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Revista da

E

Com o abraço e a bênção.

Dom Orlando Brandes
Arcebispo de Aparecida

O mês de agosto nos leva a pen-
sar sobre a vocação do padre, da 
família, da vida consagrada e da 
catequese. Aqui vou refletir sobre 
a vocação do catequista. Depois do 
padre, o catequista é a pessoa mais 
necessária na comunidade paro-
quial. Por que?  Sem catequese a 
Igreja fracassa. Diminuem os cris-
tãos e decai a fé. Tão importante é 
a catequese que o Papa Francisco 
criou o “Ministério Catequético”. 
Não esqueçamos que Maria de Na-
zaré foi catequista de Jesus. Sua As-
sunção ao céu é uma profunda ca-
tequese sobre nosso futuro, sobre a 
ressurreição e a vida eterna. 

Os nomes dos catequistas estão 
escritos no céu e no livro da vida. 
A catequese é uma sacerdócio, um 
ministério, uma ação sagrada, cujas 
hóstias vivas são os catequizandos. 
A catequese é o sucesso de Jesus e 
de seu Reino. Lembremos que os 
pais são os primeiros catequistas, 
que toda a comunidade paroquial é 
catequista. 

A Bíblia é o principal livro de cate-
quese. Sem catequese o mundo vai 
piorar e decair. Na realidade, a cate-
quese é um fator de civilização da 
humanidade. Faz de nós boas pes-
soas, bons cidadãos, bons cristãos. 
Convoco os sacerdotes a visitarem 
os catequizandos nas salas de cate-
quese. Em nossa Arquidiocese está 
implantada definitivamente a cate-
quese da Iniciação à Vida Cristã. 
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Presença Religiosa na Arquidiocese 
Congregação das Franciscanas de Siessen

A Congregação das Franciscanas de A Congregação das Franciscanas de 
Siessen nasceu no dia 02 de março de Siessen nasceu no dia 02 de março de 
1854 na Diocese de Rottenburg/Alema-1854 na Diocese de Rottenburg/Alema-
nha. Era um ramo da Congregação das nha. Era um ramo da Congregação das 
Franciscanas de Dillingen nascida em Franciscanas de Dillingen nascida em 
1241, o mais antigo Convento Francisca-1241, o mais antigo Convento Francisca-
no da Alemanha. A missão de fundação no da Alemanha. A missão de fundação 
de um Instituto de Educação e Ensino de um Instituto de Educação e Ensino 
para as jovens que não tinham oportu-para as jovens que não tinham oportu-
nidade de estudo. nidade de estudo. 

Movidas pelo espírito missionário, Movidas pelo espírito missionário, 
em 1936, um grupo de Irmãs veio de em 1936, um grupo de Irmãs veio de 
Siessen/Alemanha para a cidade de Siessen/Alemanha para a cidade de 
Agudos/SP com a missão de dirigir o Co-Agudos/SP com a missão de dirigir o Co-
légio e o Hospital. Onde a sede provin-légio e o Hospital. Onde a sede provin-
cial se estabeleceu por mais de 60 anos, cial se estabeleceu por mais de 60 anos, 
assumindo ao longo dos anos, além do assumindo ao longo dos anos, além do 
Colégio e Hospital, outros trabalhos pas-Colégio e Hospital, outros trabalhos pas-
torais e sociais.torais e sociais.

Novamente, atendendo aos apelos e Novamente, atendendo aos apelos e 
necessidades da época, no ano de 1997, necessidades da época, no ano de 1997, 
a Província deixou as escolas particula-a Província deixou as escolas particula-
res, para assumir uma nova missão junto res, para assumir uma nova missão junto 
aos menos favorecidos. A Sede Provincial aos menos favorecidos. A Sede Provincial 
foi transferida para Guaratinguetá/SP na foi transferida para Guaratinguetá/SP na 
Arquidiocese de Aparecida/SP,Arquidiocese de Aparecida/SP, com a  com a 

finalidade de cola-finalidade de cola-
borar com a “Fa-borar com a “Fa-
zenda da Esperan-zenda da Esperan-
ça” nos trabalhos ça” nos trabalhos 
de recuperação de recuperação 
dos dependentes dos dependentes 
químicos. Em Gua-químicos. Em Gua-
ratinguetá está a ratinguetá está a 
Sede da Província; Sede da Província; 
a casa das irmãs a casa das irmãs 
idosas que conti-idosas que conti-
nuam sendo mis-nuam sendo mis-
sionárias através sionárias através 

da oração; a primeira etapa da forma-da oração; a primeira etapa da forma-
ção inicial junto ao Centro Feminino da ção inicial junto ao Centro Feminino da 
Fazenda da Esperança; Irmãs que tra-Fazenda da Esperança; Irmãs que tra-
balham na Casa de Apoio Sol Nascente balham na Casa de Apoio Sol Nascente 
(pessoas Soropositivo) e trabalho com (pessoas Soropositivo) e trabalho com 
as pessoas em situação de rua. No Bair-as pessoas em situação de rua. No Bair-
ro das Pedrinhas – Guaratinguetá, tem ro das Pedrinhas – Guaratinguetá, tem 
um convento no Centro Masculino da um convento no Centro Masculino da 
Fazenda da Esperança. Aí as Irmãs dão Fazenda da Esperança. Aí as Irmãs dão 
a Catequese de iniciação cristã, orienta-a Catequese de iniciação cristã, orienta-
ção espiritual, acolhimento aos acolhi-ção espiritual, acolhimento aos acolhi-
dos e visitantes; enfim, colaboram em dos e visitantes; enfim, colaboram em 
tudo com os responsáveis da Fazenda tudo com os responsáveis da Fazenda 
da Esperança. Tem também, na cidade da Esperança. Tem também, na cidade 
de Garça/SP, uma Obra Social que há de Garça/SP, uma Obra Social que há 
mais de 70 anos colabora na evangeli-mais de 70 anos colabora na evangeli-
zação através da educação de crianças e zação através da educação de crianças e 
familiares nos diversos projetos sociais. familiares nos diversos projetos sociais. 
São atendidas  crianças e adolescen-São atendidas  crianças e adolescen-
tes, em média 220, na idade de um a tes, em média 220, na idade de um a 
catorze anos no contra turno escolar. A catorze anos no contra turno escolar. A 
Instituição oferece aos atendidos, aulas Instituição oferece aos atendidos, aulas 
de: Dança, Canto coral, instrumentos de de: Dança, Canto coral, instrumentos de 
percussão, Capoeira, reforço escolar, in-percussão, Capoeira, reforço escolar, in-
formática, natação, etc. Além de dança formática, natação, etc. Além de dança 
para as mães e o trabalho de fortaleci-para as mães e o trabalho de fortaleci-
mento de vínculos com as famílias. O mento de vínculos com as famílias. O 

