno Serra Neto e Fernanda Yuri Nakatsu.Marcos Vinícius da Silva e Stefanie 
Camasmie Toassa da Silva. Juliano Arjonas Gibran e Juliana Fernandes Koeke.
28/5 – Rodrigo de Azevedo Ventura e Amanda Sergio de Lima. Daniel Ferreira 
Gomes e Tiemy Avelino Vatanabi. Felipe Raats  Daud e Marília Frazillo Souza 
Martins. Jorge Henrique Bento de Sousa e Karina Soares Ferreira dos Santos. 
Gustavo Paiossin Pompeo e Melina Carelli Teixeira.