convento São Francisco localizado na ci-convento São Francisco localizado na ci-
dade de Belo Jardim/PE, Diocese de Pes-dade de Belo Jardim/PE, Diocese de Pes-
queira, foi fundado em 2011 como pre-queira, foi fundado em 2011 como pre-
sente do jubileu de 75 anos da presença sente do jubileu de 75 anos da presença 
das Irmãs no Brasil. As Irmãs desenvol-das Irmãs no Brasil. As Irmãs desenvol-
vem a missão junto à Paróquia Nossa vem a missão junto à Paróquia Nossa 
Senhora do Bom Conselho, situada na Senhora do Bom Conselho, situada na 
periferia mais pobre da cidade. Realizam periferia mais pobre da cidade. Realizam 
os trabalhos pastorais, como liturgia, os trabalhos pastorais, como liturgia, 
catequese, formação de lideranças e ju-catequese, formação de lideranças e ju-
ventudes; pastorais sociais e Educação. ventudes; pastorais sociais e Educação. 
No momento acolhe as noviças para o No momento acolhe as noviças para o 
estágio pastoral.estágio pastoral.

Dentro do caminho sinodal que da Dentro do caminho sinodal que da 
Igreja deIgreja de ‘Comunhão, Participação e  ‘Comunhão, Participação e 
Missão’,Missão’, a Província está presente na  a Província está presente na 
Diocese de Coroatá. No cotidiano, nos Diocese de Coroatá. No cotidiano, nos 
esforçamos para levar o espírito evangé-esforçamos para levar o espírito evangé-
lico que alimenta a vida de esperança e lico que alimenta a vida de esperança e 
fé das pessoas. Jesus Cristo continua so-fé das pessoas. Jesus Cristo continua so-
frendo nas pessoas que não têm acesso frendo nas pessoas que não têm acesso 
à saúde, educação, saneamento básico, à saúde, educação, saneamento básico, 
entre outros. Fazemos visitas às famílias, entre outros. Fazemos visitas às famílias, 
ouvimos suas dores, rezamos com elas, ouvimos suas dores, rezamos com elas, 
fazemos curativos e orientação básica. fazemos curativos e orientação básica. 
Temos presenciado através da escuta Temos presenciado através da escuta 
sinodal o desânimo dos nossos líderes sinodal o desânimo dos nossos líderes 
pastorais. Apoio, incentivo e formação pastorais. Apoio, incentivo e formação 
das comunidades eclesiais é uma neces-das comunidades eclesiais é uma neces-
sidade urgente por parte dos pastores sidade urgente por parte dos pastores 
da Igreja. A necessidade de crescermos da Igreja. A necessidade de crescermos 
na pastoral de conjunto, no espírito na pastoral de conjunto, no espírito 
sinodal que nos pede para caminhar-sinodal que nos pede para caminhar-
mos juntos onde cada pessoa se torna mos juntos onde cada pessoa se torna 
protagonista no caminho de discípulo e protagonista no caminho de discípulo e 
missionário do Reino. Este Convento é missionário do Reino. Este Convento é 
também o noviciado da Província. também o noviciado da Província. 

Congregação das Congregação das 
Franciscanas de Siessen Franciscanas de Siessen 

Ir. Iracema Willan Ir. Iracema Willan 
Secretária Provincial Secretária Provincial 

Capela Imaculada Conceição -  Guaratinguetá/SP
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EHistória de Nossa Senhora

Tereza Galvão Pasin 
Autora dos livros: 

“Senhora Aparecida” e “História de 
Nossa Senhora Aparecida”

Ed. Santuário

11 de maio de 1923

No dia 1º de fevereiro de 1903, No dia 1º de fevereiro de 1903, 

na Casa de São José, em Nova na Casa de São José, em Nova 

Trento, SC, Irmã Paulina do Cora-Trento, SC, Irmã Paulina do Cora-

ção Agonizante de Jesus, foi eleita ção Agonizante de Jesus, foi eleita 

Superiora Geral por toda vida.Superiora Geral por toda vida.

Logo em seguida, Pe. Rossi foi Logo em seguida, Pe. Rossi foi 

transferido de Nova Trento para transferido de Nova Trento para 

São Paulo.São Paulo.

Em São Paulo, Pe. Rossi convi-Em São Paulo, Pe. Rossi convi-

dou Madre Paulina para abertura dou Madre Paulina para abertura 

de uma nova casa, e assim, no dia de uma nova casa, e assim, no dia 

22 de julho de 1903, Madre Pau-22 de julho de 1903, Madre Pau-

lina chegou em São Paulo, acom-lina chegou em São Paulo, acom-

panhada das Irmãs Serafina e Luiza panhada das Irmãs Serafina e Luiza 

e da postulante Josefina. Ali na co-e da postulante Josefina. Ali na co-

lina do Ipiranga em 07 de dezem-lina do Ipiranga em 07 de dezem-

bro, teve início o Asilo “Sagrada bro, teve início o Asilo “Sagrada 

Família”.Família”.

O tempo foi passando...O tempo foi passando...

Por mal entendidos  em 1909, Por mal entendidos  em 1909, 

Madre Paulina perdeu o título de Madre Paulina perdeu o título de 

Superiora Geral por toda vida...Superiora Geral por toda vida...

Por 10 anos, Madre Paulina mo-Por 10 anos, Madre Paulina mo-

rou na cidade de Bragança Paulis-rou na cidade de Bragança Paulis-

ta, já estamos em 1919... quando ta, já estamos em 1919... quando 

pode retornar ao Asilo “Sagrada pode retornar ao Asilo “Sagrada 

Família”, em São Paulo.Família”, em São Paulo.

Na data de 11 de maio de 1923, Na data de 11 de maio de 1923, 

às 15h, foi a festa de inauguração às 15h, foi a festa de inauguração 

da nova casa, na cidade de Apare-da nova casa, na cidade de Apare-

cida, Casa de Nossa Senhora Apa-cida, Casa de Nossa Senhora Apa-

recida, hoje Seminário Bom Jesus; recida, hoje Seminário Bom Jesus; 

“Asilo dos pobres de Nossa Senho-“Asilo dos pobres de Nossa Senho-

ra Aparecida”.ra Aparecida”.

Madre Paulina veio visitar a Madre Paulina veio visitar a 

nova obra em 10 de agosto e vol-nova obra em 10 de agosto e vol-

tou novamente em 1934.tou novamente em 1934.

Estamos nos preparando para:Estamos nos preparando para:

- 100 anos da fundação do Lar - 100 anos da fundação do Lar 

Nossa Senhora Aparecida!Nossa Senhora Aparecida!

- 100 anos da presença das Ir-- 100 anos da presença das Ir-

mãzinhas da Imaculada Conceição mãzinhas da Imaculada Conceição 

no Lar!no Lar!

- 100 anos da visita de Santa - 100 anos da visita de Santa 

Paulina no Lar e na cidade de Apa-Paulina no Lar e na cidade de Apa-

recida!recida!

Ocasião que será lançado um Ocasião que será lançado um 

livro, de minha autoria, contando livro, de minha autoria, contando 

toda a história, desde o nascimen-toda a história, desde o nascimen-

to de Amabile Lúcia Visintainer em to de Amabile Lúcia Visintainer em 

16 de dezembro de 1865 até 2023!16 de dezembro de 1865 até 2023!
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Na edição do mês de julho, a nos-Na edição do mês de julho, a nos-
sa Revista publicou o testemunho sa Revista publicou o testemunho 
muito bonito sobre o dízimo de um muito bonito sobre o dízimo de um 
padre querido em nossa Arquidioce-padre querido em nossa Arquidioce-
se, Pe Vinicius, que nos contou que se, Pe Vinicius, que nos contou que 
se tornou um dizimista ainda peque-se tornou um dizimista ainda peque-
no com o exemplo da família.  Hoje, no com o exemplo da família.  Hoje, 
exercendo seu sacerdócio, motiva exercendo seu sacerdócio, motiva 
aqueles que ainda não são dizimistas  aqueles que ainda não são dizimistas  
a  fazer esta experiência.a  fazer esta experiência.

O testemunho deste mês é de um O testemunho deste mês é de um 
paroquiano da recém-criada Paró-paroquiano da recém-criada Paró-
quia Santa Luzia, em Guaratinguetá, quia Santa Luzia, em Guaratinguetá, 
Cícero Giovani Gomes Gonçalves.Cícero Giovani Gomes Gonçalves.

Cícero conta que o desejo de ser Cícero conta que o desejo de ser 
um dizimista nasceu há 26 anos, um dizimista nasceu há 26 anos, 

Pastorais em Ação

“Dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus” (Mt 22-21)

após uma reflexão: após uma reflexão: “Como poderia “Como poderia 
participar em sua comunidade e não participar em sua comunidade e não 
contribuir com o dízimo usufruindo contribuir com o dízimo usufruindo 
da infraestrutura da igreja, água, luz, da infraestrutura da igreja, água, luz, 
entre outros gastos, se na sua vida entre outros gastos, se na sua vida 
particular cumpre fielmente com particular cumpre fielmente com 
suas obrigações em termos de tarifas suas obrigações em termos de tarifas 
públicas, impostos etc”.públicas, impostos etc”.   E lembrou    E lembrou 
da passagem bíblica: “Dai a César o da passagem bíblica: “Dai a César o 
que é de César e a Deus o que é de que é de César e a Deus o que é de 
Deus” (Mt 22,21 ). Disse que resol-Deus” (Mt 22,21 ). Disse que resol-
veu contribuir com o dízimo como veu contribuir com o dízimo como 
forma de agradecimento e não só forma de agradecimento e não só 
por compromisso, e que ele e sua por compromisso, e que ele e sua 
família recebem as bênçãos de Deus.família recebem as bênçãos de Deus.

Para incentivar as pessoas que Para incentivar as pessoas que 
ainda não fizeram a experiência do ainda não fizeram a experiência do 
dízimo a se tornarem um dizimista, dízimo a se tornarem um dizimista, 
Cícero diz:Cícero diz:

“Tenha como consciência que a “Tenha como consciência que a 
contribuição com o dízimo não é uma contribuição com o dízimo não é uma 
taxa, algo que se paga,  uma troca taxa, algo que se paga,  uma troca 
ou uma contribuição dependendo ou uma contribuição dependendo 
do que sobrar”. “Contribuir com o do que sobrar”. “Contribuir com o 
dízimo é devolver a Deus uma por-dízimo é devolver a Deus uma por-
centagem do que já é de Deus e que centagem do que já é de Deus e que 
nos é oferecido”. nos é oferecido”. Segundo Cícero, na Segundo Cícero, na 
lista de seus compromissos mensais, lista de seus compromissos mensais, 

a sua contri-a sua contri-
buição com buição com 
o dízimo o dízimo 
consta em 1º lugar, sem se importar consta em 1º lugar, sem se importar 
se é 1,2,5 ou 10% mas faz questão se é 1,2,5 ou 10% mas faz questão 
que seja verdadeira, sincera e, princi-que seja verdadeira, sincera e, princi-
palmente, que seja de coração, pois palmente, que seja de coração, pois 
assim não tem dúvida que as bên-assim não tem dúvida que as bên-
çãos de Deus são derramadas sobre çãos de Deus são derramadas sobre 
ele e sobre sua família.ele e sobre sua família.

Nosso irmão Cícero, deixa uma Nosso irmão Cícero, deixa uma 
mensagem de ânimo para os dizimis-mensagem de ânimo para os dizimis-
tas da nossa Arquidiocese:tas da nossa Arquidiocese:

“Não coloque o dízimo no último “Não coloque o dízimo no último 
item da sua lista de compromissos. item da sua lista de compromissos. 
Seja justo na sua contribuição. Va-Seja justo na sua contribuição. Va-
mos refletir e conhecer um pouco mos refletir e conhecer um pouco 
mais o que Deus faz de bom em nos-mais o que Deus faz de bom em nos-
sas vidas. Vamos ser fiéis com nossa sas vidas. Vamos ser fiéis com nossa 
contribuição e no tempo certo vamos contribuição e no tempo certo vamos 
colher os frutos. Com esta experiên-colher os frutos. Com esta experiên-
cia, sentiremos a presença de Deus cia, sentiremos a presença de Deus 
que se manifesta em suas bênçãos que se manifesta em suas bênçãos 
e graças. É uma alegria poder teste-e graças. É uma alegria poder teste-
munhar.   Abraços e que Deus aben-munhar.   Abraços e que Deus aben-
çoe a todos.”çoe a todos.”

Sebastião Tuty Sebastião Tuty 
Coordenador Arquidiocesano Coordenador Arquidiocesano 

Pastoral do DízimoPastoral do Dízimo



Santo do Mês
Santos Bispos Brasileiros para o mês de agosto

Dia 27 de agosto é dia de Santa Dia 27 de agosto é dia de Santa 
Mônica, mas aqui no Brasil temos os Mônica, mas aqui no Brasil temos os 
Servos de Deus Servos de Deus Dom Helder Câmara Dom Helder Câmara 
e e Dom Luciano Pedro Mendes de Al-Dom Luciano Pedro Mendes de Al-
meida. meida. 

Hélder foi um sacerdote religioso, Hélder foi um sacerdote religioso, 
sendo mais tarde bispo e arcebispo sendo mais tarde bispo e arcebispo 
emérito de Olinda e Recife. Ficou co-emérito de Olinda e Recife. Ficou co-
nhecido internacionalmente pela de-nhecido internacionalmente pela de-
fesa dos direitos humanos. Recebeu fesa dos direitos humanos. Recebeu 
diversos prêmios, entre eles, o Prê-diversos prêmios, entre eles, o Prê-
mio Martin Luther King, nos Estados mio Martin Luther King, nos Estados 
Unidos e o Prêmio Popular da Paz, Unidos e o Prêmio Popular da Paz, 
na Noruega. Dom Hélder Pessoa Câ-na Noruega. Dom Hélder Pessoa Câ-
mara nasceu em Fortaleza Ceará, no mara nasceu em Fortaleza Ceará, no 
dia 07 de fevereiro de 1909. Com 14 dia 07 de fevereiro de 1909. Com 14 
anos de idade, entrou no Seminário anos de idade, entrou no Seminário 
da Prainha de São José, em Fortaleza, da Prainha de São José, em Fortaleza, 
onde cursou Filosofia e Teologia. Em onde cursou Filosofia e Teologia. Em 
15 de agosto de 1931, com 22 anos 15 de agosto de 1931, com 22 anos 
de idade, Hélder foi ordenado sacer-de idade, Hélder foi ordenado sacer-
dote, com a autorização da Santa Sé, dote, com a autorização da Santa Sé, 
pois não completara a idade mínima pois não completara a idade mínima 
para ordenação, que era de 24 anos. para ordenação, que era de 24 anos. 
Foi um dos organizadores da Ação Foi um dos organizadores da Ação 
Católica que atuava junto às pessoas Católica que atuava junto às pessoas 
carentes. Em 1950, apresentou seu carentes. Em 1950, apresentou seu 
plano ao Monsenhor Montini (que plano ao Monsenhor Montini (que 

em 1963 viria a ser o Papa Paulo VI) em 1963 viria a ser o Papa Paulo VI) 
para fundar a para fundar a Conferência Nacional Conferência Nacional 
dos Bispos do Brasil.dos Bispos do Brasil. A  A CNBB CNBB (ins-(ins-
tituição permanente que reúne os tituição permanente que reúne os 
Bispos católicos do Brasil), foi então Bispos católicos do Brasil), foi então 
fundada em 14 de outubro de 1952. fundada em 14 de outubro de 1952. 
Nesse mesmo ano, o Padre Hélder Nesse mesmo ano, o Padre Hélder 
foi transferido para o Rio de Janeiro, foi transferido para o Rio de Janeiro, 
onde permaneceu durante 28 anos. onde permaneceu durante 28 anos. 
Nessa época desenvolveu diversas Nessa época desenvolveu diversas 
obras sociais. obras sociais. 

Foi nomeado bispo-auxiliar da Foi nomeado bispo-auxiliar da 
Arquidiocese do Rio de Janeiro e Arquidiocese do Rio de Janeiro e 
nomeado secretário-geral da CNBB, nomeado secretário-geral da CNBB, 
onde organizou congressos para onde organizou congressos para 
adaptação da Igreja Católica aos adaptação da Igreja Católica aos 
tempos modernos e a integração tempos modernos e a integração 
da Igreja na defesa dos direitos hu-da Igreja na defesa dos direitos hu-
manos. Permaneceu no cargo até manos. Permaneceu no cargo até 
1964. Em 1962, Dom Hélder partici-1964. Em 1962, Dom Hélder partici-
pou das reformas de base do gover-pou das reformas de base do gover-
no João Goulart. Em 12 de abril de no João Goulart. Em 12 de abril de 
1964, pouco antes do golpe militar, 1964, pouco antes do golpe militar, 
foi nomeado arcebispo de Olinda e foi nomeado arcebispo de Olinda e 
Recife. Foi secretário da Ação Social Recife. Foi secretário da Ação Social 
entre 1964 e 1968. Teve significativa entre 1964 e 1968. Teve significativa 
participação contra o autoritarismo participação contra o autoritarismo 
praticado pelos militares durante a praticado pelos militares durante a 
ditadura militar. Após escrever um ditadura militar. Após escrever um 
manifesto de apoio à ação católica manifesto de apoio à ação católica 
operária, foi acusado de comunis-operária, foi acusado de comunis-
ta, sendo proibido de se manifestar ta, sendo proibido de se manifestar 
publicamente. Na madrugada de 26 publicamente. Na madrugada de 26 
para 27 de maio de 1969, o assessor para 27 de maio de 1969, o assessor 
de Dom Hélder, o padre Henrique, de Dom Hélder, o padre Henrique, 
foi preso e torturado até a morte. foi preso e torturado até a morte. 
Nesse mesmo ano, Dom Hélder Nesse mesmo ano, Dom Hélder 
recebeu o título de recebeu o título de Doutor Honoris Doutor Honoris 
CausaCausa, pela Universidade de Saint , pela Universidade de Saint 
Louis, nos Estados Unidos. Em 1970, Louis, nos Estados Unidos. Em 1970, 
em um pronunciamento em Paris, em um pronunciamento em Paris, 
Dom Hélder denunciou a prática de Dom Hélder denunciou a prática de 
tortura e a situação dos presos polí-tortura e a situação dos presos polí-

ticos no Brasil. Em 1972, foi indicado ticos no Brasil. Em 1972, foi indicado 
ao Prêmio Nobel da Paz. ao Prêmio Nobel da Paz. 

Dom Hélder Câmara criou organi-Dom Hélder Câmara criou organi-
zações pastorais em prol da valoriza-zações pastorais em prol da valoriza-
ção dos pobres, criou projetos para ção dos pobres, criou projetos para 
atender as comunidades do Nordes-atender as comunidades do Nordes-
te, que viviam em situação de misé-te, que viviam em situação de misé-
ria. O religioso recebia apoio e convi-ria. O religioso recebia apoio e convi-
tes para proferir palestras, presidir ou tes para proferir palestras, presidir ou 
receber homenagens das universida-receber homenagens das universida-
des brasileiras e instituições interna-des brasileiras e instituições interna-
cionais. Publicou 23 livros, sendo 19 cionais. Publicou 23 livros, sendo 19 
deles traduzidos para 16 idiomas. Re-deles traduzidos para 16 idiomas. Re-
cebeu 30 títulos de Cidadão Honorá-cebeu 30 títulos de Cidadão Honorá-
rio, 28 de cidades brasileiras, um da rio, 28 de cidades brasileiras, um da 
cidade de São Nicolau, na Suíça, em cidade de São Nicolau, na Suíça, em 
1985, e outro, de Rocamadour, na 1985, e outro, de Rocamadour, na 
França, em 1987. Ao todo foram 716 França, em 1987. Ao todo foram 716 
títulos de homenagens e condecora-títulos de homenagens e condecora-
ções. Em 1985, Dom Hélder foi subs-ções. Em 1985, Dom Hélder foi subs-
tituído pelo bispo Dom José Cardoso, tituído pelo bispo Dom José Cardoso, 
porém continuou atuando em favor porém continuou atuando em favor 
dos pobres. Em 1991, iniciou um mo-dos pobres. Em 1991, iniciou um mo-
vimento contra a fome. No final da vimento contra a fome. No final da 
década de 90, com o apoio de diver-década de 90, com o apoio de diver-
sas instituições filantrópicas, lançou sas instituições filantrópicas, lançou 
oficialmente a campanha “Ano 2000 oficialmente a campanha “Ano 2000 
Sem Miséria”. Sem Miséria”. 

Dom Hélder Câmara faleceu na Dom Hélder Câmara faleceu na 
cidade do Recife, PE, no dia 27 de cidade do Recife, PE, no dia 27 de 
agosto de 1999, de parada cardíaca. agosto de 1999, de parada cardíaca. 
Anos depois, em 2006, neste mesmo Anos depois, em 2006, neste mesmo 
dia, faleceu aos 75 anos outro santo dia, faleceu aos 75 anos outro santo 
bispo: Dom Luciano Pedro Mendes bispo: Dom Luciano Pedro Mendes 
de Almeida (que foi Arcebispo de de Almeida (que foi Arcebispo de 
Mariana, MG de 1988 a 2006). Os Mariana, MG de 1988 a 2006). Os 
dois dois grandes amigos dos pobresgrandes amigos dos pobres es- es-
tão em processo de canonização. tão em processo de canonização. 

Servos de Deus, Dom Helder e Servos de Deus, Dom Helder e 
Dom Luciano, rogai por nós! Dom Luciano, rogai por nós! 

Pe. Carlos A. C. Rodrigues Pe. Carlos A. C. Rodrigues 
Vigário da Paróquia Santo Afonso Vigário da Paróquia Santo Afonso 

Arquidiocese de AparecidaArquidiocese de Aparecida
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Artigo
Relembrando os momentos da 

Festa do Povo de Deus 

Revivendo alguns momentos Revivendo alguns momentos 
da festa deste ano de 2022, pode-da festa deste ano de 2022, pode-
mos destacar a participação maci-mos destacar a participação maci-
ça dos nossos irmãos e irmãs ca-ça dos nossos irmãos e irmãs ca-
tólicos, atuantes na vida da Igreja tólicos, atuantes na vida da Igreja 
e também de muitos irmãos nos-e também de muitos irmãos nos-
sos que estavam distantes por di-sos que estavam distantes por di-
versas situações.  Nesse dia, rea-versas situações.  Nesse dia, rea-
vivamos a nossa fé nos diversos vivamos a nossa fé nos diversos 
momentos que passamos juntos. momentos que passamos juntos. 
Podemos evidenciar: Podemos evidenciar: 

- Na parte da manhã, toda di-- Na parte da manhã, toda di-
nâmica voltada para as crianças, nâmica voltada para as crianças, 
com teatros, brincadeiras, ora-com teatros, brincadeiras, ora-
ções e louvores que motivaram ções e louvores que motivaram 
não só as crianças da catequese não só as crianças da catequese 
da nossa Arquidiocese, mas tam-da nossa Arquidiocese, mas tam-
bém, todas as outras crianças que bém, todas as outras crianças que 
vierem participam com seus pais vierem participam com seus pais 
e familiares e catequistas.e familiares e catequistas.

- Durante o almoço, que foi a - Durante o almoço, que foi a 
primeira vez que fizemos nesta primeira vez que fizemos nesta 
Festa, foi uma oportunidade de Festa, foi uma oportunidade de 

nos confraternizarmos na mesa nos confraternizarmos na mesa 
da refeição; encontramos nossos da refeição; encontramos nossos 
familiares; amigos que não víamos familiares; amigos que não víamos 
há tempos; abraçamos e passa-há tempos; abraçamos e passa-
mos momentos felizes juntos, en-mos momentos felizes juntos, en-
quanto, nossos filhos brincavam e quanto, nossos filhos brincavam e 
se divertiam no parque de diver-se divertiam no parque de diver-
sões.sões.

- Logo após o almoço, aguardá-- Logo após o almoço, aguardá-
vamos felizes o “Banquete Eucarís-vamos felizes o “Banquete Eucarís-
tico – a Santa Missa”, que foi presi-tico – a Santa Missa”, que foi presi-
dida pelo nosso querido Arcebispo dida pelo nosso querido Arcebispo 
D. Orlando Brandes e concelebra-D. Orlando Brandes e concelebra-
da pelos padres de nossa Arqui-da pelos padres de nossa Arqui-
diocese e todo o povo de Deus.diocese e todo o povo de Deus.

- Para finalizar esse dia festivo, - Para finalizar esse dia festivo, 
recebemos no Recinto de Exposi-recebemos no Recinto de Exposi-
ções, o nosso convidado Pe. Mar-ções, o nosso convidado Pe. Mar-
celo Rossi, com o Missionário da celo Rossi, com o Missionário da 
Canção Nova Tiago Tomé  e Banda, Canção Nova Tiago Tomé  e Banda, 
para um grande momento de ado-para um grande momento de ado-
ração ao Santíssimo Sacramento e ração ao Santíssimo Sacramento e 
um belíssimo show com músicas um belíssimo show com músicas 
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Pe. Antonio Leonel de OliveiraPe. Antonio Leonel de Oliveira
Pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus – Pároco da Paróquia Senhor Bom Jesus – 
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que tocaram o nosso coração e que tocaram o nosso coração e 
nos proporcionaram o revigora-nos proporcionaram o revigora-
mento de nossa fé de nossa per-mento de nossa fé de nossa per-
tença na vida em comunidade. tença na vida em comunidade. 
Foram momentos marcantes em Foram momentos marcantes em 
nossa vida.nossa vida.

Com certeza foram momentos Com certeza foram momentos 
que nos fortaleceram na cami-que nos fortaleceram na cami-
nhada e que deixaram em nossa nhada e que deixaram em nossa 
mente em nosso coração o desejo mente em nosso coração o desejo 
que chegue logo a próxima Festa que chegue logo a próxima Festa 
do Povo de Deus.do Povo de Deus.



Missões do Seminário Bom Jesus
“Como é bom, como é agradável habitar todos juntos, como irmãos” (Sl 133, 1)

A experiência missionária é ele-A experiência missionária é ele-
mento constitutivo do processo mento constitutivo do processo 
formativo sacerdotal. Tal experi-formativo sacerdotal. Tal experi-
ência visa edificar, no coração dos ência visa edificar, no coração dos 
formandos, um renovado ardor formandos, um renovado ardor 
pelo anúncio universal do Evange-pelo anúncio universal do Evange-
lho, ou seja, visa despertar a cons-lho, ou seja, visa despertar a cons-
ciência para um estado permanen-ciência para um estado permanen-
te de missão, segundo o qual todas te de missão, segundo o qual todas 
as dimensões formativas sejam in-as dimensões formativas sejam in-
tegradas a fim de testemunhar o tegradas a fim de testemunhar o 
Evangelho do Reino.Evangelho do Reino.

Por este motivo, o Seminário Por este motivo, o Seminário 
Missionário Bom Jesus vive anu-Missionário Bom Jesus vive anu-
almente esta experiência. E após almente esta experiência. E após 
um período de dois anos (2020-um período de dois anos (2020-
2021) sem realizá-la, devido às cir-2021) sem realizá-la, devido às cir-
cunstâncias da pandemia, voltou a cunstâncias da pandemia, voltou a 
fazê-la. No período de 03 a 10 de fazê-la. No período de 03 a 10 de 
julho, toda a comunidade formati-julho, toda a comunidade formati-
va do Seminário esteve presente va do Seminário esteve presente 
na Paróquia São Francisco de As-na Paróquia São Francisco de As-
sis, em Guaratinguetá.sis, em Guaratinguetá.

Esta experiência se deu espe-Esta experiência se deu espe-

cialmente na Comunidade Santa cialmente na Comunidade Santa 
Gianna Beretta Molla e teve como Gianna Beretta Molla e teve como 
objetivo auxiliar no crescimento da objetivo auxiliar no crescimento da 
consciência comunitária e, conse-consciência comunitária e, conse-
quentemente, no crescimento do quentemente, no crescimento do 
sentido de pertença à vida paro-sentido de pertença à vida paro-
quial. Desta forma, visava animar quial. Desta forma, visava animar 
para que as lideranças sejam mais para que as lideranças sejam mais 

ativas e protagonistas no serviço ativas e protagonistas no serviço 
da construção do Reino de Deus.da construção do Reino de Deus.

Várias foram as atividades Várias foram as atividades 
desenvolvidas em conjunto com desenvolvidas em conjunto com 
a Comunidade, dentre as quais a Comunidade, dentre as quais 
podemos destacar, a frater-podemos destacar, a frater-
na convivência com as famílias na convivência com as famílias 
e com a juventude paroquial, e com a juventude paroquial, 
além da singular oportunidade além da singular oportunidade 
do apostolado de visita aos en-do apostolado de visita aos en-
fermos e às famílias socialmente fermos e às famílias socialmente 
assistidas pela obra social paro-assistidas pela obra social paro-
quial. Foram momentos ímpares quial. Foram momentos ímpares 
para vivenciar com ardor nossa para vivenciar com ardor nossa 
fé e para transformar nossa vida fé e para transformar nossa vida 
em partilha e testemunho cris-em partilha e testemunho cris-
tão e vocacional.tão e vocacional.

À Paróquia São Francisco de À Paróquia São Francisco de 
Assis os nossos agradecimentos Assis os nossos agradecimentos 
e a certeza de nossas orações!e a certeza de nossas orações!

Sem. Anderson TobiasSem. Anderson Tobias
II ConfiguraçãoII Configuração
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“Como é bom, como é agradável habitar todos juntos, como irmãos” (Sl 133, 1)



Aconteceu

Tendo em vista a Assembleia Tendo em vista a Assembleia 

Sinodal que acontecerá em Roma, Sinodal que acontecerá em Roma, 

em outubro de 2023, a Arquidioce-em outubro de 2023, a Arquidioce-

se de Aparecida organizou um pro-se de Aparecida organizou um pro-

cesso de escuta do povo de Deus, a cesso de escuta do povo de Deus, a 

partir de uma pesquisa desenvolvi-partir de uma pesquisa desenvolvi-

da em três questões fundamentaisda em três questões fundamentais

1. O que de positivo (luzes) 1. O que de positivo (luzes) 

você percebe na Igreja (Papa, bis-você percebe na Igreja (Papa, bis-

pos, sacerdotes, religiosos (as), lei-pos, sacerdotes, religiosos (as), lei-

Comissão se reúne para elaborar a Síntese dos Questionários do Sínodo 

Encontro dos Coordenadores e  Assessores  das Pastorais Sociais da sub-região 
No último dia 13 de julho, realizamos uma No último dia 13 de julho, realizamos uma 

reunião muito importante com os Padres e reunião muito importante com os Padres e 
Leigos Coordenadores das Pastorais Sociais Leigos Coordenadores das Pastorais Sociais 
das Dioceses  que compõem a sub-região das Dioceses  que compõem a sub-região 
pastoral de Aparecida para conhecimento, pastoral de Aparecida para conhecimento, 
resgate e partilha de experiência. Foi um mo-resgate e partilha de experiência. Foi um mo-
mento de intensa convivência e integração, mento de intensa convivência e integração, 
refletindo sobre a sinodalidade.refletindo sobre a sinodalidade.

A próxima reunião ficou agendada para o A próxima reunião ficou agendada para o 
dia 10 de agosto, às 09h, com o objetivo de  dia 10 de agosto, às 09h, com o objetivo de  
aprofundar a proposta de  realizar um “En-aprofundar a proposta de  realizar um “En-
contrão” com as  Pastorais Sociais das Dioce-contrão” com as  Pastorais Sociais das Dioce-
ses da sub-região em data a ser definida.ses da sub-região em data a ser definida.

Pe. Nelson Ferreira Lopes Pe. Nelson Ferreira Lopes 

gos, CNBB, dioce-gos, CNBB, dioce-

se, paróquia)?se, paróquia)?

2. O que de 2. O que de 

negativo (som-negativo (som-

bras) a Igreja pre-bras) a Igreja pre-

cisa melhorar?cisa melhorar?

3. Que pro-3. Que pro-

postas, suges-postas, suges-

tões, expecta-tões, expecta-

tivas você apresenta para a Igreja tivas você apresenta para a Igreja 

melhorar?melhorar?

Essas questões foram enviadas Essas questões foram enviadas 

a todas as paróquias  a  fim de que a todas as paróquias  a  fim de que 

fossem respondidas pelos fiéis lei-fossem respondidas pelos fiéis lei-

gos (adultos, jovens, idosos), religio-gos (adultos, jovens, idosos), religio-

sos e todo o povo de Deus.  Escu-sos e todo o povo de Deus.  Escu-

tamos, também, pessoas de outras tamos, também, pessoas de outras 

denominações cristãs. denominações cristãs. 

Terminada a fase de “escuta”, a Terminada a fase de “escuta”, a 

equipe de síntese, nomeada pelo equipe de síntese, nomeada pelo 

Arcebispo, se reuniu no dia último Arcebispo, se reuniu no dia último 

dia 13 de julho, às 09h, no prédio dia 13 de julho, às 09h, no prédio 

do Seminário Bom Jesus, para fazer do Seminário Bom Jesus, para fazer 

uma leitura atenta de todas as res-uma leitura atenta de todas as res-

postas e elaborar uma síntese para postas e elaborar uma síntese para 

ser enviada a CNBB, finalizando, as-ser enviada a CNBB, finalizando, as-

sim, essa etapa do trabalho.sim, essa etapa do trabalho.

Deixamos aqui nosso sincero Deixamos aqui nosso sincero 

agradecimento a cada irmão/irmã agradecimento a cada irmão/irmã 

pela generosidade e disponibilida-pela generosidade e disponibilida-

de em participar desse processo de em participar desse processo 

tão importante para a vida da nossa tão importante para a vida da nossa 

Igreja. Igreja. 
Comissão: Comissão: 

Pe. André GustavoPe. André Gustavo
Pe. Marcelo MottaPe. Marcelo Motta

Pe. Thiago Henrique Pe. Thiago Henrique 
Pe. Antonio Carlos GonçalvesPe. Antonio Carlos Gonçalves
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“Tá na Hora”

A Arquidiocese de Aparecida pro-A Arquidiocese de Aparecida pro-
moveu no dia 17 de julho, domingo, moveu no dia 17 de julho, domingo, 
a primeira atividade em consonância a primeira atividade em consonância 
com a Jornada Mundial da Juventu-com a Jornada Mundial da Juventu-
de - Lisboa 2023, cujo lema é: de - Lisboa 2023, cujo lema é: “Ma-“Ma-
ria levantou-se e partiu apressada-ria levantou-se e partiu apressada-
mente”mente” (Lc 1,39).  Para nós, também,  (Lc 1,39).  Para nós, também, 
“Tá na Hora” de, assim como Maria, “Tá na Hora” de, assim como Maria, 
partir apressadamente para levar a partir apressadamente para levar a 

Novena e festa em louvor a Nossa Senhora da Glória
  De 12 a 21 de agosto, a Pa-De 12 a 21 de agosto, a Pa-

róquia de Nossa Senhora da róquia de Nossa Senhora da 
Glória, de Guaratinguetá, ce-Glória, de Guaratinguetá, ce-
lebra sua Padroeira. O tema lebra sua Padroeira. O tema 
central deste ano é: central deste ano é: “Senhora “Senhora 
da Glória: Escola de amor e da Glória: Escola de amor e 
sabedoria”. sabedoria”. Todos os dias às Todos os dias às 
18h, oração do Angelus e terço 18h, oração do Angelus e terço 
Mariano e às 19h, Celebração Mariano e às 19h, Celebração 
Eucarística. Eucarística. 

- dia 14: Passeio Ciclístico, às - dia 14: Passeio Ciclístico, às 
10h10h

- dia 21: Missa Solene às 09h, - dia 21: Missa Solene às 09h, 
em seguida, carreata e bênção em seguida, carreata e bênção 
dos automóveis; às 18h, procis-dos automóveis; às 18h, procis-
são e, em seguida, Missa de en-são e, em seguida, Missa de en-
cerramento, presidida por Dom cerramento, presidida por Dom 
Orlando Brandes. Orlando Brandes. 

Pe. José Ferreira, Pároco Pe. José Ferreira, Pároco 
Pe. Marcos Chiquetto - Vigário Pe. Marcos Chiquetto - Vigário 

Paroquial Paroquial 
Diácono RaphaelDiácono Raphael

Agenda

Boa Nova a todos os irmãos e irmãs, Boa Nova a todos os irmãos e irmãs, 
principalmente, aos jovens mais afas-principalmente, aos jovens mais afas-
tados.tados.

Em união com os jovens salesianos  Em união com os jovens salesianos  
que  iniciaram  a Semana Missionária que  iniciaram  a Semana Missionária 
na Paróquia São Roque, o “Tá na Hora” na Paróquia São Roque, o “Tá na Hora” 
reuniu as diferentes expressões juvenis reuniu as diferentes expressões juvenis 
presentes na Arquidioce-presentes na Arquidioce-
se  para uma caminhada, se  para uma caminhada, 
cheia de fé e alegria, que cheia de fé e alegria, que 
saiu em frente à Igreja saiu em frente à Igreja 
Nossa Senhora das Do-Nossa Senhora das Do-
res, em Aparecida, em di-res, em Aparecida, em di-
reção ao Bosque Mirante reção ao Bosque Mirante 
dos Ipês, no bairro Santa dos Ipês, no bairro Santa 
Terezinha.  No local acon-Terezinha.  No local acon-
teceu um momento  de  teceu um momento  de  
partilha sobre o tema da JMJ, oração partilha sobre o tema da JMJ, oração 
e animação. A réplica da Cruz e o Íco-e animação. A réplica da Cruz e o Íco-
ne de Nossa Senhora, símbolos da JMJ, ne de Nossa Senhora, símbolos da JMJ, 

nos acompanharam durante todo nos acompanharam durante todo 
o percurso, abençoando nossa ca-o percurso, abençoando nossa ca-
minhada.minhada.

A todos que participaram e con-A todos que participaram e con-
tribuíram para a realização desse tribuíram para a realização desse 
evento, o nosso Deus lhe pague! evento, o nosso Deus lhe pague! 

Pe. Gustavo dos SantosPe. Gustavo dos Santos
Vice-Coordenador de PastoralVice-Coordenador de Pastoral

Vigário Paroquial da Vigário Paroquial da 
Paróquia São Roque Paróquia São Roque 
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Novena e Festa em louvor a São Miguel Arcanjo

Ano Jubilar da Paróquia Senhor Bom Jesus de Potim

Aparecida sedia a 
etapa presencial da 

Assembleia da CNBB

De 23 de setembro a 02 de De 23 de setembro a 02 de 

outubro, a Paróquia São Miguel outubro, a Paróquia São Miguel 

Arcanjo, de Guaratinguetá, cele-Arcanjo, de Guaratinguetá, cele-

bra seu Padroeiro.bra seu Padroeiro.

Todos os dias, haverá Missa Todos os dias, haverá Missa 

às 19h30, com gesto concreto às 19h30, com gesto concreto 

de doação de alimentos.de doação de alimentos.

Aos sábados e do-Aos sábados e do-

mingos as Missas se-mingos as Missas se-

rão celebradas às 19 rão celebradas às 19 

horas.horas.

No dia 29 de se-No dia 29 de se-

tembro, dia do Padro-tembro, dia do Padro-

eiro São Miguel, serão eiro São Miguel, serão 

celebradas as seguin-celebradas as seguin-

tes Missas:  às 07h; às tes Missas:  às 07h; às 

15h, Missa dos Enfer-15h, Missa dos Enfer-

mos; e às 19h30, Mis-mos; e às 19h30, Mis-

sa Campal e Novena.sa Campal e Novena.

Dia 02 de outubro, domingo, Dia 02 de outubro, domingo, 

dia da festa do nosso Padroeiro, dia da festa do nosso Padroeiro, 

missa às 08h; às 17h, Procissão missa às 08h; às 17h, Procissão 

e, logo após, Missa Solene. e, logo após, Missa Solene. 

Pe. Narci Jacinto Braga Pe. Narci Jacinto Braga 
PárocoPároco

Aparecida acolhe, novamen-Aparecida acolhe, novamen-

te, os Srs. Arcebispos e Bispos te, os Srs. Arcebispos e Bispos 

do Brasil que participarão da do Brasil que participarão da 

etapa presencial da 59ª Assem-etapa presencial da 59ª Assem-

bleia Geral Ordinária da CNBB.  bleia Geral Ordinária da CNBB.  

Devido a pandemia, em 2020 Devido a pandemia, em 2020 

e 2021, o encontro aconteceu e 2021, o encontro aconteceu 

somente no formato virtual. somente no formato virtual. 

A Assembleia acontecerá de A Assembleia acontecerá de 

28 de agosto a 02 de setembro, 28 de agosto a 02 de setembro, 

no Centro de Eventos Padre no Centro de Eventos Padre 

Victor Coelho de Almeida, jun-Victor Coelho de Almeida, jun-

to ao Santuário Nacional. to ao Santuário Nacional. 

Sejam todos muito bem-vin-Sejam todos muito bem-vin-

dos! A Casa da Mãe Aparecida dos! A Casa da Mãe Aparecida 

os aguarda, com muita alegria!os aguarda, com muita alegria!

Com o tema: Com o tema: “Com o Senhor “Com o Senhor 

Bom Jesus, o Mistério da  Palavra Bom Jesus, o Mistério da  Palavra 

de Deus, celebramos o Jubileu de Deus, celebramos o Jubileu 

dos 250 anos”dos 250 anos”, a Paróquia Senhor , a Paróquia Senhor 

Bom Jesus  celebra, em 2022, Bom Jesus  celebra, em 2022,  seu  seu 

Ano Jubilar:  250 anos do início Ano Jubilar:  250 anos do início 

da devoção ao Bom Jesus e 45 da devoção ao Bom Jesus e 45 

anos da criação da Paróquia. anos da criação da Paróquia. 

A novena e festa  acontecem A novena e festa  acontecem 

de de 05 a 14 de agosto,05 a 14 de agosto, com missa  com missa 

todas as noites às 19h; no dia 06, todas as noites às 19h; no dia 06, 

dia do Senhor Bom Jesus, a Cele-dia do Senhor Bom Jesus, a Cele-

bração Eucarística será presidida bração Eucarística será presidida 

pelo nosso Arcebispo Dom Or-pelo nosso Arcebispo Dom Or-

lando Brandes. Dia 14, domingo, lando Brandes. Dia 14, domingo, 

haverá Missas nos seguintes horá-haverá Missas nos seguintes horá-

rios: 07h, 10h e 19h. rios: 07h, 10h e 19h. 

Também no dia 14, haverá o Também no dia 14, haverá o 

encontro de carros antigos, a par-encontro de carros antigos, a par-

tir das 08h30, e às 12h, o tradicio-tir das 08h30, e às 12h, o tradicio-

nal almoço da festa. nal almoço da festa. 

Participem!Participem!

Pe. Antonio Leonel de Oliveira, Pe. Antonio Leonel de Oliveira, 
PárocoPároco

Pe. Lauro Gonçalves  Firmino, Pe. Lauro Gonçalves  Firmino, 
Vigário Paroquial Vigário Paroquial 



  

- 04/08: Pe. Nelson Ferreira Lopes – - 04/08: Pe. Nelson Ferreira Lopes – Paróquia Santo Expedito – aniversário de ordenação Paróquia Santo Expedito – aniversário de ordenação 

- 04/08: Pe. Jalmir Carlos  Herédia – - 04/08: Pe. Jalmir Carlos  Herédia – Paróquia Nossa Senhora de Lourdes – aniversário de ordenaçãoParóquia Nossa Senhora de Lourdes – aniversário de ordenação

- 04/08: Pe. José Ferreira da Silva – - 04/08: Pe. José Ferreira da Silva – Paróquia Nossa Senhora da Glória – aniversário de ordenação Paróquia Nossa Senhora da Glória – aniversário de ordenação 

- 04/08: Pe. Aloísio Motta – - 04/08: Pe. Aloísio Motta – Paróquia São Pedro Apóstolo – aniversário natalícioParóquia São Pedro Apóstolo – aniversário natalício

- 10/08: Pe. Luiz Antonio Carvalho da Silva – - 10/08: Pe. Luiz Antonio Carvalho da Silva – Paróquia Santo Antonio – aniversário natalícioParóquia Santo Antonio – aniversário natalício

- 11/08: Diácono Afonso dos  Santos  Albino –- 11/08: Diácono Afonso dos  Santos  Albino – Paróquia São Roque – aniversário natalício Paróquia São Roque – aniversário natalício

- 14/08: Pe. Matusalém G. dos Santos –- 14/08: Pe. Matusalém G. dos Santos – Paróquia Santa Luzia – aniversário natalício Paróquia Santa Luzia – aniversário natalício

- 15/08: Pe. Luis Hernando Gil Yepez – - 15/08: Pe. Luis Hernando Gil Yepez – Seminário Bom Jesus – aniversário de ordenação Seminário Bom Jesus – aniversário de ordenação 

- 26/08: Frei Diego Melo, OFM – - 26/08: Frei Diego Melo, OFM – Santuário São Frei Galvão – aniversário natalícioSantuário São Frei Galvão – aniversário natalício

- 29/08: Pe. Gustavo dos Santos – - 29/08: Pe. Gustavo dos Santos – Paróquia São Roque – aniversário natalício Paróquia São Roque – aniversário natalício 

Parabéns aos nossos aniversariantes!!
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INFORMAÇÕES E RESERVAS:

Campinas • SP

19 3294-0077 

LOJAS
Campinas • SP
Aparecida • SP

19 3294-0077
12 3943-0888

REPRESENTANTES

Campina Grande • PB
Campo Grande • MS
Goiânia • GO
Maceió • AL
Rondonópolis • MT
São Paulo • SP
Uberlândia • MG

83 9.9374-3899
67 3222-9205

62 9.9979-0926
82 9.9108-4681
66 9.9966-1600

11 3731-7249
34 9.8438-0606

Peregrinação Nacional

Peregrinação Internacional

VIVA CONOSCO UMA EXPERIÊNCIA DE
CONVIVÊNCIA, CULTURA,
FÉ E ESPIRITUALIDADE 

Venha peregrinar conosco,
conheça alguns de nossos roteiros:


